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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обгрунтувати сутність поняття "бенчмар=

кінг", визначити призначення та особливості
методу бенчмаркінгу стосовно оцінювання
рівня конкурентоспроможності підприємства.
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І ПУБЛІКАЦІЙ
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THE ESSENCE AND VALUE OF THE BENCHMARKING METHOD
REGARDING THE EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

На сучасному етапі формування економіки вітчизняних підприємств та домінуванню їх постійної боротьби за
кращу позицію в умовах ринкової системи, вагоме місце займає таке поняття, як конкурентоспроможність підприє5
мства. Конкурентоспроможність підприємства — це здатність найбільш ефективно відтворювати власне виробницт5
во та забезпечувати попит кращою та якіснішою продукцією. Питання конкурентоспроможності продукції є досить
актуальним, оскільки підприємства, які виробляють товари аналоги, зацікавлені в тому, щоб позиціонувати на ринку
на досить високій щаблі та забезпечувати споживача привабливими особливостями та властивостями свого товару, а
також його оптимальною ціною із співвідношенням до якості. Тому підприємствам потрібно здійснювати оцінку кон5
курентоспроможності продукції. Одним із методів вивчення товару є метод бенчмаркінгу. У статті обгрунтовано
значення поняття бенчмаркінг, визначено його основні етапи, призначення, суть та особливості методу.

At the present stage of formation of the economy of domestic enterprises and the predominance in their constant
struggle for better position in a market system, an important place is such a thing as competitiveness of enterprise.
Enterprise competitiveness is the ability to most effectively reproduce its own production and meet demand the best and
quality products. The question of competitiveness of production is quite relevant, because enterprises that produce the
goods5analogues, are interested in the position to market at a sufficiently high level and provide the consumer with
attractive features and properties of its product, and its optimal price ratio to quality. Therefore, enterprises need to
assess the competitiveness of products. One of the methods of examination of the goods is a technique of benchmarking.
The article substantiates the importance of the concept of benchmarking, identifies its main stages, purpose, essence and
features of the method.

Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, продукція, бенчмаркінг, метод,
якість, ціна, споживач.

Key words: competitiveness, enterprise, products, benchmarking, method, quality, price, user.

ємства займалися такі зарубіжні та вітчизняні
вчені, як Аренков І.А., Багієв Г.Л., Михайлова
Є.А., Рейдер Р., Стариков В.В., Річман Т., Дін
Елмуті, Юнус Касавала, Дарел Рігбі, Барбара
Білодео, Ліпкан В.А. та ін.

ЦІЛІ СТАТТІ
Завданнями статті є:
1) ознайомитися з історією виникнення бен=

чмаркінгу;
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2) розкрити сутність поняття бенчмаркінгу;
3) визначити види бенчмаркінгу;
4) визначити етапи реалізації та фази методу

бенчмаркінгу;
5) визначити призначення методу бенчмаркі=

нгу;
6) виявити програмне забезпечення для зас=

тосування методу бенчмаркінгу на підприємстві;
7) сформулювати висновки щодо використан=

ня методу бенчмаркінгу в оцінці конкурентосп=
роможності підприємства.

За офіційною версією бенчмаркінг з'явився в
США. Проте в історії є відомості про більш раннє
використання поняття бенчмаркінг. В Японії бен=
чмаркінг співвідноситься за змістом з японським
словом "dantotsu", що означає "зусилля, занепо=
коєння, бажання кращого (лідера) стати ще кра=
щим (лідером)". Є відомим правило китайського
генерала Сун Тзу, який писав: "Коли ти знаєш
свого ворога і знаєш себе, ти не боїшся результа=
ту від сотні воєн".

Бенчмаркінг вперше з'явився в 1972 році. Тоді
дослідницька і консалтингова організація PIMS
(вплив маркетингової стратегії на прибуток) вста=
новила, що для того, щоб знайти ефективне
рішення в області конкуренції, необхідно знати
кращий досвід інших підприємств, які мають успіх
у схожих умовах.

На заході бенчмаркінг у сучасному його трак=
туванні вперше був використаний корпорацією
"Xerox" в 1979 р. для подолання ринкових проблем,
обумовлених катастрофічним зменшенням ринко=
вої частки корпорації. У компанії не було вибору.
Конкуренти запропонували споживачам ана=
логічні за якістю товари за більш низькими ціна=
ми. Рішення проблеми було знайдено негайно: для
визначення причин ситуації, що склалася прове=
ли порівняльний аналіз товарів конкурентів, вия=
вили і оцінили їх технічні характеристики і на цій
основі розробили унікальну ринкову пропозицію.
Натхнені отриманими результатами, співробітни=
ки корпорації детально вивчили досвід японської
компанії "Fuji", адаптація і використання якого
призвели до успіху і процвітання компанії "Xerox",
після чого концепція бенчмаркінгу стала не=
від'ємною частиною її бізнес=стратегії. Невипад=
ково "Xerox" по праву вважається визнаним ліде=
ром в області використання технології бенчмарк=
інгу. Сьогодні в США володіння та ефективне ви=
користання технології бенчмаркінгу — невід'ємна
умова ринкового успіху компанії [2].

Бенчмаркінг близький до поняття маркетин=
гової розвідки. Однак маркетингова розвідка —
це збір конфіденційної (напівконфіденційої)
інформації про зміну зовнішнього середовища
маркетингу.

Використання бенчмаркінгу є різностороннім
процесом. І хоча з середини 70=х рр. він здійсню=
вався в рамках конкурентного аналізу, то сьо=
годні бенчмаркінг успішно зарекомендував себе
як спосіб оцінки стратегій і цілей роботи в по=
рівнянні з лідерами в своїх та суміжних галузях,
щоб гарантувати довгострокове перебування на
ринку.

Бенчмаркінг (англ. bench — місце, marking —
зазначити) являє собою спосіб вивчення діяль=
ності господарюючих суб'єктів, насамперед кон=
курентів, з метою використання їх позитивного
досвіду в своїй роботі.

Бенчмаркінг включає комплекс засобів, що
дозволяють систематично знаходити, оцінювати
всі переваги чужого досвіду і організовувати їх
використання у своїй роботі.

Бенчмаркінг спрямований на вивчення біз=
несу. Стосовно до інновацій він означає вивчен=
ня бізнесу інших підприємств або підприємців з
метою виявлення основоположних характерис=
тик для розробки своєї інноваційної політики і
конкретних видів інновацій [1].

Мета бенчмаркінгу — порівняти компанію з
"передовим" конкурентом щодо того, якими за=
собами він досяг конкретних показників, після
чого скопіювати ці бізнес=процеси для підвищен=
ня їх ефективності у досліджуваній компанії.

Бенчмаркінг дуже поширений метод для мар=
кетингових досліджень конкурентного середови=
ща, особливо коли необхідно з'ясувати, чому пев=
ний конкурент розвивається на ринку більш ви=
сокими темпами, ніж компанія, яка проводить
дослідження. Результати методу є ефективними
в області підвищення задоволеності, лояльності
клієнтів, а також продуктивності персоналу.

Однак бенчмаркінг застосовується не тільки
при дослідженнях зовнішнього середовища, тоб=
то при порівнянні з основними конкурентами
(бенчмаркінг конкурентів), але і при аналізі ефек=
тивності власних підрозділів компанії в ході ауди=
ту внутрішнього середовища. Наприклад, якщо
організація має кілька маркетингових або
клієнтоорієнтованих структурних підрозділів або
кілька бізнесів, в яких реалізуються ті ж бізнес=
процеси, то порівнюються менш успішні підроз=
діли з більш успішними. Такий бенчмаркінг нази=
вається внутрішнім.

Крім того, існує функціональний чи галузе=
вий бенчмаркінг, у якому порівняння йде тільки
за певних функцій або стандартам компанії з нор=
мативними стандартами, що застосовуються в тій
галузі індустрії, в якій ця компанія працює. Коли
основні конкуренти на місцевому ринку працю=
ють за схожими бізнес=процесами, не маючи явно
виділеного лідера з передовими технологіями,
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або даного лідера складно ідентифікувати, то
можна використовувати порівняння з загальнос=
вітовим лідером — це загальний або еталонний
бенчмаркінг. У залежності від параметрів по=
рівняння виділяють бенчмаркінг показників, про=
цесів, а також стратегічний бенчмаркінг [6].

Спираючись саме на бенчмаркінг змогли ут=
римати свої позиції на ринку такі відомі компанії,
як Apple і Rank Xerox. На цей метод орієнтуються
Hewlett=Packard, Dupont, Motorola, Unilever та ін.

Ліпкан В.А. визначає етапи процесу бенчмар=
кінгу в більш узагальненому плані та виділяє п'ять
таких:

Етап 1. Планування. Необхідно визначити,
стосовно чого і до кого проводити бенчмаркінг.
Далі варто спланувати дослідження і провести
його шляхом збору необхідних даних і інфор=
мації, проведення огляду кращих методів орга=
нізації виробничих процесів.

Етап 2. Аналіз. Досліджуються розбіжності
між реальними і плановими показниками і пла=
нується майбутній рівень ефективності.

Етап 3. Інтеграція. Необхідно довести резуль=
тати до відома тих, хто повинен мати дану інфор=
мацію, і розробити нові цілі. Важливим моментом
є одержання ухвали й у разі потреби перегляду
цілей у відношенні ефективності.

Етап 4. Дії. Необхідно почати дії, здійснюва=
ти моніторинг прогресу і переглянути контрольні
крапки бенчмаркінгу у міру необхідності. На да=
ному етані кращі методи уже впроваджені і пері=
одично, у міру необхідності, піддаються пере=
оцінці. З цією метою необхідно: розробити план
дій, упровадити дії і здійснювати моніторинг, по=
вторно перевіряти крапки бенчмаркінгу.

Етап 5. Результати. Можливе досягнення
лідерства. Для цього необхідно визначити, коли
досягається положення лідерства, провести оці=
нку бенчмаркінгу як діючого процесу [5].

Базуючись на зарубіжному і вітчизняному
досвіді організації та проведення бенчмаркінгу,
можна визначити такі фази бенчмаркінгу для
досягнення бажаного результату:

 1. Планування. На цьому етапі здійснюється
обрання сфери і цілей бенчмаркінгу, ідентифіка=
ція ресурсів та визначення пріоритетів для удос=
коналення підприємства.

2. Збір даних. На цьому етапі обирається ком=
панія та данні для порівняння (бізнес=процес;
продукція, яку вони випускають), а також визна=
чається методологія для аналізу.

3. Аналіз. Здійснюється на підставі оцінюван=
ня рівня власної ефективності та компанії, що по=
рівнюються. Також здійснюється аналіз причин
розриву у рівні ефективності і пошук шляхів з
удосконалення розвитку у рівні ефективності.

4. Впровадження. Виконується робота з реалі=
зації результатів аналізу в практичній діяльності
підприємства. Увага зосереджується на розробці
стратегії і тактики нейтралізації виявлених у ході
бенчмаркінгу слабких сторін підприємства.

5. Контроль і оцінювання. Цей етап полягає в
проведенні моніторингу результатів реалізації
заходів бенчмаркінгу та їх впливу на основні про=
цеси шляхом обчислення відповідних показників
ефективності. У разі досягнення мети з'ясовують
інші проблеми для їх майбутнього розв'язуван=
ня, і процес бенчмаркінгу повторюється [4].

Для проведення маркетингових досліджень,
а також для методів економічного аналізу і

Рис. 1. Технології КонСи для бенчмаркінгу

Назва програм
Бенчмаркінг і SWOT-аналіз 
(конкурентний бенчмаркінг  

і SWOT-аналіз) 

Бенчмаркінг ефективності
(конкурентний бенчмаркінг 
ефективності і виробництва) 

Бенчмаркінг як позиціонування 
(позиціонування торгової компанії і 

продукту) 
Характеристика програм

• Конкурентний бенчмаркінг 
може бути проведений на основі 
моделей стратегічного планування 
із застосуванням SWOT-аналізу. За 
основу бенчмаркінгу приймається 
одна з стратегічних моделей (10 
шкіл стратегічного планування та 
окремі стратегічні напрями 
піддаються SWOT аналізу).  
SWOT-аналіз SWOT матриця 
будується для кожного конкурента, 
який підвладний бенчмаркінгу. 
• Конкурентний бенчмаркінг із 
застосуванням SWOT-аналізу може 
бути швидко виконаний із 
застосуванням програми  
SWOT-аналізу для будь-яких 
конкуруючих об'єктів (компаній, 
продуктів, технологій).  
• Опис технології SWOT-аналізу в 
конкурентному бенчмаркінгу дано 
SWOT-аналіз 

• Конкурентний бенчмаркінг для 
багатьох конкуруючих об'єктів 
проводиться із застосуванням методу 
DEA аналізу (data envelopment 
analysis). При бенчмаркінгу кожен 
об'єкт описується набором вхідних 
параметрів (потенціал) і набором 
вихідних параметрів (результатів). 
Ефективність визначається як 
відношення виходів до входів. 
Модель бенчмаркінгу передбачає 
побудову оптимізаційний моделі 
ефективності. Бенчмаркінг 
використовує програмне забезпечення 
для обчислення оцінок бенчмаркінгу 
для окремих параметрів об'єктів 
бенчмаркінгу і параметрів ідеальних 
об'єктів і оцінки ефективності об'єктів 
бенчмаркінгу 

• Конкурентний бенчмаркінг 
може бути проведений на основі 
технології позиціонування компанії 
на сегментах споживачів. Будується 
карта позиціонування (карта 
сприйняття) компанії і конкурентів 
сегментами споживачів. 
• Конкурентний бенчмаркінг є 
співвіднесення позицій компанії і 
конкурентів щодо цільового 
сегмента. Бенчмаркінгу за 
допомогою технології 
позиціонування можуть бути піддані 
компанії, бренди та їх продукти, 
розглядається бенчмаркінг 
конкурентоспроможності продуктів 
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прийняття управлінських рішень існують про=
грами, які дають забезпечення для практичних
і наукових маркетингових досліджень, та фун=
кціонують фірми, що спеціалізуються в цій сфе=
рі послуг. Однією з таких фірм є фірма КонСи,
яка пропонує свої технології для бенчмаркін=
гу (рис. 1) [3].

Сьогодні для більшості керівників малих і се=
редніх підприємств України "бенчмаркінг" — це
незнайоме слово, а еталонне зіставлення сприй=
мається не як метод, а як звичайний аналіз кон=
курентів або маркетингове дослідження. Бенч=
маркінг впевнено знаходить своє місце в управл=
інському арсеналі керівників малих і середніх
підприємств за кордоном. Черга за українськи=
ми компаніями і вже сьогодні ті організації, які
освоять цей метод, будуть мати незаперечні кон=
курентні переваги на ринку.

Негативні бар'єри використання бенчмар=
кінгу в Україні: непрозорість середовища існуван=
ня підприємств. недоступність відкритої інфор=
мації для порівняння і обміну досвідом, нерозви=
неність інфраструктури бенчмаркінгу в Україні.
відсутність "клубів" для пошуку партнерів з бен=
чмаркінгу, що вже говорити про фінансування
державою програм бенчмаркінгу.

В Японії, США та інших країнах програми
бенчмаркінгу розвиваються при державній
підтримці. Вважається, що завдяки такому обміну
досвідом виграє економіка країни в цілому [7].

Отже, бенчмаркінг — це процес пошуку стан=
дартного чи еталонного економічно ефективні=
шого підприємства=конкурента з метою по=
рівняння з власним та переймання його найкра=
щих методів роботи. Бенчмаркінг вважається
одним із інструментів управління якістю.

Ціллю бенчмаркінгу є вивчення стану справ
пов'язаних з якістю і ефективністю бізнесу парт=
нерів і використання передових прийомів і прак=
тичних методів у конкурентній боротьбі для до=
сягнення комерційних успіхів своєї компанії.

Призначенням методу бенчмаркінгу є його
застосування для створення конкурентної пере=
ваги при вирішенні проблем, пов'язаних з які=
стю, витратами і доставкою. Недоліками мето=
ду є закритість фірм і власний комплекс "засек=
реченості" та існуючі системи фінансового об=
ліку фірми і оподаткування, не завжди дозво=
ляють отримати реальні дані за потрібними по=
казниками.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному менеджменті туристичних

підприємств все більшого значення набувають
мотиваційні аспекти. Мотивація персоналу є
основним засобом забезпечення оптимально=
го використання їх ресурсів, мобілізації наяв=
ного кадрового потенціалу. Основна мета про=
цесу мотивації грунтується на отриманні мак=
симальної віддачі від використання наявних
трудових ресурсів, що дозволяє підвищити за=
гальну результативність і прибутковість діяль=
ності туристичних підприємств зокрема.
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Особливістю управління персоналом у
ринковій економіці є зростаюча роль особи
працівника. Відповідно, змінюється співвід=
ношення стимулів і потреб, на які може спи=
ратися система стимулювання. Для мотивації
співробітників туристичних підприємств сьо=
годні використовують як фінансові, так і не
фінансовані методи або винагороди. Тим ча=
сом, певного розуміння структури співвідно=
шення окремих аспектів мотиваційної сфери
співробітників сьогодні і найбільш ефектив=
них методів управління ними ні теорія мене=
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джменту, ні практика управління персоналом
не дає.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у теорію дослідження соці=
ально=економічних процесів, що відбуваються
в туристичних підприємствах, зробили М. Вой=
наренко, О. Виноградова, З. Горбильова, П. Ґудзь,
Є. Ільїна, В. Євдокименко, В. Квартальнов, А. Ку=
ценко, О. Любіцева, І. Маркіна, О. Сарапіна,
Т. Ткаченко, С. Цьохла, І. Школа, Л. Шульгіна,
І. Черниш та ін. Питання ефективності трудо=
вих ресурсів, керівного персоналу, мотивації
праці висвітлені у роботах Л. Лібанової, О. Ма=
карової, Л. Мармуль, Т. Олійник, І. Романюк,
Л. Транченко. Проте вирішення проблем зай=
нятості, менеджменту, мотивації та продуктив=
ності праці на рівні туристичних підприємств
потребують подальших досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування особливос=
тей зайнятості, структури персоналу туристич=
них підприємств, систем його мотивації та
удосконалення менеджменту.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Якість управлінської діяльності в турис=

тичній галузі залежить, насамперед, від ста=
ранності добору і роботи менеджерів турис=
тичних підприємств. Організаційна робота
відноситься до числа таких видів людської
діяльності, що потребують специфічних яко=
стей, які характеризують ту чи іншу особу
професійно придатною або не придатною до
роботи в якості керівника, менеджера, фахі=
вця туристичного підприємства. Під фаховою
придатністю розуміється ступінь відповід=
ності того або іншого кандидата на заміщен=
ня керівної посади визначеній сумі вимог,
встановлених для даної посади.

Фаховий добір керівних кадрів являє со=
бою сукупність заходів щодо встановлення
придатності тієї або іншої особи до виконан=
ня визначених управлінських обов'язків ту=
ристичних підприємств [2, с. 6]. Коли менед=
жер туристичного підприємства планує,
організовує, приймає рішення, контролює,
тобто виконує свої управлінські функції, він
виявляє себе як особистість, діяльність якої
грунтується на законах економіки, фізіології,
психології тощо. Тому успішна діяльність
менеджера туристичного підприємства зале=
жить від психологічної установки його осо=

бистості (мотиви вступу на посаду, темпера=
мент, спроможності, талант організатора,
гнучкість, розуміння людей тощо). Пробле=
ма спроможностей людини до того або іншо=
го виду фахової діяльності займає значне
місце в спеціальних психологічних дослід=
женнях.

Психологічна спрямованість, схильність
особистості до різноманітних видів трудової
діяльності грають першорядну роль при до=
борі керівних кадрів. Наприклад, не кожний,
навіть відмінний, керівник функціонального
органу управління зможе забезпечити успі=
шну роботу лінійного керівника. У госпо=
дарській практиці досить часто цей принцип
ігнорується. Буває, що успішно працюючого
начальника функціонального підрозділу ту=
ристичного підприємства призначають на=
чальником відділу, не вивчивши попередньо,
чи володіє він необхідними якостями. В пер=
шу чергу, повинні вивчатися ті риси характе=
ру людини, ті якості, що безпосередньо впли=
вають на результати її діяльності як керівни=
ка.

Встановлено, що діяльність менеджера
туристичного підприємства підпорядкована
визначеним процедурним правилам, має пев=
ну технологію, що повинна одержати відпо=
відну кадрову спроможність. Управління
персоналом туристичного підприємства —
багатосторонній, надзвичайно складний,
специфічний процес [1, с. 27]. Головним еле=
ментом усієї системи управління є кадри, що
одночасно можуть виступати як об'єктом,
так і суб'єктом управління. Спроможність
кадрів одночасно виступати в якості об'єкта
і суб'єкта управління являє собою головну
специфічну особливість управління персо=
налом. Під управлінням кадрами розумієть=
ся процес планування, добору, підготовки,
оцінки і безупинного відтворення кадрів,
спрямований на раціональне їх використан=
ня, підвищення ефективності діяльності й
туристичних послуг. Предметом управління
кадрами виступає вивчення відносин робіт=
ників у процесі виробництва з погляду
найбільш повного й ефективного викорис=
тання їх потенціалу в умовах функціонуван=
ня туристичного підприємства як конкрет=
ної організаційної системи. Основною ціллю
управління кадрами є поєднання ефективно=
го навчання персоналу, підвищення кваліф=
ікації й трудової мотивації працівників для
розвитку їх спроможностей і ефективного
рішення будь=яких задач, обумовлених ви=
могами туристичного ринку.
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Основними елементами системи управл=
іння персоналом туристичних підприємств
виступають визначені підсистеми, що забез=
печують основні напрями, етапи, принципи,
види і форми кадрової роботи. Перед тим,
як розглянути ці елементи окремо, уточни=
мо використовуваний понятійний апарат.
Персонал туристичного підприємства скла=
дається з постійних і тимчасових робітників,
що надають кваліфіковану і некваліфікова=
ну працю. Поняття "кадри" включає штатний
склад працівників туристичних підприємств,
що розподіляються на дві великі групи: кад=
ри управління і рядові працівники.

До рядових працівників відносяться прац=
івники, безпосередньо зайняті створенням ма=
теріальних цінностей або роботами по надан=
ню різноманітних послуг [5, с. 253]. Працівни=
ки умовно розподіляються на основних і до=
поміжних, співвідношення яких є важливим
аналітичним показником ефективності діяль=
ності туристичного підприємства, оскільки із
зростанням автоматизації і механізації бізне=
сових процесів роль останніх зростає. До
кадрів управління відносяться робітники, що
виконують або сприяють виконанню конкрет=
них управлінських функцій. Кадри управлін=
ня можна розподілити на три основні групи:
керівники, що спрямовують, координують і
стимулюють діяльність учасників підприємств;
спеціалісти, що надають кваліфіковану допо=
могу керівникам при аналізі і вирішенні питань
щодо розвитку туристичного підприємства;
допоміжні робітники, що здійснюють техніч=
не й інформаційне обслуговування апарату.

Процес управління кадрами означає, по=
перше, визначення цілей і основних напрямів
роботи з кадрами, постійне їх удосконален=
ня; по=друге, визначення засобів, форм і ме=
тодів здійснення поставлених цілей, органі=
зацію роботи з виконання прийнятих рішень,
координацію і контроль виконання наміче=
них заходів. Єдина система кадрової робо=
ти складається з підсистем аналізу, плану=
вання і прогнозу кадрів. Кадрова політика
являє собою не що інше, як цілісну кадрову
стратегію, різноманітні форми кадрової ро=
боти, стиль її проведення в організації і пла=
ни по використанню потенціалу, закладено=
го в людях. З погляду вищого управлінсько=
го персоналу, кадрова політика є складовою
частиною всієї управлінської і виробничої
політики організації. Основна її ціль — ство=
рити відповідальний і високопродуктивний
колектив однодумців у масштабах всього ту=
ристичного підприємства [3, с. 18].

Найважливішим засобом управління ро=
ботою з кадрами на туристичному підпри=
ємстві є планування. Кадрове планування
повинно дати відповіді на такі питання:
скільки працівників, якої кваліфікації, коли
і де необхідно (планування потреби в кад=
рах); якою ціною можна залучити необхід=
ний і скоротити зайвий персонал, з огляду
на соціальні аспекти зайнятості (плануван=
ня скорочення або збільшення кадрів); як
краще використовувати працівників відпо=
відно до їх спроможностей (планування ви=
користання кадрів); якими методами мож=
на систематично і цілеспрямовано сприяти
розвитку кадрів для виконання кваліфіко=
ваних видів діяльності (план кадрового роз=
витку); скільки коштуватимуть заплановані
кадрові заходи (витрати по утриманню пер=
соналу).

Різниця між дрібними, середніми і велики=
ми туристичними підприємствами — лише в
обсязі виробничого і кадрового планування.
Кожне туристичне підприємство вибирає для
себе його модель, що відповідає потребам [6,
с. 69]. Теоретичною і правовою основою пла=
нування кадрової роботи є урядові рішення з
питань соціально=економічної політики, а та=
кож результати господарської діяльності і
наукових досліджень в сфері добору, підго=
товки й використання кадрів. Практичною ос=
новою планування роботи з кадрами є плани
економічного і соціального розвитку турис=
тичних підприємств. Безпосереднє плануван=
ня кадрової роботи здійснюється на основі
загальних для всієї системи планування і про=
гнозування принципів, найважливішими з
яких є: єдність економіки і політики; науко=
вий характер планування і прогнозування, їх
безперервність; збалансованість між ресур=
сами і потребами; поєднання галузевого і те=
риторіального підходів до планування; ком=
плексний і системний підхід до розробки
планів.

Варто пам'ятати, що кадрове планування
тоді ефективне, коли воно інтегроване в за=
гальний процес планування туристичного
підприємства. Йдеться про його цілі; кадрові
стратегії як основи майбутньої кадрової
політики; створення можливостей посадово=
го й фахового просування працівників; за=
безпечення розвитку кадрів для виконання
нових робіт в умовах, що змінюються [10, с.
218]. Кадрові цілі розуміються як визначен=
ня конкретних цілей підприємства й кожно=
го працівника, що випливають із кадрової
стратегії; досягнення максимального збли=



10
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2016

ження цілей туристичних підприємств й
індивідуальних цілей працюючих. Кадрові
задачі — це забезпечення у потрібний час,
потрібному місці, потрібній кількості і з
відповідною кваліфікацією таким персона=
лом, що необхідний для досягнення цілей ту=
ристичної організації.

Кадрові заходи передбачають розробку
планів для реалізації цілей туристичної
організації і кожного робітника зокрема;
визначення витрат на їх реалізацію. Жор=
стка конкуренція на туристичному ринку
обумовлює пошук засобів підвищення внут=
рішньої ефективності туристичних під=
приємств. Здійснювати кроки в цьому на=
прямі при відсутності науково=обгрунтова=
ної теорії ефективного керування персона=
лом неможливо. Ефективне керування пер=
соналом спрямоване на підвищення якісно=
го і кількісного рівня виконання роботи ке=
рівником або спеціалістом, що, в остаточ=
ному підсумку, забезпечує конкурентосп=
роможність туристичного підприємства на
ринку [4, с. 127]. Конкурентоспроможність
у даному випадку розуміється як сукупність
умов, наданих персоналу, які позитивно
відрізняються від аналогічних туристичних
підприємств.

Важливу роль у мотивації персоналу має
середня заробітна плата. Розмір цього по=
казника розглядається в динаміці. Порівню=
ються темпи росту середньої зарплати на ту=
ристичному підприємстві з темпами росту
середньої заробітної плати в регіоні. Заро=
бітна плата як один із чинників задоволе=
ності працівників фірмою виділяється особ=
ливо як у зв'язку з її стимулюючою роллю,
так і в зв'язку з інфляцією, наростання якої
не може не позначитися на орієнтації прац=
івників на ринку праці.

Оцінка якості працівників ведеться ук=
рупнено, виходячи із соціально=демографі=
чної структури трудового колективу турис=
тичного підприємства. Чисельність персона=
лу управління має бути аналітично обгрун=
тована, виходячи з запроектованого складу
й обсягу робіт, або укрупнено визначена за
нормативами чисельності і нормами керова=
ності. При цьому варто враховувати той
факт, що найбільшу продуктивність забезпе=
чують працівники визначеної вікової групи
і тому трудовий потенціал деякою мірою за=
лежить від того, яка їх питома вага у за=
гальній чисельності працюючих. На підставі
цих розрахунків можна судити про те, на=
скільки привабливим підприємство є для

працівників, що забезпечують високу про=
дуктивність праці. З урахуванням цього, виз=
начення необхідної кількості працівників
прямо позначається на ефективності управ=
лінської праці [8, с. 365]. Воно складається з
інвентаризації, раціоналізації і регламен=
тації трудових процесів по здійсненню уп=
равлінських функцій. Звідси випливає, що
ефективність  діяльності  туристичних
підприємств відносно менеджменту персо=
налу досягається:

— правильним вибором співробітників (їх
фаховою, духовною і фізичною придатні=
стю);

— зберіганням зацікавленого в досяг=
ненні цілей підприємства штату співробіт=
ників (низькою плинністю кадрів);

— методами оплати, що влаштовують
усіх, і стимулювання праці і значимих за=
ходів щодо соціального захисту кожного
члена трудового колективу; притягненням
співробітників до управління.

У цьому випадку до відома кожного
співробітника повинні бути доведений весь
обсяг задач і відповідальність за їх виконан=
ня, а не тільки окремі їхні елементи. Після
того необхідно розподілити розроблені за=
дачі серед співробітників відповідно до їх
компетенції і спроможностей. Задачі і ком=
петенції повинні надаватися на тривалий час
[9, с. 163]. Керівник повинний втручатися у
повсякденну роботу тільки у виняткових ви=
падках. При виконанні інших задач він може
контролювати їх відповідно до спільно вста=
новлених термінів, а також контролювати
хід виконання і наявність прогресу в роботі.
Такий стиль керівництва сприяє вихованню
співробітників у дусі довіри і готовності бра=
ти на себе відповідальність за виконання зав=
дання. Самі несприятливі моменти в процесі
спільної діяльності — це ті ситуації, коли ке=
рівник не може контролювати свій настрій
або виконує роботу, що може бути викона=
на іншими співробітниками. Співробітникам
дозволяється допускати помилки, на яких
вони в майбутньому будуть учитися. Це обу=
мовлює успішність функціонування системи
контролю, що збирає відповідну інформа=
цію, переробляє її і надає в розпорядження
відповідальним особам для здійснення вис=
новків [7, с. 146]. Якщо це необхідно, керів=
ник може і повинен давати поради. Крім то=
го, усі співробітники повинні постійно одер=
жувати інформацію про всі найважливіші
бізнес=процеси на туристичному підпри=
ємстві.
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ВИСНОВКИ
Визначені чинники служать достатньо потуж=

ним мотивуючим механізмом ефективної праці та
професійного росту. Вони дозволяють кожному
співробітнику визначити свої можливості і потре=
би в напрямі кадрового просування. Кар'єра пра=
цівників повинна розглядатися як найважливі=
ший соціально=економічний результат управлін=
ня персоналом. Планування кар'єри співробіт=
ників — найбільш значимий структурний елемент
у його системі, тому що він містить у собі мно=
жину інших елементів. Це й добір кадрів, і їхня
профорієнтація й адаптація, і розміщення на ро=
бочих місцях, а також навчання персоналу, оцін=
ка його трудової діяльності, й на цій основі —
підвищення або зниження в посаді, зміни в сис=
темі управління, структурі зайнятості загалом.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Національна економіка являє собою склад=

ну систему галузей і сфер, що взаємодіють між
собою і забезпечують реалізацію макроеконо=
мічних цілей. Для того, щоб забезпечити нор=
мальне функціонування всіх сфер національно=
го господарства при збереженні його цілісності
в умовах формування ринкових відносин, не=
обхідні якісно нові підходи у визначенні місця
і ролі кожного з структуроутворюючих еле=
ментів.

Процеси економічної перебудови в Україні
не набули незворотного характеру. Зміна еко=
номічної політики сприяли розвитку структур=
них змін на всіх рівнях економічної системи.
Сільське господарство — життєво необхідна
галузь сучасного матеріального виробництва,
що створює продукти харчування для населен=
ня і сільськогосподарську сировину для про=
мисловості, що, по суті, визначає рівень безпе=
ки країни. В основі розвитку сільського гос=
подарства, як і промисловості знаходяться
об'єктивні економічні закони. Однак ця сфера
має свої специфічні умови відтворення, що
відрізняє її від інших галузей матеріального
виробництва за характером виробництва та
одержуваної продукції.

УДК 658.152: 663

І. А. Романюк,
к. е. н., Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. П. Василенка

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
I. Romaniuk,
Candidate of Economic Sciences, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

FEATURES OF THE REPRODUCTIVE PROCESS IN THE AGRICULTURAL SECTOR

У статті обгрунтовано особливості сільського господарства. З'ясовано, що процес виробництва в широкому зна5
ченні цього слова означає процес відтворення. Встановлений факт, що зростаючі потреби людства у продуктах харчу5
вання зумовлюють процес відтворення, який розглядається в контексті функціонально5факторіальних форм розподі5
лу створеного продукту (рента, зарплата, прибуток, відсоток). Показано вплив інституційних чинників на зміну зако5
номірностей відтворення економічних ресурсів в аграрному секторі. Визначено напрям інтенсивних методів розшире5
ного відтворення в сільському господарстві.

In the article the features of agriculture. It was found that the production process in a broad sense this word refers to
the process of reproduction. Established fact that the growing needs of humanity in food contribute to the process of
reproduction, which is considered in the context of functional5factorial forms of distribution of the created product (rent,
wages, profit, interest). It shows the influence of institutional factors on the change in patterns of reproduction of economic
resources in the agricultural sector. Set the direction of intensive methods of expanded reproduction in agriculture.

Ключові слова: сільське господарство, відтворювальний процес, природно�ресурсний потен�
ціал, інтенсивний розвиток, механізм.

Key words: agriculture, reproductive process, natural resource potential, intensive development,
mechanism.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти відтворювальних процесів роз=
глядали такі сучасні вітчизняні та зарубіжні
вчені=економісти, як: Л. Абалкін, В. Автономов,
А. Анчишкин, А. Бєлоусов, І. Бланк, О. Василик,
А. Гальчинський, В. Геєць, Н. Кузнєцова, О. Ма=
медов, А. Нестеренко, Л. Ночевкіна, В. Овчинни=
ков, О. Олійник, І. Олійникова, С. Первушин,
Б. Плишевський, О. Сидорович, А. Фукс, Л. Якоб=
сон, Є. Яковенко, Ю. Яковець, Є. Ясин та ін. Тео=
ретичним узагальненням і обгрунтуванням мето=
дологічних принципів системного дослідження
економічних і відтворювальних процесів займа=
лися автори, в числі яких Лукінов І.І., Малік М.Й.,
Підлісецький Г.М., Конкін Ю.А., Романенко І.,
Ушачов І.Г., Копитко В.І., Прейгер Д.К. та інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування особливос=

тей відтворювального процесу та визначення
напрямів інтенсивних методів розширеного
відтворення в аграрному секторі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Відтворювальні процеси, що протікають у

сільському господарстві, мають значні відмінні
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особливості, які випливають з найважливішого
принципу розміщення продуктивних сил — зако=
номірності територіального поділу праці. Ця за=
кономірність обумовлена природними, трудови=
ми, економічними, науково=технічними, інформа=
ційними, соціальними зовнішньоекономічними
умовами, а також потребам ринку [2, с. 90]. Ди=
намічне поєднання вищевказаних умов формує
потенціал аграрного сектора економіки, пізнан=
ня і практичне використання якого дозволяє
впливати на динаміку розвитку в цілому.

Відмінності в аграрному потенціалі обумов=
люють вибір форм господарювання, масштаби
концентрації виробництва, особливості роз=
витку агропромислової інтеграції. З іншого
боку, знання особливостей відтворювального
процесу в сільському господарстві дозволяє
реалізовувати адекватну державну аграрну
політику з урахуванням особливостей. Таким
чином, для визначення економічних умов
відтворення в сільському господарстві необхі=
дно уточнення категорії з урахуванням сучас=
ного етапу розвитку продуктивних сил і вироб=
ничих відносин в українській економіці.

Важливою особливістю сільського господар=
ства є, насамперед, той факт, що "економічний
процес відтворення, який би не був його специф=
ічний суспільний характер, завжди переплітаєть=
ся у цій галузі (в рослинництві) з природним про=
цесом відтворення". Діяльність людини в
сільськогосподарському виробництві спрямова=
на на використання органічної природи з метою
отримання необхідних благ, тому її об'єктом є
живі організми — рослини і тварини, розвиток
яких здійснюється згідно з певними законами, що
діють в органічній природі. Таку особливість
відзначають багато авторів, що досліджують умо=
ви відтворення в сільському господарстві.

Природний процес відтворення в сільському
господарстві пов'язаний зі специфічними вироб=
ничими циклами, які не залежать від відповідної
економічної діяльності сільськогосподарського
виробника [4, с. 167]. Так, наприклад, для вироб=
ництва овочів і картоплі необхідно 3—6 місяців,
для обробітку зернових і олійних культур по=
трібно річний виробничий цикл, а для вирощуван=
ня ягід і фруктів не менше 3 років. У тваринництві
найбільш тривалий виробничий цикл спостері=
гається при вирощуванні великої рогатої худо=
би, а в птахівництві він становить кілька місяців.

Таким чином, порівняно з іншими галузями
матеріального виробництва в процесі відтворен=
ня в сільському господарстві визначальну роль
відіграє відтворення органічної природи, тобто
її природно=біологічної системи, що ви=
значається, насамперед, природно=ресурсним

потенціалом економіки. У даній сфері суспіль=
но=виробничих відносин важливим є забезпе=
чення єдності техніки, біології, економіки та
екології. На наш погляд, ці чотири складові не=
обхідно доповнити п'ятим елементом — наукою,
яка виступає як особлива продуктивна сила сус=
пільства на сучасному етапі. Різні регіони краї=
ни мають власний науково=технічний потенціал,
що також позначиться на умовах відтворення в
сільському господарстві [1, с. 268].

Іншою помітною особливістю сільськогоспо=
дарського виробництва, яка зумовлює відповідні
економічні умови відтворення, є незбігання часу
виробництва (періоду, протягом якого продукт
знаходиться у виробництві, включаючи і період,
коли він не піддається дії праці) і робочого пері=
оду (часу, протягом якого продукт піддається дії
праці), що відзначено рядом дослідників. Це вик=
ликає неминучість перерв у процесі виробництва
сільськогосподарської продукції.

У сільському господарстві основним засобом
виробництва є земля. На відміну від інших засобів
виробництва, при правильному використанні у
виробничому процесі не погіршується і не зно=
шується. Тим самим забезпечується істотного
впливу на відтворення родючості землі у сільсько=
му господарстві. Земля має подвійну характерис=
тику: вона може виступати і як знаряддя праці, і
як предмет праці. Перевага такої подвійності по=
лягає в тому, що послідовні капітальні вкладення
можуть давати дохід без всякої втрати попередніх
вкладень. З цієї особливості випливає те, що спе=
цифіка відтворювального процесу пов'язана та=
кож і з існуванням диференційованої ренти.

Сільськогосподарське виробництво знахо=
диться в тісній залежності від землі, її кіль=
кості, яка обмежена, і якості, яке можна по=
ліпшити або погіршити. Оцінка земель дозво=
ляє регулювати економічні відносини реалізації
прав власності на землю. У нашому суспільстві
земля ніколи не оцінювалася, тому вартість
землі ніколи не включалась у собівартість про=
дукції, тоді як у розвинених країнах земля вхо=
дить до складу вартості основних засобів.

Технологія виробництва сільськогосподар=
ської продукції також має деякі особливості, які
не зустрічаються в інших сферах суспільного ви=
робництва. Предмет праці, тобто вихідний мате=
ріал виробництва, як правило, з самого початку
включає всі масу матерії, яка пізніше, в процесі
трудової діяльності людини, трансформується в
готову продукцію [5, с. 142]. У сільському ж гос=
подарстві вихідним матеріалом є живий організм
(насіння рослин, молодняк сільськогосподарсь=
ких тварин тощо), який на початку виробничого
процесу не має в собі всієї маси матерії майбут=
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нього сільськогосподарського продукту. Вона
буде створена тільки в процесі сільськогоспо=
дарського виробництва завдяки природному
функціонуванню і розвитку живого організму під
впливом людини і природи.

Природно=ресурсний потенціал сільського
господарства виступає важливим фактором
виробництва, тоді як у промисловості він
відіграє другорядну роль. Ось чому як галузь
суспільного виробництва сільське господар=
ство не розпадається на окремі підгалузі, а
лише спеціалізується на виробництві тієї чи
іншої сільськогосподарської продукції. Спира=
ючись на досягнення науково=технічного про=
гресу, в умовах дії закону зростаючих потреб,
суспільство прагне все більше підкорити сили
природи, використовуючи різні методи, одним
з яких є правильне розміщення і спеціалізація
сільськогосподарського виробництва з ураху=
ванням природно=ресурсного потенціалу.

За характером виробленої продукції сільське
господарство в основному є складовою частиною
другого підрозділу суспільного виробництва ма=
теріальних благ — виробництво предметів спо=
живання [3, с. 282]. При цьому в сільському гос=
подарстві створюються і засоби виробництва, що
відносяться до першого підрозділу (посівний ма=
теріал, продуктивний і робочий скот, багаторічні
насадження тощо). Завдяки забезпеченню про=
мисловості сільськогосподарською сировиною, а
населення продовольством, саме в сільському
господарстві створюються умови для функціону=
вання робочої сили у першому підрозділі. У свою
чергу, важка промисловість забезпечує сільське
господарство необхідними засобами виробниц=
тва. Звідси незбалансованість темпів розвитку
цих галузей матеріального виробництва може
призвести до обмеження і відставання сільсько=
го господарства і, як наслідок, до уповільнення
розвитку продуктивних сил, що позначиться на
зниженні загального зростання виробництва і
споживання.

Виробництво сільськогосподарської продукції
є не тільки самим першим і необхідною умовою
розвитку виробництва взагалі. Хліборобська пра=
ця становить природну основу для перетворення
всіх інших галузей праці в самостійні галузі" [9, с.
46]. Ця умова є об'єктивною основою для розвит=
ку внутрішньої інтеграції, у результаті якої утво=
рюється господарський комплекс.

Таким чином, економічні особливості сіль=
ського господарства як галузі господарського
комплексу обумовлюють специфічну сукупність
його технічних і організаційних умов, що харак=
теризують відтворювальні процеси в даному галу=
зевому секторі. У цій галузі використовуються

своєрідні засоби і предмети праці, особливі мето=
ди впливу на природу. У сільськогосподарському
виробництві відбувається розбіжність періоду ви=
робництва і робочого періоду; має місце сезонність
виробництва; у кожному сільськогосподарському
підприємстві, як правило, багато підгалузей; при=
родні умови в сільському господарстві суттєво
впливають на характер виробництва та процеси
праці, його продуктивність [6, с. 26].

Необхідно виділити ще одну особливість
відтворення в сільському господарстві, а саме:
унікальність такого сектора економіки з точки
зору конкурентного механізму. Сільське гос=
подарство являє собою теоретичну модель рин=
ку досконалої конкуренції (при відсутності
державного втручання). Така модель передба=
чає, що жодна фірма не має значної частки на
ринку і, відповідно, не може впливати на випуск
усією галуззю в цілому продукції.

Справді, механізм досконалої конкуренції
реалізується за рахунок того, що сільськогоспо=
дарське виробництво зорієнтоване на виробниц=
тво однорідної стандартизованої продукції. Але,
якщо на ринках своєї продукції сільськогоспо=
дарські виробники стикаються з високою конку=
ренцією, то ринки, що складаються в суміжних
галузях, схильні до значної монополізації [8, с.
55]. Ось чому саме в аграрному секторі склада=
ються своєрідні господарські пропорції, які обу=
мовлюють розвиток міжгалузевих зв'язків: про=
порції між обсягами виробництва кінцевої про=
дукції і можливостями її зберігання і реалізації,
між обсягами виробництва в сільському госпо=
дарстві і можливостями її переробки, між обся=
гом промислового виробництва матеріально=тех=
нічних ресурсів для сільського господарства і
можливостями їх продуктивного використання
безпосередньо в сільському господарстві і пере=
робній промисловості.

Використання природно=економічних умов
функціонування сільського господарства зале=
жить від рівня розвитку продуктивних сил галузі
і види відтворення. В економічній науці прийня=
то розрізняти два види відтворення — просте і
розширене. При простому відтворенні кількість
виробленого продукту, його якість, фактори ви=
робництва залишаються незмінними, а зроблений
додатковий продукт використовується на особи=
сте споживання. Оскільки процес відтворення в
сільському господарстві, незалежно від його
виду, тісно переплітається з процесом відтворен=
ня органічної природи, то забезпечити абсолют=
ну незмінність якісних характеристик виробле=
ного сільськогосподарського продукту по закі=
нченні відтворювального процесу неможливо [7,
с. 33]. Таким чином, простий вигляд відтворення
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в сільському господарстві може мати тільки тео=
ретичний характер. Умовно можна вважати про=
стим дрібнотоварне виробництво, здійснюване
фермерськими господарствами, оскільки існують
об'єктивні обмеження для розширеного відтво=
рення в рамках однієї фермерської родини.

Сучасний етап переходу сільського госпо=
дарства на новий шлях інтенсивного розвитку
вимагає вироблення нового критерію для виз=
начення виробничого типу господарства, який
був би спрямований на економне використан=
ня ресурсів. У свою чергу, рівень розвитку еко=
номічних відносин створює об'єктивні переду=
мови для зміни критеріїв, що визначають шля=
хи підвищення ефективності сільськогоспо=
дарського виробництва в економіці.

ВИСНОВКИ
Ключовим напрямом інтенсивних методів

розширеного відтворення в сільському госпо=
дарстві є раціональне використання всіх ресурсів,
як існуючих, так і виділених за рахунок держав=
них фондів. Розвиток науково=технічного про=
гресу в сільському господарстві, досягнення яко=
го комплексно реалізуються в інтенсивних тех=
нологіях, посилює вплив природно=ресурсного
потенціалу на результати виробництва. Все це
викликає необхідність вибору оптимальних форм
організації виробництва, визначення такої його
спеціалізації, яка дозволила б найбільш раціо=
нально використовувати аграрний потенціал еко=
номіки для отримання необхідних продуктів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна як потужний виробник багатьох

видів агропродовольчої продукції впродовж
багатьох років займає вагомі позиції в світовій
структурі експорту сільськогосподарськими та
продовольчими товарами. Відтак, посилення
інтергаційних процесів, у тому числі в рамках
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FOREIGN TRADE PERSPECTIVES OF UKRAINE'S AGRO!INDUSTRIAL COMPLEX
IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

У статті автором здійснено аналіз окремих показників зовнішньої торгівлі України продукцією сільського гос5
подарства, а також особливостей митно5тарифного регулювання за найбільш важливими для агропромислового ком5
плексу України товарними групами. Окреслено перспективи і можливості для вітчизняного агропродовольчого сек5
тору, які виникатимуть внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами Європейського Союзу,
а також створення в рамках цієї Угоди Зони вільної торгівлі. Досліджено товарну та географічну структуру експор5
ту сільськогосподарської продукції. На основі проведеного дослідження доведено необхідність інтенсифікації роз5
витку агропромислового сектору економіки України, а також розширення та диверсифікація ринків збуту вітчизня5
ної продукції АПК. Запропоновано заходи державної аграрної політики щодо підвищення ефективності викорис5
тання наявного потенціалу аграрного сектору економіки, його адаптації до нових умов, у тому числі з урахуванням
можливих ризиків, які виникатимуть внаслідок лібералізації зовнішньоторговельних відносин з європейськими краї5
нами.

In the article the author carried out analysis of individual indicators of Ukraine's foreign trade of agricultural products,
as well as the features of customs and tariff regulation on the most important agro5industrial complex of Ukraine
commodity groups. Identified the prospects and opportunities for the national agro5food sector, which may arise as a
result of the signing of the Association Agreement between Ukraine and the European Union countries as well as the
creation of the framework of this agreement the Free Trade Area. The commodity and geographical structure of agricultural
exports have been investigated in the article. Based on the research have been proved necessity to intensify development
of the agricultural sector of Ukraine's economy, as well as the expansion and diversification of commodity markets of
the domestic agricultural and industrial production. Proposed measures state agrarian policy to improve the efficiency
of existing potential of the agricultural sector and its adaptation to the new conditions, including in view of possible
risks which may arise as a result of the liberalization of trade relations with European countries.

Ключові слова: міжнародна торгівля, експорт, імпорт, інтеграція, зона вільної торгівлі,
Європейський Союз, аграрний сектор, сільськогосподарська продукція.

Key words: international trade, export, import, integration, free trade area, the European Union,
agriculture, agricultural products.

Угоди про асоціацію між Україною та країна=
ми ЄС в світову економіку викликано не лише
необхідністю подальшого розвитку та розши=
рення присутності вітчизняних виробників аг=
ропродовольчої продукції на світових ринках,
а й є сучасною ознакою прогресивних змін у
сільському господарстві. Адже таким чином
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для вітчизняних агровиробників відкривають=
ся як перспективи поступового освоєння ринків
країн ЄС, так і підвищення рівня якості, безпеч=
ності, екологічних характеристик української
продукції АПК, покращення стану продоволь=
чої безпеки держави. За таких умов важливим
завданням для України має бути вироблення
механізмів державної політики щодо підвищен=
ня ефективності використання наявного потен=
ціалу аграрного сектору економіки, його адап=
тації до нових умов, у тому числі з урахуван=
ням можливих ризиків, які виникатимуть внас=
лідок лібералізації зовнішньоторговельних
відносин з європейськими країнами [7].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню основних напрямів інтеграції
України у світову економіку та вивченню
наслідків інтеграційних процесів для вітчизня=
ної агропродовольчої галузі значну увагу при=
діляють, зокрема, такі вчені, як А.Д. Діброва,
В.М. Гейць, Т.О. Осташко, О.В. Шубравська та
інші. Однак, з огляду на багатогранність відпо=
відної тематики, а також враховуючи нові пер=
спективи та можливості для вітчизняного аг=
ропромислового комплексу України, що
відкриваються внаслідок підписання Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Со=
юзом, обумовлюють актуальність дослідження,
його структурну побудову, наукове та практич=
не значення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є здійснення аналізу експор=

тно=імпортної діяльності вітчизняної сільсько=
господарської продукції та визначення імовір=
них переваг і ризиків для вітчизняного АПК в
умовах європейської інтеграції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Продукція українського ринку експор=

тується в різні країни світу і це є одним з ос=
новних показників економічного розвитку дер=
жави. Зовнішньоторговельні операції товара=
ми у 2014 р. Україна здійснювала з партнерами
із 217 країн світу. Експортували товари до 195
країн світу, імпортували — із 205 країн. Загаль=
ний експорт товарів у 2014 р. становив 53,9 млрд
дол. США, що менше на 13,5% проти обсягу
2013 р., імпорт товарів зменшився на 28,2%
відповідно та становив 54,4 млрд дол. США.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товара=
ми становило 0,5 млрд дол. США [8].

У структурі товарного експорту у 2014 р.
переважали чорні метали — 23,9% від загаль=

ного обсягу експорту, зернові культури —
12,1%, жири та олії тваринного або рослинно=
го походження — 7,1%, руди, шлак і зола —
6,4%, механічні машини — 5,5%, електричні ма=
шини — 5,0%, палива мінеральні, нафта і про=
дукти її перегонки — 3,7%, вироби з чорних
металів та насіння і плоди олійних рослин — по
3,1%.

У загальному експорті України частка сіль=
ськогосподарських товарів та продукції хар=
чової промисловості у 2014 р. становила 30,9%,
тоді як у 2010 р. вона була 19,3%, а у 2005 р. —
12,6% [10]. Результати дослідження свідчать,
що вітчизняні аграрії впродовж багатьох років
забезпечують провідні позиції України на сві=
тових ринках сільськогосподарської продукції.
Зокрема, Україна займає перше місце у світі за
обсягом виробництва соняшнику, а також ви=
робництва та експорту соняшникової олії, зер=
нових (пшениця, кукурудза, ячмінь) — друге,
кукурудзи — третє.

Основними товарними групами вітчизняно=
го аграрного експорту у 2014 р. були: зернові
культури (12,1% загального експорту з Украї=
ни), насіння олійних рослин (3,1%), жири та олії
тваринного або рослинного походження
(7,1%), готові харчові продукти (5,7%), молоко
та молочні продукти, яйця птиці, натуральний
мед (1,1%) [8,10].

У 2014 р. АПК вперше став лідером за обся=
гами експорту в Україні, обігнавши навіть ме=
талургію. Так, експорт ячменю у 2014 р.
збільшився — на 46,4%, пшениці — на 21,5%,
молока та молочних продуктів — на 19,8%, м'я=
са та їстівних субпродуктів свійської птиці —
на 19,0%, олії соняшникової — на 8,5%.

Регіональна структура експорту агропро=
довольчої продукції України до країн світу за
2014 р. становила: країни Азії — 39%; ЄС —
29%; СНД — 15%; Африки — 16%; інші — 1%.

В останні роки, внаслідок змінити торгівель=
них режимів, з боку країн=партнерів, відбу=
вається зовнішньоторговельна переорієнтація
вітчизняного агропродовольчого ринку. Ще до
недавна одним із найбільших торгівельних
партнерів сільськогосподарською продукцією
була Російська Федерація, проте через запро=
ваджені торговельні обмеження частка експор=
ту у 2014 р. скоротилася на 53%. Натомість Ук=
раїна почала нарощувати торгівельні поставки
до США, Канади, Китаю, Туреччини, Бангла=
дешу, Індії, Єгипту, Кореї, Ірану, Іраку, Сауді=
вської Аравії та Індонезії.

Також спостерігається активізація тор=
говельних відносин з Європою. Ринки країн
ЄС перебувають на другому місці у регіо=
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нальній структурі експорту сільськогоспо=
дарської продукції України, незважаючи на
те, що у 2014 р. торгівельне сальдо залиши=
лося негативним і складало 3693,2 млн дол.
США. Хоча, у порівнянні з аналогічним пе=
ріодом 2013 р. воно скоротилося на 7117,4
млн дол. США [9].

Географічно українська торгівля сільсько=
господарськими та суміжними продуктами
сконцентрована на декількох країнах=членах
ЄС. На сім країн, а саме на Іспанію, Польщу,
Італію, Німеччину, Нідерланди, Францію та
Бельгію, припадає 77,9% загальної торгівлі
сільськогосподарськими та суміжними товара=
ми. Іспанія, Італія та Польща є найбільшими
імпортерами української продукції, тоді як
Німеччина, Польща та Нідерланди — найбільші
експортери досліджуваної групи товарів до
України.

Обсяг експорту сільськогосподарської про=
дукції до ЄС у 2014 р. збільшився на 6,7% по=
рівняно з 2013 р. У 2014 р. аграрний експорт
зайняв перше місце у структурі українського
експорту до країн ЄС — 28,1%, забезпечивши
доходи у розмірі 4,8 млрд дол. США. Хоча вар=
то зауважити, що в аграрному експорті до ЄС
переважають товари з низьким рівнем перероб=
ки та доданої вартості, а частка готових хар=
чових продуктів все ще є незначною. Серед то=
варів АПК та харчової промисловості найбіль=
ша частка експорту припадала на зернові куль=
тури — 37,9% від загального обсягу товарів
АПК (у т.ч. кукурудза — 32,4%, пшениця —
4,4%), насіння та плоди олійних рослин —
19,3%, жири та олії тваринного або рослинно=
го походження — 16,6% (олія соняшникова —
14,2%).

Водночас країни ЄС є найбільшими імпор=
терами сільськогосподарської продукції до
України, частка яких у регіональній структурі
імпорту за 2014 р. становила 42,9 %. Основни=
ми видами продукції імпорту згідно з УКТЗЕД
були: різні харчові продукти (продукти для
приготування соусів, екстракти та концентра=
ти з чаю, кави або мате та ін.) — 317,2 млн дол.
США; зернові культури — 266,3 млн дол. США;
м'ясо та субпродукти — 177,8 млн дол. США;
плоди, горіхи та цедра — 172,6 млн дол. США;
какао=боби, продукти з них, шоколад — 127,8
млн дол. США; насіння олійних культур — 119,5
млн дол. США; продукти переробки овочів,
плодів — 107,4 млн дол. США; вироби із зерна і
хлібних злаків — 99,6 млн дол. США; молоко
та молочні продукти — 98,7 млн дол. США;
риба, ракоподібні та молюски — 93,9 млн дол.
США.

Незважаючи на активізацію торговельно=
економічної співпраці в аграрній сфері між
Україною та ЄС торгівля агропродовольством
досі ускладнена, в першу чергу застосуванням
високих тарифів та нетарифних заходів. У цьо=
му контексті поглиблена та всеохоплююча зона
вільної торгівлі (ПВЗВТ) може значно знизити
торговельні бар'єри, відкриваючи нові можли=
вості для розвитку торгівлі та посилення ролі
України в якості глобального торговельного
гравця на міжнародних ринках.

Нагадаємо, що відповідно до положень
Угоди про ЗВТ з ЄС — Європейський Союз та
Україна скасують ввізні мита на більшість то=
варів, що імпортуються. Українське мито част=
ково знизиться на 20—60% для низки євро=
пейських товарів протягом перших 5—10 років.
Як наслідок, збільшиться імпорт з ЄС, що забез=
печить більш широкий вибір товарів для украї=
нських споживачів та зниження роздрібних цін
на імпортні товари. Натомість, українські ви=
робники отримають доступ до широкого спек=
тру більш дешевих промислових товарів, ком=
плектуючих та обладнання. Оскільки одним із
головних та суттєвих наслідків угоди для віт=
чизняних підприємств, буде негайне скасуван=
ня ввізного мита для більше ніж 97% усіх то=
варів, що експортуються з України до ЄС, вра=
ховуючи і сільськогосподарські товари. Тільки
для 3% експорту (на деякі сільськогосподарські
товари) ввізні мита не будуть повністю скасо=
вані. Але навіть для цих товарів, певна частина
експорту в межах тарифних квот буде здійсню=
ватися на безмитній основі [5].

Так, Угодою про ЗВТ передбачається, що
Україна може безмитно постачати в країни ЄС
1,6 млн т зернових культур, водночас передба=
чене поступове збільшення обсягів квот протя=
гом п'яти років до 2 млн т. Квота на ввезення в
ЄС пшениці — 950 тис. т, після чого її буде збільше=
но до 1 млн т, ячменю — 250 тис. т зі збільшенням
до 350 тис. т, а кукурудзи — 400 тис. т і 650 тис. т
через п'ять років [6].

У тексті Угоди особливо прописаний ме=
ханізм торгівлі насінням соняшнику, яке для
України є надзвичайно важливим, оскільки
воно є сировиною для виробництва соняшни=
кової олії, збільшення ж експортних поставок
може призвести до зниження переробки про=
дукції на вітчизняних підприємствах. Так, п. 9
Додатку 1=D Угоди "Спеціальні заходи для ви=
візного (експортного) мита" встановлено, що
вивізне мито на насіння соняшнику (10 % —
рівень, який діяв до підписання Угоди) буде
скасовано протягом наступних 10 років, про=
те, запроваджується додатковий збір, який
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щорічно збільшуватиметься на величину змен=
шення рівня експортного мита. Такий механізм
дозволяє протягом 10 років зберегти 10 % збір
при експорті насіння соняшнику (граничний
обсяг експорту якого встановлено на рівні 100
тис. тонн на рік). Водночас, починаючи з 11=го
року і по 15=й рік, додатковий збір поступово
зменшиться з 10 % до 0 %. Отже, олієперероб=
на галузь отримала захист на наступні 10 років
(+ 5 років щорічного зменшення розмірів до=
даткового збору), після чого імовірним є виник=
нення проблем із забезпеченням сировиною
вітчизняних олієпереробних підприємств [7].

У рамках Угоди також має бути введене ек=
спортне мито на насіння ріпаку (на 10 років з
поетапним скороченням), що може як поспри=
яти розвиткові відповідних переробних вироб=
ництв в Україні, так і обмежуючим чином по=
значитися на прибутках вітчизняних агрови=
робників (за умови певного зниження закупі=
вельних цін на цю продукцію) [11].

Надзвичайно важливою для вітчизняного
агропродовольчого комплексу є закріплена в
Угоді тарифна квота на експорт українського
білого цукру у розмірі 20 тис. т на рік. Незва=
жаючи на невеликий розмір квоти її наявність
і заповнення дозволять підтвердити якість
вітчизняної продукції та її відповідність євро=
пейським стандартам, підвищити привабливість
і конкурентоспроможність українського цук=
робурякового підкомплексу на інших експор=
тних напрямах.

Угода про асоціацію також дозволяє осво=
ювати ринок країн ЄС вітчизняним компаніям,
що займаються виробництвом, переробкою
та реалізацією тваринницької продукції. Так,
Україна може щорічно постачати на ринок
країн ЄС: 12 тис. т яловичини, 20 тис. т свини=
ни, 16 тис. т (із збільшенням протягом 5 років
до 20 т) м'яса птиці, 1,5 тис. т (із збільшенням
протягом 5 років до 3 тис. т) яєць, 8 тис. т (із
збільшенням протягом 5 років до 10 тис. т) мо=
лока, вершків, згущеного молоко та йогуртів,
1,5 тис. т (із збільшенням протягом 5 років до
5 тис. т) сухого молока, 1,5 тис. т (із збільшен=
ням протягом 5 років до 3 тис. т) вершкового
масла, 250 тис. т перероблених масляних про=
дуктів, 5 тис. т (із збільшенням протягом 5 років
до 6 тис. т) меду [1]. Водночас на сири квот не
встановлено, що дозволяє завозити необмеже=
ну кількість даного виду продукції з України
до ЄС.

Однак, як свідчить статистика, у 2014 р. об=
сяги експорту переважної більшості тварин=
ницької продукції з України до ЄС не значні і
становили (у кг): ВРХ — 0, свиней — 0, овець,

кіз — 0, курей живих — 0; м'яса ВРХ (свіжого)
— 735,5, м'яса ВРХ (мороженого) — 817,7, сви=
нини — 3926,6, баранини або козлятини —
149,8, м'яса та їстівних субпродуктів свійської
птиці — 16908162,7, риби свіжої — 90,3, моло=
ка та вершків, незгущених та без додання цук=
ру чи інших підсолоджувальних речовин —
10536,0, молока та вершків, згущених та з до=
данням цукру чи інших підсолоджувальних ре=
човин — 245346,0, масла — 399,4, сирів всіх
видів і кисломолочних сирів — 1510,2.

Крім того, у найближчій перспективі запов=
нити встановлені квоти для тваринницької про=
дукції буде проблематично, оскільки переваж=
на більшість тварин утримується господарства=
ми населення, які не мають можливостей зас=
тосовувати сучасні технології виробництва
продукції, що зумовлює низьку її якість та не=
відповідність європейським санітарним нормам
та стандартам. Для переважної більшості
вітчизняних малих і середніх сільгосппідп=
риємств також існують проблеми забезпечен=
ня відповідності власної продукції європейсь=
ким стандартам, оскільки процеси гармонізації
та адаптації законодавства у сфері технічного
регулювання та санітарних і фітосанітарних
заходів потребують не тільки тривалого часу,
але й значних матеріальних ресурсів. Наприк=
лад, сукупні витрати на адаптацію до стандартів
ЄС тільки м'ясної промисловості Польщі ста=
новили близько 2 млрд євро [4,7].

Враховуючи всі переваги від інтеграції Ук=
раїни до ЄС необхідно пам'ятати і про можливі
загрози для розвитку вітчизняної агропродо=
вольчої системи. Це, насамперед, збільшення на
внутрішньому продовольчому ринку України
конкуруючого імпорту. У першу чергу, очі=
кується зростання обсягів імпорту окремих
видів м'яса та харчових субпродуктів, молока
й молочної продукції, деяких видів овочів і
фруктів. У цьому контексті треба підкреслити,
що в зобов'язаннях по імпортних тарифах на
ряд видів агропродовольчої продукції, взятих
на себе Україною та ЄС, спостерігається певна
асиметрія. Наприклад, на м'ясо та харчові суб=
продукти ЄС за незначними винятками не ска=
совуватиме імпортні тарифи для України, а за=
стосовуватиме тарифні квоти (які вона не змо=
же використати доти, доки не стандартизує
свою продукцію відповідно до вимог ЄС). Що
ж до яловичини, то Україна застосовуватиме
переважно нульову ставку ввізного мита (хоча
й з певним перехідним періодом), а щодо м'яса
та субпродуктів птиці — квотуватиме імпорт з
країн ЄС лише частково. Аналогічною є також
ситуація з молоком і молочною продукцією:
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зокрема, для молока та вершків, йогуртів, мас=
ла, частково яєць ЄС вводить тарифну квоту, а
Україна — з деякими винятками нульовий та=
риф (з перехідним періодом). На помідори та
огірки (свіжі або охолоджені), столовий виног=
рад, яблука, груші Україна протягом 5 років
повинна знизити мито з 10 до 5%, а ЄС засто=
совуватиме "вільну адвалерну" ставку мита, яка
визначатиметься кон'юнктурою внутрішнього
ринку ЄС і зможе як завгодно часто змінюва=
тися, що приховуватиме в собі додаткові ризи=
ки для експортерів. Така сама ставка застосо=
вуватиметься і до кабачків, артишоків, багатьох
видів фруктів, тоді як Україна встановить на
них нульовий тариф (з перехідним періодом).
Асиметрія проявлятиметься також у взаємній
торгівлі зерновими між Україною та ЄС. Так,
Україна запроваджуватиме на зернові, біль=
шість видів продукції борошномельно=круп'я=
ної промисловості, крохмаль тощо нульове
мито (з перехідним періодом), а ЄС передбачає
значною мірою квотувати відповідний імпорт
[11].

Так, за прогнозами науковців Інституту
економіки та прогнозування річний обсяг ім=
порту свинини та м'яса птиці з країн ЄС в
Україну відповідно збільшиться на 22,4 та 6,1%.
Тож річний обсяг реалізації продукції внутрі=
шнього виробника на внутрішньому ринку сви=
нини скоротиться на 4,89 тис. т. Частка країн
ЄС в імпорті свинини в Україну збільшиться з
35 до 39%. Виробникам м'яса птиці необхідно
буде додатково збільшити експорт своєї про=
дукції на 1,8% для того, щоб компенсувати
зменшення обсягів реалізації на внутрішньому
ринку внаслідок скасування торгових обме=
жень [6].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, на підставі здійсненого досліджен=
ня можна зробити висновок, що підписання
Угоди про асоціацію є лише початковим ета=
пом глобальних і кардинальних змін в еко=
номіці України, оскільки, для того, щоб вітчиз=
няна продукція агропромислового комплексу
була конкурентоспроможною на ринку ЄС,
доцільне переоснащення виробництва, яке
може буде досить затратним. Тому з метою
мінімізації ризиків і використання можливос=
тей для агропромислового комплексу внаслі=
док підписання Угоди необхідно реалізувати
низку заходів державної аграрної політики,
що не суперечитимуть принципам державно=
го регулювання аграрного ринку, передбаче=
них Угодою про асоціацію між Україною та

ЄС, які забезпечать умови для підвищення
конкурентоспроможності виробництва про=
дукції АПК. Зусилля слід сконцентрувати на:
впровадженні у практику діяльності
підприємств агропромислового комплексу з
виробництва продуктів харчування принципів
міжнародної системи технічного регулюван=
ня, безпечності харчових продуктів (НАССР,
ISO, EN, Кодексу Аліментаріус); розробленні
системи моніторингу зовнішньоторговельних
операцій з країнами ЄС як механізму опера=
тивного реагування на кон'юнктурні зміни аг=
рарного ринку; сприянні розвитку дрібното=
варного сільськогосподарського виробництва,
у тому числі правовій регламентації діяльності
особистих селянських господарств населення
та розробленні механізму їх трансформуван=
ня у фермерські господарства, що дасть змо=
гу забезпечити інтеграцію особистих госпо=
дарств населення у ринкові механізми функц=
іонування аграрного сектору; заохоченні ко=
оперативного руху на селі, спрямованого на
спільне ведення господарської діяльності ок=
ремими суб'єктами господарювання, що доз=
волить зменшити витрати на виробництво і
реалізацію сільськогосподарської продукції;
створенні й підтримці сприятливого інвестиц=
ійного клімату для сільського господарства;
перерозподілі структури експорту продукції
агропромислового комплексу до збільшення
частки продуктів із вищою доданою вартістю
її переробки; кадровому забезпеченні
підприємств агропромислового комплексу;
підвищенні якості менеджменту тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Хлібопекарська промисловість завжди зай=

мала особливе місце в економіці країн, тому що
галузь по виробництву хліба й хлібобулочних
виробів грає провідну соціальну роль у житті
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PROBLEMS OF PRICE CONTROL IN THE BACERY INDUSTRY IN UKRAINE

З початку 2015 року ціна на хліб і хлібобулочні вироби в Україні підвищилася більш ніж на 34%, що було обумов5
лено рядом об'єктивних факторів: ростом цін на борошно, електроенергію, бензин. До того ж у хлібопекарській
галузі існує ряд проблем, які також впливають на ціноутворення на дану продукцію Визначення політики ціноутво5
рення при встановленні цін на хліб і хлібобулочні вироби повинно бути орієнтоване на цілі, які повинні погоджувати
інтереси суспільства, підприємств і громадян. Уряд піклується про доступність цін для найменш захищених верств
населення, регулюючи ціни на так звані "соціальні сорти хліба", тоді як підприємства намагаються встановити ціну,
яка б дозволила одержати такий рівень рентабельності, що дозволив би виробникові розширювати виробництво, вчасно
модернізувати зношені основні засоби, поліпшувати умови роботи й т.п. Подальший розвиток ринку хлібобулочних
виробів пов'язаний із забезпеченням потреб споживачів у якісному хлібі за ціною, яка б задовольнила й споживача й
виробника. Достатня величина отриманого прибутку забезпечить підприємствам5товаровиробникам можливість підви5
щення ефективності їхньої діяльності. За сучасних умов це можливо лише на основі комплексного дослідження рин5
ку хлібобулочних виробів, прогнозу його розвитку й здійснення зважених дій органів державного управління щодо
його регулювання. На формування цін у хлібопекарській галузі великий вплив має державне втручання й методи
регулювання ринку хліба. Тому доцільним було б внесення змін у державне регулювання діяльності хлібопекарської
галузі. Зміни позиції держави в наведених аспектах регулювання діяльності підприємств хлібопекарської галузі бу5
дуть сприяти не тільки підвищенню рівня прибутковості відповідних підприємств5 виробників і забезпеченню їхньо5
го розвитку, а й зроблять доступними ціни на необхідні населенню харчові продукти.

Since the beginning of 2015 the price for bread and bakery products in Ukraine has increased by more than 34% due
to a number of objective factors like rising prices for flour, electricity, gasoline. In addition, the baking industry has a
number of problems, affecting the price for these products as well.Determining pricing policies in setting price for bread
and bakery products should be focused on the objectives which should reconcile the interests of society, enterprises and
citizens. The government cares of the prices affordability for the most vulnerable parts of the population by adjusting the
prices on so5called "social sorts of bread," while companies are trying to set a price which allows to obtain the level of
profitability allowing the producers to expand production, to upgrade worn5out fixed assets in time, to improve working
conditions, etc. Further development of the bakery products market is related to meeting the consumers needs in the
quality of bread at the price that would satisfy both consumers and producers. Sufficient amount of profits will provide
enterprises the opportunity to improve their performance. Under modern conditions it is only possible on the basis of a
comprehensive study of the bakery products market, forecast of its development and implementation of balanced actions
of the government with respect to its regulation. Prices formation in the baking industry is influenced considerably by
the government intervention and methods of bread market regulation. Therefore, it would be appropriate to move some
amendments to the state regulation policy in the baking industry.Changes in the position of the state in the abovementioned
aspects of the enterprises economic activity regulation in baking industry will contribute not only to improving the
earning capacity of the producing enterprises and ensuring their development, but to availability of the prices for essential
food products as well.

Ключові слова: ціна, регулювання, політика ціноутворення, фіксована ціна, ринок хліба.
Key words: price regulation, pricing policies, fixed price, bread market.

суспільства, задовольняючи потреби населен=
ня в життєво значимому харчовому продукті в
необхідних обсягах. Виробництво хліба й вста=
новлення прийнятних цін на нього є одним з
головних внутрішньополітичних завдань будь=
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якого уряду. Відношення до хліба як до про=
дукту стратегічного значення закріпилося ще
в радянські часи й зберігається й по теперішній
час.

Особливістю ринку хліба й хлібопродуктів
є те, що він більш, ніж будь=який інший, зале=
жить від ситуації в сільському господарстві.
Зібраний і перероблений урожай зерна визна=
чає й кількість, і якість готового продукту. Жо=
ден продукт харчування, а точніше зміна його
ціни, не викликає такого резонансу в суспіль=
стві й у державних структурах.

 З початку 2015 року ціна на хліб і хлібобу=
лочні вироби в Україні підвищилася більш ніж
на 34%, що було обумовлено рядом об'єктив=
них факторів: ростом цін на борошно, елект=
роенергію, бензин. До того ж у хлібопекарській
галузі існує ряд проблем, які також впливають
на ціноутворення на дану продукцію .

Однак, за свідченням А.В. Гордєєва, ціна на
хліб у даний час практично не залежить від ціни
зерна [6, с. 404]. А.І. Алтухов, Н.А. Пролигіна
й Л.В. Счасливцева відзначають, що якщо рух
цін на борошно в цілому повторює динаміку цін
на зерно, то ціни на хліб ростуть постійно [5].

Хлібобулочні вироби традиційно займають
найважливіше місце в раціоні харчування для
більшості верств населення України. Потреба
в них властива людям будь=якого соціального
статусу й за будь=якого рівня доходів. Доходи
істотно впливають на розміри споживчого рин=
ку хлібобулочних виробів і на переваги спожи=
вачів щодо певних видів даної продукції.

Визначення політики ціноутворення при
встановленні цін на хліб і хлібобулочні вироби
повинно бути орієнтоване на меті, яка повинна
погоджувати інтереси суспільства, підприємств
і громадян. Уряд піклується про доступність цін
для найменш захищених верств населення, ре=
гулюючи ціни на так звані "соціальні сорти
хліба", тоді як підприємства намагаються вста=
новити ціну, яка б дозволила одержати такий
рівень рентабельності, що дозволив би вироб=
никові розширювати виробництво, вчасно мо=
дернізувати зношені основні засоби, поліпшу=
вати умови роботи й т.п.

Важливими проблемами подальшого роз=
витку ринку хлібобулочних виробів є: по=пер=
ше, забезпечення потреб споживачів у якісно=
му хлібі промислової випічки за ціною, що за=
довольнила б їхні очікування, по=друге, отри=
мання підприємствами — товаровиробниками
такої суми прибутку, що надала б можливість
істотно підвищувати ефективність їхньої діяль=
ності. У сучасних умовах це можливо лише на
основі комплексного дослідження регіональ=

них ринків хлібобулочних виробів, прогнозу
їхньої кон'юнктури на перспективу, здійснен=
ня зважених дій органів державного управлін=
ня щодо розробки й реалізації відповідних мар=
кетингових стратегій підприємствами хлібопе=
карської галузі на ринку хлібобулочних ви=
робів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми регулювання хлібопекарської

галузі у своїх публікаціях висвітлюють такі на=
уковці, як Гайдуцький П.И., Гончаров В.М.,
Омельченко К.Ю., Саблук П.Т., Ткаченко В.Г.
та ін. Але чимало питань щодо необхідності
втручання держави в діяльність хлібопекарсь=
ких підприємств і щодо методів регулювання
хлібопекарської галузі залишаються недостат=
ньо дослідженими.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ціль статті — дослідження стану хлібопе=

карської галузі в Україні й внесення пропозицій
щодо певних змін у регулюванні діяльності хле=
бопекарских підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Протягом останнього десятиліття стан
хлібопекарської галузі характеризується спа=
дом обсягів виробництва хліба й хлібобулочних
виробів. Основною причиною падіння обсягів
виробництва хліба, на думку фахівців, стало,
насамперед, зменшення споживання хліба
внаслідок скорочення населення країни, зміни
купівельної спроможності населення, більш
ощадливе використання хліба й значне збіль=
шення випікання хліба невеликими пекарнями
й сільським населенням самостійно. Діяльність
хлібопекарських підприємств стала низькорен=
табельною, а для багатьох з них навіть збитко=
вою.

На початку 90=х років, коли наша країна
тільки починала переходити на ринкові відно=
сини (зарплати й пенсії були на низькому
рівні), було доцільним введення регулювання
цін на хліб [1]. Важливим пунктом у цій поста=
нові було встановлення рівня рентабельності
виробництва в межах 15%. Збереження тако=
го рівня рентабельності давало можливість
хлібопекарським підприємствам, отримуючи
прибуток, вкладати його в розвиток самого
виробництва, у його модернізацію й переос=
нащення, у розширення асортиментів про=
дукції, у поліпшення умов роботи й т.п. З 1996 ро=
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ку [3] регулюванням цін на хліб займаються
місцеві адміністрації. При цьому рівень рента=
бельності хлібопекарських підприємств зни=
зився. Рентабельність хлібопекарських
підприємств, за оцінками фахівців, у 2012 році
— 2%,в 2007 році становила 2,2%, в 2006 році
вона становила 5 — 6%, а в 1996 році — 12,7%.
У порівнянні з 90= ми роками рівень життя в
країні зріс, збільшилися зарплати й пенсії, за=
лишилася майже незмінною тільки ціна на
"соціальний хліб". З 2%=ою рентабельністю в
підприємств галузі практично немає запасу
фінансової міцності. Виробництво соціальних
сортів хліба характеризується відносно низь=
кою рентабельністю виробництва, близько 1—
2,5%. У першу чергу, це пов'язане з ростом цін
на борошно й державне регулювання цін на
хліб [2]. Тому значна частина виробників на=
магаються розширити свої асортименти про=
дукції, випускаючи кондитерські й хлібобу=
лочні вироби або ж заощаджувати на масшта=
бах виробництва. Будь=які цінові коливання на
сировину, або на енергоносії, обов'язково
впливають на результати діяльності хлібопе=
карських підприємств. Ємність українського
ринку хліба фахівці оцінюють в 4—4,5 млн
тонн хліба на рік. За статистичними даними,
нині в Україні виробляється щорічно близько
2,0 млн тонн хліба й хлібобулочних виробів, що
становить лише 59,0% від обсягів виробницт=
ва 2005 року (рис. 1).

У порівнянні з 2005 роком обсяги виробниц=
тва знизилися на — 928,3 тис. тонн або на 41% і
продовжують знижуватися. Це пояснюється
тим, що, по=перше, на ринку хліба встановився
баланс між попитом на нього й пропозицією,
оскільки такий продукт як хліб неможливо на=
громадити в запасі. В 2000 році була встановле=
на раціональна норма споживання житнього і
пшеничного хліба, що становить 101 кг у рік на
працездатну людину й 43,8 кг на дітей віком до
6=ти років. Аналогічна норма споживання в
Європі значно нижче й, по даним Міжнародної
асоціації пекарів (АІВІ), становить 50—60 кг
хліби в рік. По=друге, на виробництво хліба
істотно вплинуло підвищення цін на нього, що
привело до більше ощадливого споживання про=
дукту. По=третє, в Україні зложилася негатив=
на демографічна ситуація, пов'язана зі скоро=
ченням тривалості життя людей і зменшенням
народжуваності. Скорочення кількості населен=
ня на 4—6 млн чоловік теж вплинуло на ринок
хліба. Крім того, змінюється структура спожи=
вання: у раціоні людей, внаслідок підвищення
рівня добробуту, зменшується кількість спожи=
тих борошняних виробів і збільшується кількість
овочів, фруктів, рибних і м'ясних виробів.

Обсяг виробництва хліба й хлібобулочних
виробів в Україні за аналізований період (2005—
2014 рр.) знизився на 928,3 тис. або на 41% — з
2263,7 тис. тонн у 2005 році до 1335,4 тис. тонн
у 2014 році (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка виробництва хліба й хлібобулочних виробів в Україні, тис. тонн

Джерело: за даними Державної служби статистики України.
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У всіх регіонах України, за винятком Киї=
вської, Хмельницької й Дніпропетровської,
відбулося зниження обсягів виробництва
хлібобулочних виробів (рис. 2). Найбільший
спад виробництва хліба й хлібобулочних ви=
робів відбувся в цей період у Полтавській, Ми=
колаївській, Кіровоградській, Донецькій, Чер=
каській Луганській областях і місті Києві, відпо=
відно на 10,1; 11,9; 14,2; 17,4; 19,3; 48 і 11,6 %.

Проаналізувавши ціни, які встановлені в
окремих країнах на хліб і хлібобулочні вироби
можна зробити висновок, що в Україні середня
ціна на цей продукт становить близько 0,5 дол.
США, тоді як у Білорусі — 0,75; у США —
7,69 дол.; у Росії — 0,68 дол. США; Литві —
2,21. дол. США; Німеччини — 3,01 дол. США,
Франції — 4,06 дол. США (табл. 1).

 Наша держава втримує ціни на хліб не тільки
регуляторними методами, а й реалізуючи сиро=
вину для хлібопечення (борошно) зі своїх ре=
зервів за цінами, які на 25—30% нижче ринкових.

Виробники хлібобулочних виробів пропо=
нують споживачам широкий спектр різномані=
тних товарів, які відрізняються між собою за
якісними показниками. Залежно від того, який
товар пропонується ринку, установлюється й
політика ціноутворення на нього. Так, для со=
ціальних сортів хліба підприємства будуть орі=
єнтуватися на політику втримання ринку, а для

нових сортів з поліпшеними смаковими і якіс=
ними показниками, здобних виробів і хлібобу=
лочних виробів — будуть намагатися максимі=
зувати прибуток, рівень, якого буде обмежу=
ватися тільки купівельною спроможністю на=
селення й готовністю споживача заплатити пев=
ну суму грошей за запропоновані вироби.
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Рис. 2. Темпи росту,зниження виробництва хлібопродуктів за січень — грудень 2014 року

в % до відповідного періоду 2013 року в розрізі регіонів
Джерело: за даними Державної служби статистики України.

 Хліб 
пшеничний 

Україна 0,43 
Молдова 0,55 
Російська Федерація 0,68 
Казахстан 0,71 
Китай x 
Білорусь 0,75 
Грузія 0,83 
Угорщина 0,96 
Чехія 1,12 
Азербайджан 1,25 
Польща 1,31 
Румунія 1,41 
Туреччина 1,50 
Естонія 1,81 
Словаччина 1,83 
Литва 2,21 
Германія 3,01 
Австрія 3,15 
Франція 4,60 
США* 7,69 

Талблиця 1. Рівень середніх споживчих
цін на хліб пшеничний в Україні й окремих
країнах світу станом на 30.12.2014 року

(у доларах США за кг)

Джерело: за даними Державної служби статистики України.
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Тепер підвищення цін на хліб і хлібобулочні
вироби не задовольняють жодну з сторін — ні
споживачів, ні виробників, ні уряд. Регулюван=
ня цін на масові сорти хліба приводить до того,
що їхнє виробництво для підприємств є збит=
ковим. Для поліпшення ситуації виробникам
необхідно виготовляти такі вироби, які б мог=
ли перекрити збиток, отриманий від виробниц=
тва "соціального" хліба. Але якщо введуть ре=
гулювання й на ці вироби, у підприємств не буде
іншого виходу, як підвищувати ціни на хліб.

На думку фахівців, ситуацію в галузі мож=
на кардинально виправити, якщо зменшити або
повністю скасувати на хліб податок на додану
вартість. У радянські часи на хліб податок не
нараховувався й на масові сорти хліба були
встановлені фіксовані ціни.

Ціна на хліб у першу чергу формується з
витрат виробництва, тобто витрат на сирови=
ну, електроенергію, зарплату й т.п. Додавши до
собівартості запланований прибуток, що для
підприємств хлібопекарської галузі є мінімаль=
ним, одержуємо оптову ціну виробництва. Далі,
щоб одержати оптово=відпускну ціну, по якій
підприємство відпускає свою продукцію в тор=
говельну мережу, необхідно врахувати податок
на додану вартість (20%). Торгівля також додає
свою торговельну націнку, що для продуктів
хлібопечення не перевищує 10%. Приміром, у
Європейському союзі даний показник для соці=
ально значимих товарів — 0—4%, згідно з "По=
датковим кодексом" Російської Федерації (ча=

стина друга з 05.08.2000 року № 117= ф. 3) при
податку на додану вартість в 18 %, оподатко=
вування таких продовольчих товарів як зерно,
борошно й хліб і хлібобулочні вироби (вклю=
чаючи здобу, сухарі й бублики в асортиментах
і т.п.) здійснюється по ставці всього в 10 % [4].
У такий спосіб формується роздрібна ціна.

 Ціна реалізації продукції включає: вироб=
ничу собівартість, певні адміністративні витра=
ти, витрати на збут, прибуток та податок на
додану вартість.

Ц = ВС+Ва+Взб+П+ПДВ (1),
де Ц — ціна;
ВС — виробнича собівартість продукції;
Ва — адміністративні витрати;
Взб — витрати на збут;
ПДВ= ставка податку на добавлену вартість
П — сума прибутку.
Сума прибутку визначається по формулі:
П=Рх*(ВС + Ва + *Взб)/100 (2),
де Р — рівень рентабельності, що плануєть=

ся підприємством або встановлюється законо=
давчо. Даний показник для хліба простої рецеп=
тури встановлюється на рівні законодавчо вста=
новлених обмежень, тобто не більше 5%.

ВС — виробнича собівартість;
Ва — розподілені адміністративні витрати

на даний вид затрат;
Взб — розподілені витрати на збут даного

виду продукції.
Розрахунок ціни на хліб з борошна пшенич=

ного першого сорту наведено в таблиці 2.

Таблиця 2. Розрахунок ціни на хліб з борошна пшеничного першого сорту*

Примітка: *розрахунки зроблено, виходячи із усереднених витрат хлібопекарських підприємств Об'єднання "Укрхлібпром".

Статті витрат 

Діюча ціна на хліб cтаном  
на 10.07.2015 (борошно  

за ринковими цінами та цінами 
ПАТ "АФ") 

Вартість, 
грн. 

Питома вага витрат 
у повній 

собівартості, % 
Борошно пшеничне I с. 3068 45,3 
Допоміжна сировина 125 1,8 
Сировина та матеріали 3193 47,1 
Паливо на технологічні цілі 815 12,0 
Електроенергія на технологічні цілі 55 0,8 
Заробітна плата основних робітників 357 5,3 
Відрахування на соціальні заходи 132 2,0 
Загальновиробничі витрати 567 8,4 
Виробнича собівартість 5119 75,6 
Адміністративні витрати 503 7,4 
Витрати на збут 1150 17,0 
Повна собівартість 6772 100,0 
Фінансовий результат 872   
Рентабельність, % 12,9
Оптова ціна 7644
Податок на додану вартість 1529
Оптово-відпускна ціна 9173
Торговельна надбавка  917   
Роздрібна ціна за 1 т 10090
Роздрібна ціна за 1 кг 10,09
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Якщо із цієї ціни виключити податок на до=
дану вартість — виробники нічого не втратять,
населення реально відчує зниження ціни на
хліб. Зняття податкової складової в складі ціни
дозволило б виробникам підняти оптово=від=
пускні ціни, яке б привело до збільшення рен=
табельність в галузі й зменшення її збитковості.
Участь держави в соціальному захисті населен=
ня в цьому випадку була б реальною.

Ще одним шляхом рішення проблеми є визна=
чення статусу "соціального" хліба як соціально=
значимого продукту й установлення частки тако=
го хліба у виробничій програмі підприємств. Тоді
буде можливість установити ціну на такий хліб,
яка б задовольнила споживачів. А збитки, що
одержить при цьому виробник повинні перекри=
ватися з місцевих бюджетів. Питання погашення
боргів повинне зважуватися на державному рівні.
Якщо в кожному регіоні, виходячи із установле=
них традицій, демографічної ситуації й рівня до=
ходів, обсяг випуску хліба за фіксованими цінами
буде становити приблизно 15—20% загального
обсягу виробництва, а інша продукція буде випус=
катися за економічно обгрунтованими цінами з
рентабельністю близько 15%, ситуація на ринку
хліба й хлібопродуктів зміниться на краще.

Зростання оптово=відпускних цін обумов=
лені збільшенням собівартості виробництва че=
рез підвищення цін на борошно (крім житньо=
го), допоміжну сировину, подорожчання енер=
горесурсів, кредитів, транспортних витрат, ріст
мінімальної заробітної плати й заробітної пла=
ти працюючих згідно Генеральну й галузеву
угоди. Станом на 10.07.2015 року склався на=
ступний ціновий діапазон: на хліб з борошна
пшеничного першого сорту — від 8,18 грн. у
Харківській обл. до 11,70 грн. у Закарпатській
обл. при середньому рівні цін по Україні 10,09
грн. за 1 кг; на хліб житньо=пшеничний — від
7,13 грн. в Одеській обл. до 14,17 грн. у До=
нецькій при середньому рівні цін по Україні 9,59
грн. за 1 кг (табл. 3). Для торговельних під=
приємств реалізація хліба й хлібобулочних ви=
робів всупереч декларуванню про невигідність
цього виду продукції для торгівлі, має перева=
ги — масовість і відносно високий рівень тор=
говельної надбавки.

Як затверджують фахівці, найближчим ча=
сом ціни на хліб можуть підвищитися незначно
й це підвищення може відбутися за рахунок
підвищення заробітної плати робітником га=
лузі. 2014 рік більшість підприємств галузі за=

 

Хліб пшеничний з борошна першого гатунку

середні ціни Темп 
зростання 

(зниження до 
30.12.2014, у % 

Темп 
зростання 

(зниження) до 
30.06.2015, у % 

станом на станом на станом на
30.12.2014 30.06.2015 10.07.2015 

АР Крим … … … … …
Вінницька 6,11 9,02 9,20 150,6 102,0 
Волинська 7,48 10,94 10,94 146,3 100,0 
Дніпропетровська 7,72 11,48 11,48 148,7 100,0 
Донецька 6,97 10,66 11,36 163,0 106,6 
Житомирська 7,60 10,54 10,54 138,7 100,0 
Закарпатська 6,99 11,70 11,70 167,4 100,0 
Запорізька 6,23 8,80 8,80 141,3 100,0 
Івано-Франківська 7,20 10,67 10,67 148,2 100,0 
Київська 7,51 9,50 9,50 126,5 100,0 
Кіровоградська 6,69 9,66 9,75 145,7 100,9 
Луганська 7,39 11,27 11,27 152,5 100,0 
Львівська 6,67 9,61 9,61 144,1 100,0 
Миколаївська 5,48 8,48 8,48 154,7 100,0 
Одеська 5,91 8,47 8,47 143,3 100,0 
Полтавська 6,62 9,89 9,89 149,4 100,0 
Рівненська 7,03 11,19 11,19 159,2 100,0 
Сумська 5,89 10,35 10,35 175,7 100,0 
Тернопільська 7,58 11,41 11,41 150,5 100,0 
Харківська 5,53 8,18 8,18 147,9 100,0 
Херсонська 6,26 9,53 9,53 152,2 100,0 
Хмельницька 6,46 10,15 10,15 157,1 100,0 
Черкаська 6,16 9,55 9,55 155,0 100,0 
Чернівецька 7,08 10,62 10,62 150,0 100,0 
Чернігівська - - - … ..
м. Київ 7,56 9,51 9,51 125,8 100,0 
м. Севастополь … … … … …
Україна 6,79 10,01 10,09 148,6 100,8 

Таблиця 3. Рівень середніх роздрібних цін на хліб
по регіонах України (Дані моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари

станом на 10 липня 2015 р., грн.  за 1кг)

Примітка: (...) — Відомості відсутні. Довідка: моніторинг проведений по даних Державної служби статистики України.



28
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2016

кінчили зі збитком або з дуже низькою рента=
бельністю. Частка заробітної плати в собівар=
тості хліба становить 10—11%, а для того, щоб
вона відповідала соціальним стандартам, її
розмір повинен бути збільшений на 20—30%. У
такий спосіб доля заробітної плати в собівар=
тості хліба підвищиться до 20%.

ВИСНОВКИ
На формування цін у хлібопекарській галузі

великий вплив має державного втручання й
методи регулювання ринку хліба. Тому доціль=
ним було б внесення змін у державне регулю=
вання діяльності хлібопекарської галузі:

по=перше, необхідним є втручання держа=
ви у формування оптово=відпускних цін на зер=
но й борошно, які є основною сировиною для
підприємств області;

по=друге, має потребу в значних змінах по=
даткова політика відносно до підприємств=ви=
робників хлібопродуктів. Зниження для них
податку на додану вартість дало б можливість
підвищити рівень рентабельності підприємств
і знизити ціни для споживачів;

по=третє, необхідним є створення єдиних
умов оподатковування для хлібопекарських
підприємств всіх форм власності, що забезпе=
чить їм рівні умови функціонування й розви=
ток малих приватних підприємств даної галу=
зі.Зміни позиції держави в наведених аспек=
тах регулювання діяльності підприємств
хлібопекарської галузі будуть сприяти не
тільки підвищенню рівня прибутковості відпо=
відних підприємств=виробників і забезпечен=
ню їхнього розвитку, а й зроблять доступни=
ми ціни на необхідні населенню харчові про=
дукти.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання комплексної оцінки фінансових

ризиків на вітчизняних підприємствах в умо=
вах кризового та посткризового етапів роз=
витку економіки стоїть досить гостро. Дефі=
цит власних фінансових ресурсів та висока
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THE PRACTICE OF ESTIMATION AND DIMINISHING OF FINANCIAL RISKS IS IN ACTIVITY
OF PUBLIC JOINT!STOCK COMPANIES

У статті наголошено, що публічні акціонерні товариства мають підвищену схільність до впливу фінансових ри5
зиків порівняно з іншими організаційно5правовими формами господарювання підприємств. Але вони також мають
кращі передумови для мінімізації та нейтралізації фінансових ризиків, якщо ними вдало скористатися. Проведено
якісну оцінку фінансових ризиків на прикладі публічного акціонерного товариства. За результатами оцінки виявле5
но два головні типи фінансових ризиків, які найбільш негативно впливають на фінансове становище досліджуваного
підприємства: ризик втрати фінансової стабільності та інвестиційний ризик. Розроблено алгоритм нейтралізації цих
видів ризиків у майбутньому на основі використання переваги публічного акціонерного товариства у можливості
додаткового випуску акцій та отримання додаткової величини власного капіталу на реалізацію ефективних інвести5
ційних проектів.

It is marked in the article, that public joint5stock companies have enhanceable схільність to influence of financial
risks by comparison to other legal forms of menage enterprises. But they also have the best pre5conditions for minimization
and neutralization of financial risks, if by them successfully to avail. The high5quality estimation of financial risks is
conducted on the example of public joint5stock company. As a result of estimation found out two main types of financial
risks, which most negatively influence on financial position of the investigated enterprise: risk of loss of financial stability
and investment risk. The algorithm of neutralization of these types of risks is developed in the future on the basis of
taking advantage of public joint5stock company in possibility of additional issue of equities and receipt of additional size
of property asset on realization of effective investment projects.
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вартість позикових, інфляція та знецінення
курсу національної валюти відіграють не на
користь суб'єктів господарювання. Державної
підтримки у більшості випадків також годі
сподіватися. За таких умов підприємства за=
лишаються сам на сам із своїми фінансовими
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проблемами та відповідними ризиками. Мас=
штаби фінансових ризиків та їх видовий набір
тим ширший, чим більші масштаби діяльності
підприємства. Коли мова йде про великі ком=
панії, зокрема, товариства з публічним акціо=
нерним управлінням, ситуація ускладнюється
наявністю корпоративних відносин, які поси=
люються конфліктом інтересів у системі кор=
поративного управління. Відповідно, пробле=
ми управління фінансовими ризиками на пуб=
лічних акціонерних товариствах відчуваються
більш гостро, що обумовлює актуальність про=
веденого дослідження.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання оцінки фінансових ризиків суб'єк=

тів господарювання та пошук шляхів управлін=
ня ними з метою мінімізації чи нейтралізації в
останні роки стали предметом досліджень ба=
гатьох науковців. Про досить широку ви=
вченість даної проблеми свідчать праці таких
науковців, як Астахова І.Е., Бордунова І.В., Ка=
раченцева І.О., Кметик Л.М., Клапків М.С., Кос=
тецький В.В., Яришко О. та ін. Проте питання
оцінки та мінімізації фінансових ризиків в
контексті специфіки діяльності публічних ак=
ціонерних товариств розглядаються досить
рідко, що обумовлює важливість представле=
них наукових результатів для економічної на=
уки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначити можливі шляхи мінімізації або

нейтралізації фінансових ризиків у діяльності
публічних акціонерних товариств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як відомо, фінансові ризики можуть серй=

озно впливати на більшість аспектів діяльності
підприємств, зменшуючи їх прибутковість або
взагалі призводячи до збитковості. Пряма за=
лежність між ризиком і прибутком вже давно
стала аксіомою ринкової економіки та породи=
ла безліч теорій управління ризиками в сучас=
них умовах. Крім того, наявність на підпри=
ємстві фінансових ризиків у великих масшта=
бах може виступати прямою загрозою банкрут=
ства підприємства. Отже, вчасна ідентифікація,
оцінка та нейтралізація (мінімізація) фінансо=
вих ризиків — це запорука успішного ефектив=
ного розвитку будь=якої компанії.

Критичний огляд наукових праць з питань
сутності, видів та оцінки фінансових ризиків
[1—7] дозволив ідентифікувати ті з них, що,
на нашу думку, чинять найбільший вплив на
діяльність публічного акціонерного товари=
ства:

1.Ризик зниження фінансової стабільності
(ризик втрати фінансової стійкості), який ви=
никає через незадовільну структуру капіталу
підприємства, а саме: використання великої
частки позикового капіталу, що спричиняє
значний віттік грошових потоків підприємства
в періоди повернення боргу та сплати відсотків.
Як приклад такої незадовільної структури ка=
піталу, можемо навести структуру Публічно=
го акціонерного товариства "ЄВРАЗ Дніпрод=
зержинський коксохімічний завод" (далі ПАТ
"ЄВРАЗ ДКХЗ") (табл. 1).

З цієї таблиці видно, що структура капіта=
лу протягом всього періоду аналізу є незадо=
вільною, оскільки власний капітал становить
менше половини всього капіталу. При цьому ча=

Складові 
капіталу 

2013 р. 2014 р. 2015 р. Відхилення 
структури 

тис. 
грн. структура тис.

грн. структура тис.
грн. структура 2013-

2014 
2014-
2015 

Власний капітал 367797 43,79 433529 38,71 692263 23,62 -5,08 -15,08 
Позиковий 
капітал 472100 56,21 686455 61,29 2238104 76,38 5,08 15,08 

Разом капітал 839897 100,00 1119984 100,00 2930367 100,00 0,00 0,00 

Таблиця 1. Розрахунок структури капіталу ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ"

Показники Норматив 2013 р. 2014 р. 2015 р. Відхилення від норми 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

0,2 0,040 0,036 0,001 -0,160 -0,164 -0,199 

Коефіцієнт 
проміжного 
покриття 

0,5 0,615 0,947 1,103 0,115 0,447 0,603 

Загальний 
коефіцієнт 
покриття 

1 0,772 1,060 1,163 -0,228 0,060 0,163 

Таблиця 2. Динаміка показників ліквідності ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ"
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стка власного капіталу зменшується з 43,79% у
2013 році до 23,62% у 2015 році. Отже, структу=
ру капіталу ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ" можна вважа=
ти незадовільною з чіткою тенденцією до по=
гіршення, що свідчить про наявність даного
виду фінансового ризику у нашого підприєм=
ства.

2. Ризик неплатоспроможності (ризик нез=
балансованої ліквідності), який виникає різом
із зниженням рівня ліквідності оборотних ак=
тивів, що також породжує розбалансування
вхідного і вихідного грошових потоків.

У таблиці 2 наведено показники ліквід=
ності ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ", які свідчать, що
абсолютної ліквідності у підприємства немає,
на проміжна та поточна ліквідність знахо=
дяться нормальному стані. Тому даний вид
ризику присутній у підприємства не так критич=
но.

3. Інвестиційний ризик, який характеризує
можливість виникнення фінансових втрат у
процесі здійснення інвестиційної діяльності
суб'єкта господарювання. Відповідно до видів
цієї діяльності розрізняють ризик реального
інвестування і ризик фінансового інвестуван=
ня. Фінансове інвестування на ПАТ "ЄВРАЗ
ДКХЗ" практично не здійснюється. Тому нами
увагу приділено оцінці ризикованості реально=
го інвестування.

За допомогою таблиці 3 проаналізовано ди=
наміку здійснюваних підприємством реальних
інвестицій у взаємозв'язку з доходами та ви=
тратами.

Отже, аналіз таблиці 3 свідчить, що дина=
міка капітальних інвестицій протягом всього
періоду аналізу є спадаючою. Тобто з кожним
наступним роком підприємство згортає свою
інвестиційну активність, вклдаючи все менше і
менше коштів у виробничі потужності. В той же
час динаміка доходів і витрат підприємства по=
зитивна та свідчить про можливі резерви
збільшення ефективності.

Якщо порівнювати темпи зростання доходів
і витрат, то доходи зростають більшими темпа=
ми, що позитивно впливає на фінансові резуль=
тати підприємства.

У той же час, якщо брати до уваги функціо=
нування підприємства на майже зношених по=
тужностях, то така позитивна динаміка зрос=
тання доходів може довго не тривати. Крім
того, зростання доходів пояснюється в основ=
ному зростанням валютного курсу, а не зрос=
танням обсягу від реалізації, що робить даний
вид фінансового ризику потенційно небезпеч=
ним для ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ".

4. Інфляційний ризик, який характеризуєть=
ся можливістю знецінення реальної вартості
капіталу підприємства, а також очікуваних до=
ходів від здійснення фінансових операцій в
умовах інфляції.

За допомогою врахування індексу інфля=
ції в останні роки здійснено оцінку реальних
грошових потоків ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ" (табл.
4).

Всі грошові потоки приведено до 2015 року
аналізу, здійснюючи процедуру компаундуван=

Показники, тис. грн. 2013 р. 2014 р. 
Відхилення 2014 р. 

від 2013 р. 2015 р. 
Відхилення 2015 р. 

від 2014 р. 
(+,-) % (+,-) % 

Капітальні інвестиції 45379 30876 -14503 -31,96 11656 -19220 -62,25 
Чистий дохід від 
реалізації 902727 1662146 759419 84,12 3325673 1663527 100,08 

Собівартість реалізованої 
продукції 953406 1484892 531486 55,75 2940042 1455150 98,00 

Сукупні доходи 915950 1665783 749833 81,86 3370198 1704415 102,32 
Сукупні витрати 1066569 1625977 559408 52,45 3109854 1483877 91,26 

Таблиця 3. Оцінка інвестиційного ризику ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ"

Показники 2013 р. 2014 р. 
Відхилення 2014 р. 

від 2013 р. 2015 р. 
Відхилення 2015 р. 

від 2014 р. 
(+,-) % (+,-) % 

Активи в діючих цінах 839897 1119984 280087 33,35 2930367 1810383 161,64 
Активи в порівняльних 
цінах 1503262 1604937 101675 6,76 2930367 1325430 82,58 

Сукупний дохід в діючих 
цінах 915950 1665783 749833 81,86 3370198 1704415 102,32 

Сукупний дохід в 
порівняльних цінах 1639383 2387067 747684 45,61 3370198 983131 41,19 

Сукупні витрати в діючих 
цінах 1066569 1625977 559408 52,45 3109854 1483877 91,26 

Сукупні витрати в 
порівняльних цінах 1908963 2330025 421062 22,06 3109854 779829 33,47 

Таблиця 4. Оцінка інфляційного фінансового ризику для ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ"
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ня на індекс інфляції. Індекс інфляції в 2014
році становив 1,249, у 2015 році — 1,433.

На основі даних таблиці 4 щодо реальних
грошових потоків та активів підприємства мож=
на побачити, що в 2014 році активи виросли не
на 33,35%, як наведено в діючих цінах, а всього
на 6,76%. При цьому сукупні доходи збільши=
лись на 45,61%, а сукупні витрати — на 22,06%.
В 2015 році активи виросли на 82,58%, сукупні
доходи — на 41,19%, а сукупні витрати — на
33,47%. Тобто, незважаючи на інфляцію, під=
приємство в аналізованому році працює ефек=
тивно та нарощує свої грошові потоки і акти=
ви.

Отже, інфляційний ризик, як різновид фі=
нансового ризику, для ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ" не
становить суттєвої загрози.

5. Процентний ризик полягає у непередба=
ченій зміні процентної ставки на фінансовому
ринку (як депозитної, так і кредитної). Причи=
ною виникнення даного виду ризику є зміна
кон'юнктури фінансового ринку під впливом
державного регулювання, зростання чи спаду
пропозиції вільних грошових ресурсів та інші
фактори.

Оцінюючи динаміку облікової ставки НБУ
за даними офіційної статистики, можна від=
мітити, що у 2014 році тенденцію до удорож=
чення кредитів, яка зберігається і у 2015 році.

Отже, процентний ризик у взаємозв'язку зі
значною часткою позикових коштів на балансі
ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ" утворюють негативний
чинник погрішення фінансового становища
досліджуваного підприємства.

6. Валютний ризик — властивий підприєм=
ствам, що ведуть зовнішньоекономічну діяль=
ність. Він проявляється у коливанні передбаче=
них грошових потоків у результаті безпосеред=
нього впливу зміни обмінного курсу іноземної
валюти. Так, імпортуючи сировину і матеріали,
підприємство програє від підвищення обмінно=
го курсу відповідної іноземної валюти по відно=

шенню до національної. Зниження ж цього кур=
су визначає фінансові втрати підприємства при
експорті готової продукції. Враховуючи те, що
ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ" отримує сировину із Росії,
коливання валютного курсу негативно вплива=
ють на його платоспроможність.

7. Податковий ризик, тобто ймовірність вве=
дення нових видів податків і зборів на здійснен=
ня окремих видів господарської діяльності;
ймовірність збільшення ставок діючих податків
і зборів; зміна строків і умов сплати окремих
податків; ймовірність відміни діючих податко=
вих пільг тощо.

Описуючи зміні в податковому законо=
давстві в нашій країні в 2015—2016 рр., варто
відзначити такі важливі моменти [8]:

— кількість податків та зборів скорочено
вдвічі, менше звітності (11 замість 22);

— податок на прибуток — простий розра=
хунок на основі фінансової звітності;

— ПДВ — запроваджено електронне адмі=
ністрування податку;

— ЄСВ — усунення відрахування 3,6% із за=
робітної плати (включення його до ПДФО за
ставкою 18% замість 15%), нарахування ЄСВ на
ФОП за ставкою 22% без урахування класів
ризику;

— податок з доходів фізичних осіб — зрос=
тання з 15 до 18%;

— єдиний податок — зниження ставок для
малого бізнесу до 50%;

— самостійні доходи місцевих бюджетів —
акциз з роздрібних продажів підакцизних то=
варів, податок на нерухоме майно, єдиний по=
даток;

— мораторій на 2 роки на перевірки малого
бізнесу (з обсягом доходу до 20 млн грн. у рік);

— підвищення податкового навантаження
на високорентабельний бізнес: видобувна ді=
яльність, лотерейна, букмекерська діяльність.

Отже, позитивним моментом у податкових
змінах є зменшення податкового навантажен=

Таблиця 5.  Оцінка сили дії операційного ліверіджу для ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ"

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Відносне відхилення, 
% 

2013-
2014 рр. 

2014-
2015 рр. 

Чистий дохід, тис. грн. 902727 1662146 3325673 759419 1663527 
Собівартість продукції, тис. грн. 953406 1484892 2940042 531486 1455150 
Змінні витрати, тис. грн. 808382 1357524 2797674 549142 1440150 
Маржинальний прибуток, тис. грн. 94345 304622 527999 210277 223377 
Коефіцієнт маржинального прибутку 0,10 0,18 0,16 0,08 -0,02 
Постійні витрати, тис. грн. 145024 127368 142368 -17656 15000 
Поріг рентабельності 1387642 694973 896724 -692668 201751 
Запас міцності, тис. грн. -484915 967173 2428949 1452087 1461776 
Коефіцієнт запасу міцності -0,54 0,58 0,73 1,12 0,15 
Прибуток до сплати відсотків та 
податків, тис.  грн. -13544 77428 243394 90972 165966 

Сила дії операційного ліверіджу -9,71 2,64 1,58 12,35 -1,06 
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ня по нарахуванню ЄСВ на ФОП з 38% до 22%.
Утримуваний ЄСВ по кількості утримуваного
податку включено до ПДФО. Решта змін не тор=
кнулись досліджуваного підприємства. Тому в

цілому можна сказати, що податковий ризик у
складі фінансового ризику не виявив суттєво=
го негативного впливу на досліджуване підпри=
ємство.

Види фінансових 
ризиків 

Види діяльності та фінансові операції

Н
ая
вн
іс
ть

 р
из
ик
у 
дл
я 
П
А
Т 

«Є
В
РА

З 
Д
К
Х
З»

 

В
ир
об
ни
ча

 д
ія
ль
ні
ст
ь 

К
ом

ер
ці
йн
а 
ді
ял
ьн
іс
ть

 

Фінансова діяльність

Ін
ве
ст
иц
ій
на

 д
ія
ль
ні
ст
ь 

К
ре
ди
тн
а 
ді
ял
ьн
іс
ть

 
(н
ад
ан
ня

 к
ом

ер
ці
йн
их

 
по
сл
уг

) 

В
ал
ю
тн
і о
пе
ра
ці
ї 

П
од
ат
ко
ві

 р
оз
ра
ху
нк
и 

Ро
зр
ах
ун
ко
ві

 о
пе
ра
ці
ї 

Зовнішні ризики  
Інфляційний  +* + + + + + + ☻☻** 

Депозитний   + + ☻ 
Податковий   + + + + ☻ 
Процентний   + + ☻☻ 
Валютний    + ☻☻ 
Внутрішні ризики  
Ризик зниження 
фінансової стійкості 

 + + + + + + ☻☻☻ 

Ризик 
неплатоспроможності 

+ + + + + ☻ 

Інвестиційний ризик   + +    ☻☻☻ 
Кредитний ризик   + + ☻ 
Ризик упущеної вигоди + + + + + + + ☻☻ 

Таблиця 6. Розподіл портфеля фінансових ризиків ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ"
за видами його господарської діяльності

** Знаком ☻в заданій кількості показано ступінь тяжкості від наслідків фінансового ризику для підприємства (☻ — незначний;
☻☻ — середній; ☻☻☻ — значний).

Примітки. *Знаком "+" відзначено ті види ризику, які пов'язані зі здійсненням видів діяльності.

Таблиця 7. Якісна характеристика фінансових ризиків ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ"
та можливі шляхи їх зменшення

Види фінансових 
ризиків Зона ризику Негативні наслідки для 

підприємства 
Можливі шляхи зменшення 

впливу ризиків 
Інфляційний  Зона 

критичного 
ризику 

Знецінення активів Прискорення оборотності 
активів 

Депозитний Зона 
допустимого 
ризику 

Ймовірність неповернення 
депозиту при банкрутстві банку, 
знецінення відсотків інфляцією 

Вибір більш надійних та 
стабільних банків 

Податковий  Зона 
допустимого 
ризику 

Високі податкові зобов’язання Пошук пільгових видів 
діяльності зі звільненням від 
оподаткування або 
оподаткування за пільговими 
ставками 

Процентний і 
кредитний ризики 

Зона 
критичного 
ризику 

Неповернення кредитів та 
відсотків дебіторами 

Покращення розрахунково-
платіжної дисципліни 

Валютний  Зона 
критичного 
ризику 

Знецінення національної валюти 
при веденні ЗЕД 

Спрямування ведення ЗЕД на 
переважання валютної виручки 
над валютними витратами 

Ризик зниження 
фінансової стійкості 

Зона 
катастрофічного 
ризику 

Зростання ймовірності банкрутства Оптимізація структури капіталу 

Ризик неплатоспро-
можності 
(ліквідності) 

Зона 
допустимого 
ризику 

Дефіцит ліквідних активів для 
погашення термінових зобов’язань 

Покращення розрахунково-
платіжної дисципліни 

Інвестиційний ризик Зона 
катастрофічного 
ризику 

Старіння та зношуваність засобів 
виробництва 

Оновлення засобів виробництва 

Структурний ризик Зона 
критичного 
ризику 

Зростання частки постійних 
витрат, зменшення запасу 
фінансової міцності 

Економія на постійних витратах 
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8. Структурний ризик — генерується не=
ефективним фінансуванням поточних витрат
підприємства, що обумовлює високу питому
вагу постійних витрат в загальній їх сумі. Ви=
сокий коефіцієнт операційного ліверіджу при
несприятливих змінах кон'юнктури ринку і зни=
женні вхідного грошового потоку від операц=
ійної діяльності спричиняє значно вищі темпи
зниження суми чистого грошового потоку в
розрізі такої діяльності (табл. 5).

З цієї таблиці можна зробити висновок, що
у 2013 році операційний ліверідж був від'ємним,
оскільки вся діяльність підприємства була збит=
ковою. У 2014 році ситуація на підприємстві
покращилась, а в 2015 році дещо погрішилась.
Тому можна сказати, що структурний ризик як
різновид фінансового ризику у 2015 році поси=
лив свою негативну дію на досліджуване
підприємство.

9. Інші види фінансових ризиків. До цієї гру=
пи ризиків зазвичай відносять ризики стихій=
них лих та інші аналогічні "форс=мажорні" об=
ставини, що можуть призвести не лише до втра=
ти очікуваного доходу, але й частини активів
підприємства, а також ризик несвоєчасного
здійснення розрахункових операцій; емісійний
ризик тощо.

Як уже зазначалося вище, управління фі=
нансовими ризиками являє собою процес пе=
редбачення і нейтралізації їх негативних нас=
лідків, по'язаних з їх ідентифікацією, оцінкою,
профілактикою і страхуванням з метою забез=
печення ресурсами підприємства. При цьому
кожний вид фінансового ризику може бути
породжений чинниками, що впливають на інші
об'єкти фінансового управління підприємства,
які перебувають у тісному взаємозв'язку. Тому
важливо комплексно підходити до розробки

заходів зі зменшення впливу фінансових ри=
зиків на діяльність підприємства.

Для формування ефективної системи уп=
равління фінансовими ризиками їх необхідно
попередньо ідентифікувати та якісно оцінити.
Портфель фінансових ризиків ПАТ "ЄВРАЗ
ДКХЗ", які можуть виникати за основними ви=
дами його діяльності, наведено у таблиці 6.

Отже, для ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ" найбільш
глибокими видами ризику визначено інвести=
ційний ризик та ризик зниження фінансової
стійкості. Саме результати аналізу фінансових
ризиків, наведені в таблицях 1—5, показали, що
у підприємства досить низькі значення коефі=
цієнта автономії та інших показників фінансо=
вої стійкості, а також істотне скорочення об=
сягів капітальних інвестицій в оновлення діяль=
ності підприємства. Крім того, дещо негативна
тенденція спостерігається по структурному ри=
зику через зниження показника операційного
ліверіджу.

Як відомо, якісну оцінку ризику проводять
на основі виявлення належності того чи іншо=
го виду ризику до однієї з 4=х зон ризику: без
ризикова зона, зона допустимого, критичного
та катастрофічного ризиків. У таблиці 7 нами
ідентифіковано такі зони для кожного виду ри=
зику для ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ" та наведено мож=
ливі негативні наслідки від впливу зазначених
ризиків на досліджуване підприємство.

Отже, до зони катастрофічного ризику на
ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ" потрапило два види ри=
зику: фінансової стійкості та інвестиційний.
Саме на них маємо зосередити увагу при роз=
робці відповідних заходів в контексті стратегії
подальшого уникнення цих видів ризику.

Для того, щоб правильно управляти фінан=
совими ризиками на ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ" з ме=

Таблиця 8. Поетапний аналіз фінансових ризиків з метою прийняття правильного
управлінського рішення щодо їх нейтралізації

Етап аналізу фінансового ризику Ризик втрати фінансової стійкості Інвестиційний ризик 
1. Визначення факторів, що 
впливають на ризик, збільшуючи 
його ступінь 

Низька частка власного капіталу, 
велика частка позикового капіталу 

Висока зношеність основних 
засобів, яка потребує інвестицій 
при майже відсутності таких 
інвестицій 

2. Аналіз впливу ризику на 
фінансово-господарську 
діяльність підприємства 

Погіршує фінансове становище 
підприємства 

Призводить до подальшого 
старіння засобів виробництва 

3. Оцінка ризику Проведена в таблиці 1 Проведена в таблиці 3 
4. Встановлення граничного 
значення ступеня ризику 

Коефіцієнт автономії на рівні 
нормативу (більше 0,5) 

Коефіцієнт оновлення основних 
засобів не менше 0,2. 

5. Аналіз стратегічних рішень, які 
можна використати для зниження 
ризику 

Збільшення величини власного 
капіталу, зменшення величини 
позикового 

Здійснення інвестицій в оновлення 
основних засобів 

6. Розробка конкретних заходів 
щодо зменшення негативного 
впливу ризику в майбутньому 

Додаткова емісія акцій при 
одночасному погашенні товарної 
кредиторської заборгованості за 
рахунок наявної дебіторської, 
трансформованої в грошові кошти 
шляхом операції факторингу 

Розробка і впровадження 
інвестиційного проекту з 
оновлення основних засобів 
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тою зменшення їх негативного впливу на фінан=
сово=господарську діяльність підприємства
необхідно також провести їх поетапний аналіз
(табл. 8).

З наведеної таблиці видно, що для кожно=
го з двох видів ризиків розроблено конкрет=
ний захід з його нейтралізації в майбутньому.
В той же час ці два заходи можна поєднати в
єдиний комплексний проект покращення
фінансово=економічного становища ПАТ
"ЄВРАЗ ДКХЗ".

Отже, структурно=логічна схема нейтралі=
зації зазначених двох видів ризиків для ПАТ
"ЄВРАЗ ДКХЗ" як суб'єкта публічного управ=
ління у комплексі може бути представлена за
допомогою рисунка 1.

Емісія акцій — необхідний захід, до якої
вдається більшість публічних акціонерних то=
вариств у випадках, коли вони потребують
додаткових коштів для розвитку. Це найкра=
ща альтернатива кредитам та пошуку інвес=
торів.

Щодо опеації факторингу, то станом на
кінець 2015 року величина товарної дебі=
торсь кої  заборгованості  на  балансі
підприємства становить 1758016 тис. грн.,
що складає 60% всіх активів ПАТ "ЄВРАЗ

ДКХЗ". При цьому величина товарної кре=
диторсь кої заборгованості становить
2123533 тис. грн., що складає 72% всього ка=
піталу. Така ситуація є вкрай незадовіль=
ною, оскільки більше половини всіх коштів
підприємства зосереджено в розрахунках.
До того ж кредиторська заборгованість пе=
ревищує дебіторську, що не дає нам мож=
ливості в повній мірі погашати свої корот=
кострокові зобов'язання без залучення
менш ліквідних запасів.

Бажана структура капіталу ПАТ "ЄВРАЗ
ДКХЗ" має бути такою, що відповідає норма=
тивному значенню коефіцієнта автономії
(більше 0,5), тобто власний капітал має стано=
вити половину всього капіталу, а саме:

2930367×0,5=1465184 тис. грн.
На кінець 2015 року величина власного ка=

піталу становила 692263 тис.грн., тобто для
відновлення нормальної фінансової стійкості
підприємству не вистачає:

1465184=692263=772921 тис. грн.
Отримана сума становить:
772921×100/1758016=44% від наявної дебі=

торської заборгованості.
Приблизно таку суму маємо спрямувати на

операцію факторингу для отримання грошових

Рис.  1. СтруктурноPлогічна схема реалізації заходів з уникнення фінансових ризиків
для ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ" як суб'єкта публічного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ризик втрати фінансової 
стійкості 

Інвестиційний ризик 

Додаткова емісія акцій для 
збільшення величини власного 
капіталу 

Застосування операції факторингу 
для трансформації дебіторської 
заборгованості в грошові кошти та 
погашення кредиторської 
заборгованості з метою 
зменшення величини позикового 
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та спрямування 
додаткових власних 
коштів на 
інвестиційний 
проект 

Інвестиційний проект з 
реконструкції коксового 
цеху 

Проведення реконструкції коксового цеху передбачає: 
1) будівництво установки мокрого гасіння коксу; 
2) монтаж установки мокрого гасіння коксу та супутнього  

обладнання 

Економія електроенергії при виробництві коксу та зростання 
прибутку 

Зміцнення фінансової стійкості Оновлення основних засобів 
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коштів та погашення кредиторської заборгова=
ності.

Але у підприємства виникають додаткові
витрати на проведення емісії акцій. Крім того,
операція факторингу коштуватиме підприєм=
ству частину відсотків від суми, що підлягає
трансформації у грошові кошти. За проведени=
ми простими математичними розрахунками
додаткова емісія акцій, яка б покривала витра=

ти на емісію, становить 773755 тис. грн., а дебі=
торська заборгованість з урахуванням комі=
сійних — 788379 тис. грн.

Таким чином, базова та прогнозна структу=
ра балансу ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ" буде вигляда=
ти наступним чином (табл. 9).

Таким чином, нами отримано нову робочу
структуру капіталу, в якій власний капітал зай=
має 50% всього капіталу, дебіторська заборго=

Базовий варіант Проектний варіант 

Коефіцієнт автономії 

  
Коефіцієнт придатності основних засобів 

  

Рис. 2. Порівняння тенденції зміни показників, що характеризують фінансовий ризик до та
після реалізації проекту

Таблиця 9. Трансформація активів та капіталу ПАТ "ЄВРАЗ ДКХЗ"
під впливом розроблених заходів

Актив На кінець 2015 року За проектом Пасив На кінець 2015 року За проектом
тис. грн. Структура тис. грн. Структура тис. грн. Структура тис. грн. Структура

І. Необоротні 
активи  408498 13,94 1196877 40,84 І. Власний 

капітал 692263 23,62 1465184 50,00 

1.1. Основні 
засоби 275813 9,41 1064192 36,32 

1.3. Зареєст-
рований 
капітал 

170584 
5,82 

170584 5,82 

1.2. Інші 
необоротні 
активи 

132685 4,53 132685 4,53 
1.2. Додатко-
вий капітал 0 

0,00 
772921 26,38 

ІІ.  Оборотні 
активи 2521869 86,06 1733490 59,16 

1.3. Інший 
власний 
капітал 

521679 
17,80 

521679 17,80 

2.1. Запаси 

129787 4,43 129787 4,43 

ІІ. Довго- 
строкові 
зобов’язання 
та забезпе-
чення 

70361 

2,40 

70361 2,40 

2.2. Товарна 
дебіторська 
заборгованість 

1758016 59,99 969637 33,09 
ІІІ. Поточні 
зобов’язання і 
забезпечення

2167743 
73,98 

1394822 47,60 

2.3. Дебіторська 
заборгованість 
в розрахунках 

631282 21,54 631282 21,54 
3.1. Товарна 
кредиторська 
заборгованість 

2123533 
72,47 

1350612 46,09 

2.4. Інші 
оборотні 
активи 

2784 0,10 2784 0,10 
3.3. Інші 
поточні 
зобов’язання 

44210 
1,51 

44210 1,51 

Баланс  2930367 100 2930367 100 Баланс 2930367 100 2930367 100
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ваність зменшена за рахунок операції факто=
рингу, в результаті чого погашено частину кре=
диторської заборгованості. Частка дебіторсь=
кої заборгованості на балансі зменшилась з
60% до 33%, а кредиторської — з 74% до 48%.

У результаті емісії отримано додатковий
капітал в сумі 772921 тис. грн., що спрямовуєть=
ся на інвестиції в основні засоби підприємства,
частка яких на балансі виросла з 9% до 36%.

Визначимо, як зміниться тенденція (тренд)
фінансового ризику в розрізі ризику фінансо=
вої стійкості та інвестиційного ризику під впли=
вом розробленого проекту.

У базовому варіанті розвитку підприємства
зміни показника коефіцієнта автономії та кое=
фіцієнта придатності основних засобів в акти=
вах мали спадаючу тенденцію.

Порівняння базової тенденції зміни показ=
ників з тенденцією, що набулася після реалі=
зації проекту, показана на рисунку 2.

Як видно з наведеного рисунка, в результаті
реалізації проекту ми домоглися позитивної
тенденції зміни показників фінансового ризи=
ку (у рівняннях регресії вільний коефіцієнт є
позитивним числом). Отже, розроблені заходи
з усунення впливу двох катастрофічних для
підприємства видів фінансових ризиків вияви=
лися дієвими.

ВИСНОВКИ
Таким чином, управління фінансовими ри=

зиками дає можливість раціонально викорис=
товувати ресурси, розподіляти відповідальність,
покращувати результати діяльності підпри=
ємства та забезпечувати прийнятний рівень ри=
зику. При забезпеченні нейтралізації фінансо=
вих ризиків публічні акціонерні товариства мо=
жуть використовувати стратегію уникнення
ризику та стратегію утримання ризику. Для
нейтралізації фінансових ризиків ПАТ "ЄВРАЗ
ДКХЗ" обрано стратегію уникнення ризику в
майбутньому. Перевагою публічного акціонер=
ного товариста при нейтралізації ризику втра=
ти фінансової стійкості можна вважати додат=
кову емісію акцій, яка буде спрямована на
ефективні інвестиційні проекти та одночасно
оптимізує структуру капіталу товариства.
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по навколишньому середовищу та розвитку в Ріо=
де=Жанейро у 1992 році завдяки прийнятій
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MACROECONOMIC EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Стаття присвячена питанням оцінювання сестейнового (сталого) розвитку країн за допомогою макроекономіч5
них показників. Детально розглянуто запропонований Світовим Банком показник скоригованих чистих заощаджень
як індикатор оцінки сестейнового розвитку, відомий в Україні в якості показника істинних заощаджень. Обгрунто5
вані різни варіанти розрахунку скоригованих чистих заощаджень. Удосконалено методику розрахунку скоригова5
них чистих заощаджень більш детальним адаптуванням для України, в тому числі, врахуванням вартісної оцінки вис5
наження прісних водних ресурсів країни. Запропоновано два різні способи вартісного оцінювання виснаження прісних
водних ресурсів. Обгрунтовано важливість урахування виснаження прісних водних ресурсів при оцінюванні руху
країни до сестейнового розвитку. Проаналізовано в динаміці рівень сестейновості розвитку України за п'ять останніх
років у порівнянні з її економічним розвитком за допомогою розглянутих у статті показників.

The article is devoted to the evaluation of sustainable development by means of macroeconomic indicators. The
article in detail described the proposed by The World Bank the adjusted net savings rate as a sustainable development
indicator, known in Ukraine as the genuine savings indicator. Various options for the calculation of the adjusted net
savings were justified. It improved method for calculating the adjusted net savings by more detailed adaptation for
Ukraine, including taking into account the valuation of the depletion of fresh water resources. It proposed two different
ways of estimating the value depletion of fresh water resources. It substantiated the importance of taking into account
the depletion of fresh water resources in the assessment of the country's movement to sustainable development. It was
analyzed in the dynamics the level of sustainability of Ukraine for the last five years compared to its economic development
by indicators which considered in the article.

Ключові слова: макроекономічні показники, сестейновий (сталий) розвиток, істинні за�
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спільній Декларації дала старт втіленню ідей се=
стейнового розвитку. Після цього вчені з усього
світу почали працювати над розвитком цих ідей,
що створило цілу галузь науки. Проблем при дос=
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лідженні вистачало і дуже важливим питанням
було те, як адекватно визначити, чи є економіч=
ний розвиток сестейновим. Для вирішення цієї
проблеми було розроблено велику кількість кри=
теріїв і показників, які постійно вдосконалюва=
лись. Деякі з критеріїв і показників перестали
використовуватись, а багато з них були агрего=
вані в інші показники для полегшення проведен=
ня аналізу розвитку на сестейновість. Але за той
час, який минув з конференції 1992 року, було не
розв'язано багато проблем і однією з них є про=
блема якісного та простого оцінювання ступеня
сестейновості розвитку країн. Ті системи індексів
та індикаторів, що існують сьогодні, не дозволя=
ють вимірювати ступінь сестейновості розвитку
країн, окремих регіонів і територій. Тому потре=
бують удосконалення інструменти оцінювання
такого розвитку за допомогою відповідних по=
казників, у тому числі макроекономічних.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Часткове вирішення зазначених проблем
знайшло відображення у вітчизняних та закор=
донних підходах до розроблення систем мак=
роекономічного оцінювання сестейнового роз=
витку.

Проблеми у сфері досягнення цілей сестей=
нового розвитку та його макроекономічного
оцінювання розв'язувались у багатьох працях.
Серед зарубіжних слід виділити праці Г. Дейлі,
Д.Л. Медоуза, Д.Х. Медоуза, Й. Рандерса, Р. Со=
лоу, Дж. Форрестера, Й. Шумпетера та ін. Се=
ред вітчизняних вчених можна виділити праці
О.Ф. Балацького, О.О. Веклич, Б.М. Данилиши=
на, Л.Г. Мельника, І.М. Сотник, С.К. Харічко=
ва, Є.В. Хлобистова та ін.

На підставі проведеного аналізу досліджень
і публікацій встановлено, що науковці, які дослі=
джували й досліджують зазначену проблема=
тику, ще не вдосконалили до прийнятного рівня
інструментарій макроекономічного оцінюван=
ня ступеня сестейновості розвитку країн.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета роботи полягає в удосконаленні нау=

ково=методичних підходів до оцінювання сес=
тейнового розвитку країн за допомогою відпо=
відних макроекономічних показників=індика=
торів на основі їх адаптування під ті країни, для
яких проводиться оцінювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В якості макроекономічного індикатору
оцінювання сестейнового розвитку дуже час=

то застосовують скориговані чисті заощаджен=
ня (також відомі як істинні заощадження), роз=
рахунок яких можна адаптувати під кожну ок=
ремо взяту країну. Показник скоригованих чи=
стих заощаджень (англійською аdjusted net
savings, або скорочено ANS) розроблений Сві=
товим Банком, його сутність пов'язана з нови=
ми тенденціями у оцінюванні багатства народів.
Скориговані чисті заощадження або істинні
заощадження — це швидкість накопичення
національних заощаджень після належного об=
числення виснаження природних ресурсів і
збитку від забруднення навколишнього середо=
вища [1, с. 53]. База їх розрахунку включає
стандартні показники національного обліку.

Показник "істинних заощаджень" є резуль=
татом корекції: 1) чистих внутрішніх заощад=
жень (валові внутрішні заощадження за ви=
рахуванням знецінення виробничих активів);
2) чисті внутрішні заощадження зростають на
величину витрат на освіту і зменшуються на ве=
личину виснаження природних ресурсів та
збитку від забруднення навколишнього середо=
вища [1, с. 54]. Строго кажучи, даний показник
скоріше вимірює економічний прибуток від ви=
лучення ресурсів, ніж дефіцит доходів, і з тех=
нічних причин він дає тенденцію до підвищен=
ня величини виснаження (і тенденцію до зни=
ження істинних заощаджень). Ніякої явної по=
правки не робиться на розвідку ресурсів, тому
що витрати на видобуток розглядаються в стан=
дартній національній системі обліку як інвес=
тиції [2, c. 11—12]. Для наочності розрахунку
складові, що використовуються в показнику
скоригованих чистих заощаджень, беруться у
відсотках від валового внутрішнього продукту
(ВВП), або валового національного доходу
(ВНД). Показник скоригованих чистих заощад=
жень, розрахований для різних країн, вкаже на
значну розбіжність з їх традиційними макро=
економічними показниками розвитку. Особли=
во це стосується тих країн, де значна частка ва=
лового внутрішнього продукту формується за
рахунок природних ресурсів. Тобто традиційні
макроекономічні показники можуть вказувати
на зростання економіки при одночасній дегра=
дації стану природних ресурсів. Саме такий
стан речей покликані продемонструвати показ=
ники сестейнового розвитку, зокрема показник
скоригованих чистих заощаджень. По суті він
є екологічно скоригованим макроекономічним
показником і для країн з високими темпами
економічного зростання може показати не=
значні накопичення національних заощаджень,
або, навіть, їх від'ємне значення. Скориговані
чисті заощадження розраховуються і публіку=
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ються Світовим Банком кожен рік для більш
ніж 200 держав світу у Маленькій зеленій книзі
даних (англійською Little Green Data Book) [3],
а їх значення значно відрізняються від тради=
ційних макроекономічних показників. Наприк=
лад, у 2013 році скориговані чисті заощаджен=
ня України склали лише 6,1% від валового на=
ціонального доходу [4, c. 218].

Показники скоригованих чистих заоща=
джень дають можливість розглядати сестей=
новість країн у більш широкому розумінні, вра=
ховуючи зміну якості довкілля у накопиченні
активів. Виснаження природних ресурсів оці=
нюється у вигляді рентних доходів від їх видо=
бування, або від отримання рослинницької
сільськогосподарської продукції. У загально=
му випадку це виснаження розраховується як
різниця між вартістю у світових цінах певної
кількості видобутих природних ресурсів та со=
бівартістю їх виробництва, тобто витрат на ви=
добування, отримання, відновлення, амортиза=
цію та ін. Світовий Банк включив до показника
скоригованих чистих заощаджень країни вис=
наження наступних природних ресурсів: бок=
ситу, міді, золота, залізної руди, свинцю, ніке=
лю, срібла, олова, вугілля, сирої нафти, природ=
ного газу, фосфатів, а також лісових ресурсів.
Крім того, були спроби включити у розрахунок
і виснаження земельних ресурсів, але через
складності розроблення відповідної методики
і проведення належного обчислення, було прий=
нято рішення відмовитись від цього. Але спро=
би включити у розрахунок виснаження земель=
них ресурсів продовжувались іншими, на=
приклад у [5, c. 74] нами було запропоновано
усереднену оцінку виснаження земельних ре=
сурсів регіону для адаптованого до регіо=
нального рівня показника скоригованих чис=
тих заощаджень. Зараз ми пропонуємо цю
саму методику використовувати і для при=
близної оцінки виснаження земельних ре=
сурсів всієї країни шляхом суми виснаження
по регіонам.

Виснаження лісових ресурсів у показнику
скоригованих чистих заощаджень розрахо=
вується як різниця між сумою орендних пла=
тежів за використання деревини і відповідною
вартістю природного приросту деревини по
лісогосподарству. Причому виснаження буде
відбуватися лише за умови перевищення вилу=
чення деревини над її природних приростом. В
іншому випадку виснаження не відбуватиметь=
ся і природний приріст деревини по країні буде
додатній. Недоліком такого підходу є те, що
при цьому враховується лише комерційна
вартість лісів, а не враховується вартість їх еко=

послуг: зв'язування вуглецю, захист вододілів
та отримання інших продуктів лісу.

Виснаження природних ресурсів буває не
тільки кількісним, а і якісним. Під якісним вис=
наженням розглядається втрата ресурсами їх
природних характеристик, зазвичай внаслідок
забруднення. Врахування у показнику скори=
гованих чистих заощаджень якісного висна=
ження відбувається через збитки. Причому не
враховуються збитки, що наносяться виробле=
ним товарам, бо вони включені до оцінки зни=
ження вартості товарів. Крім того, на практиці
таке обчислення пов'язано зі значними трудно=
щами через статистичну складність. Вплив заб=
руднення на процес отримання товарів і послуг
також окремо не розраховується, бо його вже
враховано в стандартних макроекономічних
рахунках.

Основна поправка на врахування забруд=
нення пов'язана з показниками добробуту.
Вона оцінюється за готовності платити за те,
щоб уникнути підвищеної смертності, болю і
страждань від захворювань, пов'язаних із заб=
рудненням навколишнього середовища [2, c.
12].

З метою підвищення якості оцінювання роз=
витку країн за допомогою показника скориго=
ваних чистих заощаджень, ми пропонуємо
адаптувати методику його розрахунку під деякі
країни. Зокрема для України методика його
розрахунку більш детально нами адаптована, в
тому числі тим, що уточнена врахуванням вар=
тісної оцінки виснаження прісних водних ре=
сурсів країни. Відносно особливостей розвит=
ку України, запропоновано наступний адапто=
ваний варіант розрахунку скоригованих чистих
заощаджень (удосконалено авторами):

СЧЗ = [(ВВП=ВН=ВБ)=А] + О=(В + ВВР)=ЕЗ (1),
де СЧЗ   скориговані чисті заощадження,

грн.;
ВВП — валовий внутрішній продукт, грн.;
ВН — витрати населення держави на спо=

живання, грн.;
ВБ — видатки з державного бюджету, грн.;
А — амортизація основних фондів держа=

ви, грн.;
О — видатки на освіту з державного бюдже=

ту, грн.;
В — вартісна оцінка виснаження природних

ресурсів держави, грн.;
ВВР — вартісна оцінка виснаження прісних

водних ресурсів держави, грн.;
ЕЗ — економічний збиток, якого зазнає

держава внаслідок забруднення довкілля, грн.
Скориговані чисті заощадження зменшу=

ються на величину виснаження природних ре=
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сурсів та збитків внаслідок забруднення довкі=
лля. Для розрахунку скоригованих чистих за=
ощаджень через валовий національний дохід
формула принципово не зміниться. Виснажен=
ня прісних водних ресурсів пропонуємо розра=
хувати шляхом добутку обсягу забору свіжої
води із поверхневих та підземних джерел і вар=
тості одиниці її об'єму. Вартість водних ре=
сурсів можна визначати за допомогою ставок
збору за спеціальне використання поверхневих
і підземних вод, які представлені в статті 325
Податкового Кодексу України [6] або іншими
способами. Показники збитків внаслідок за=
бруднення довкілля у державі можна розрахо=
вувати за гіпотетичною збитковою оцінкою,
оцінкою упущеної вигоди та іншими способа=
ми. При цьому, гіпотетична збиткова оцінка є
більш точною у порівнянні з витратною, але
вона складна і для неї відсутні актуальні дані
питомих втрат по Україні. За умови наявності
оновлених даних питомих втрат, розрахунки
бажаніше проводити за гіпотетичною збитко=
вою оцінкою.

Крім зазначених методів розрахунку
збитків внаслідок забруднення довкілля, їх та=
кож можна розрахувати за допомогою вит=
ратної оцінки. Цей вид оцінки фактично
фіксується діючою системою збору статистич=
ної інформації і належить до офіційно визна=
них показників як з боку контролюючих
органів, так і з боку підприємств, які мають
сплачувати зазначені збори [7, с. 107—108].
Цей метод оцінювання полягає у застосуванні
для обчислення екологічних нормативів, еко=
логічних ставок платежів та зборів, безпосе=
редніх асигнувань на природоохоронні цілі.
Основний недолік цього методу пов'язаний з
тим, що реальний негативний вплив на довкіл=
ля є більшим, ніж зафіксований у документах.
До того ж є значна проблема неповної оплати
екологічних зборів підприємствами і не ве=
деться облік забруднення атмосфери пересув=
ними джерелами у вартісному вираженні.
Внаслідок цих причин, більш точним розра=

хунком втрат від забруднення атмосфери ста=
ціонарними джерелами буде обчислення за
пред'явленими, а не фактично сплаченими пла=
тежами. У випадку пересувних джерел ситуа=
ція інша: краще розраховувати за сплаченими
платежами.

Використання фактора забруднення в роз=
глянутому показнику виправдовується наступ=
ним. Всі люди з одного боку мають схильність
до споживання, а з іншого — зацікавлені в які=
сному навколишньому середовищі. Споживан=
ня і забруднення витягують багатство у наро=
ду, тому заради добробуту люди намагаються
поширити його концепцію на тривалу перспек=
тиву. Багатство при цьому розглядається як
потік добробуту на даний момент та в майбут=
ньому.

Чистим національним продуктом є най=
більша величина створених товарів та по=
слуг, які можуть бути спожиті в конкрет=
ний момент часу при заданому рівні багат=
ства, а чисті заощадження є результатом
віднімання з чистого національного про=
дукту вартісної величини спожитих товарів
та послуг. Збитки від забруднення, які
віднімаються з чистих заощаджень оціню=
ються за їх граничною соціальною вартістю,
яка у свою чергу вимірюється за готовністю
платити.

Крім зазначених вище методів оцінюван=
ня вартості водних ресурсів, існують й інші
методи, серед них   отримані Центральним
економіко=математичним інститутом для Ук=
раїни і Молдови на основі замикаючих вит=
рат [8; 9; 10]. Даний вид оцінок базується на
визначенні величини втрат на освоєння нових
обсягів ресурсів (як правило гірших за умо=
вами відтворення, а отже, дорожчих за варт=
існими оцінками) замість використаних.
Згідно із зазначеними розрахунками, серед=
ня вартість оцінки води в умовах України ви=
мірювалась 0,14 радянських рублів за 1 м3, що
дорівнює 0,21 доларів США [7, c. 103—104].
За допомогою цієї оцінки визначимо висна=

Показник 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 
СЧЗ, % від ВНД 8,5 5,6 7,4 6,1 −3,7 
СЧЗ*, % від ВНД 7,2 4,4 6,3 5 −5 
ВВР*, % від ВНД 1,3 1,2 1,1 1,1 1,3
ВНД, млрд $ 140,7 166,8 180,6 187,7 129,9 
ВВП, млрд $ 180,4 113,5 137,9 165,2 176,3
ВПВ, млн м3 8887 9130 9678 10092 8104

Таблиця 1. Скориговані чисті заощадження (СЧЗ),
виснаження прісних водних ресурсів (ВВР), валовий національний дохід (ВНД), валовий

внутрішній продукт (ВВП), використання прісної води (ВПВ) в Україні у 2010—2014 роках (за
даними Світового Банку та Держкомстату України)

* При врахуванні виснаження прісних водних ресурсів.
Джерело: розраховано автором.
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ження прісних водних ресурсів України та по=
дивимось, як при цьому зміняться скориго=
вані чисті заощадження. Для цього спочатку
розглянемо минули тенденції в динаміці ско=
ригованих чистих заощаджень (табл. 1). Ско=
риговані чисті заощадження можна розрахо=
вувати як в грошових одиницях (гривнях, до=
ларах США), так і у відсотках. Нами розра=
ховано вартісні величини виснаження прісних
водних ресурсів, скориговані чисті заоща=
дження з урахуванням виснаження прісних
водних ресурсів для України за 2010—2014 ро=
ки, що представлені у таблиці 1 у відносних
одиницях — відсотках від валового національ=
ного доходу.

Розрахунок виснаження прісних водних
ресурсів здійснений на основі даних Держком=
стату України по використанню прісної води.
Наочно показники скоригованих чистих за=
ощаджень показані на рисунку 1 у динаміці за
допомогою графіків.

Як бачимо з рисунка 1, за 2010—2014 роки
скориговані чисті заощадження України сут=
тєво зменшились. При цьому у 2014 році вони
вже стали менше нуля. Це означає, що краї=
на нічого не зберігає, а навпаки, живе за ра=
хунок майбутніх поколінь. Крім того, ми ба=
чимо, що виснаження водних ресурсів суттє=
во впливає на показник скоригованих чистих
заощаджень, роблячи його значно меншим.
Така різниця демонструє виправданість
нашої пропозиції щодо більш детального
адаптування для України методики розрахун=
ку скоригованих чистих заощаджень, а також
щодо її уточнення урахуванням вартісної
оцінки виснаження прісних водних ресурсів
країни.

Проблемним залишається питання, як пра=
вильно обчислити величину виснаження.
Окрім зазначених проблем із визначенням
вартості води, інша проблема стосується того,

як рахувати кількість виснажених ресурсів. Це
пов'язано з тим, що не всі водні ресурси, які
були забрані із природних об'єктів, втрачені
безповоротно. По=перше, існують великі втра=
ти свіжої води при транспортуванні і чиста
вода знову повертається в природний круго=
обіг, але не повертається в ті водні об'єкти, з
яких була забрана, або повертається лише ча=
стково. По=друге, після використання очище=
на до нормативного стану вода повертається
у водні об'єкти. Але нормативно очищена вода
може скидатись лише в обмежених обсягах,
при перевищенні яких уже відбувається заб=
руднення водних об'єктів=реципієнтів. Фор=
мально це забруднення повинно враховува=
тись у вигляді збитків, в тому числі і при роз=
рахунку скоригованих чистих заощаджень.
Але проблемою при цьому є фіксація таких
скидів та визначення їх фактичного негатив=
ного впливу.

ВИСНОВКИ
Макроекономічні показники, які викори=

стовуються в якості індикаторів вимірюван=
ня ступеня сестейновості розвитку країн на=
були на сьогоднішній день широкого розпов=
сюдження завдяки своїй універсальності.
Але при цьому вони мають значні недоліки,
які не дозволяють робити якісне оцінюван=
ня. Серед основних недоліків показників —
їх відносна недосконалість та обмеженість
в обхваті процесів, що стосуються сестейно=
вого розвитку. Нами детально розглянутий
показник скоригованих чистих заощаджень,
як індикатор оцінки сестейнового розвитку,
і на основі цього удосконалено методику
його розрахунку більш детальним адапту=
ванням для України, в тому числі, урахуван=
ням вартісної оцінки виснаження прісних
водних ресурсів країни. Адаптований показ=
ник при розрахунку для України періоду
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Рис. 1. Скориговані чисті заощадження України
у 2010—2014 роках
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2010—2014 років показував значення в се=
редньому на 1,2 % від валового національно=
го доходу нижче, ніж стандартний, середнє
значення якого становило 4,8 % від валово=
го національного доходу. Тобто різниця сут=
тєва і може вказувати на виправданість про=
позиції щодо врахування вартісної оцінки
виснаження прісних водних ресурсів країни
при розрахунку показника скоригованих
чистих заощаджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У Хмельницькій області основу природно=

го потенціалу складають тектонічні ресурси,
рекреаційні ландшафти, оздоровчі ресурси,
природно=заповідні об'єкти та території істо=
рико=культурного призначення. Це унікальні
ресурси для перспективного розвитку зон рек=
реації і туризму. За своїм рекреаційним потен=
ціалом Хмельниччина має всі можливості ста=
ти одним із головних туристичних регіонів
нашої країни. Порівняно з іншими видами еко=
номічної діяльності в туристично=рекре=
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аційній галузі незаперечною перевагою є те,
що вона не завдає непоправної шкоди навко=
лишньому середовищу, забезпечуючи при цьо=
му швидкий обіг вкладеного капіталу і гаран=
товані прибутки.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням ресурсів Хмельниччини при=

свячені ряд публікацій, з них монографія
"Хмельниччина туристична: історико=куль=
турні, природно=географічні та економічні ас=
пекти розвитку", де автор цієї статті досліджує
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природно=географічні рекреаційні ресурси
Хмельницької області.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є дослідити тектонічні ресур=

си Хмельницької області. Згідно з метою, були
поставлені наступні завдання:

1. Дослідити тектонічні ресурси Хмельниць=
кої області.

2. Визначити породи геологічних періодів,
які залягають на території Хмельниччини.

3. Вивчити проблему раціонального викори=
стання надр в області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Хмельницька область розташована в півден=

но=західній частині Східно=Європейської
(Руської) платформи на межі двох її тектоніч=
них структур — Українського кристалічного
щита і Волино=Подільської плити [1, с. 17]. Ук=
раїнський кристалічний щит є найдавнішою
ділянкою земної кори на території України і
найбільш піднятою частиною фундаменту плат=

форми. Він складений сильно зміненими магма=
тичними і метаморфічними кристалічними по=
родами, які утворилися в архейській і протеро=
зойській ерах і мають вік 3,5—0,6 млрд років
(табл. 1). Гірські породи щита дуже зім'яті в
складки і розчленовані численними розломами
на блоки різної величини. Найдавніші (проте=
розойські) розломи розкололи щит на блоки,
крайній західний з яких — Волино=Подільський
лежить в основі східної частини області. В свою
чергу він розділений на два менші блоки — Во=
линський і Подільський [6, с. 97].

Внаслідок давніх тектонічних рухів фунда=
мент Волино=Подільської плити також розко=
ловся на ряд блоків, а сама плита неодноразо=
во опускаючись, ставала морських дном. У
морських басейнах плити відбувалось інтенсив=
не нагромадження осадових відкладів з орга=
нічних решток та знесених із суші уламків гір=
ських порід [2, с. 111]. Наступи моря спостері=
галися в першій половині палеозойської ери
(кембрійський, ордовицький і силурійський пе=
ріоди), в кінці мезозою (крейдовий період) та

Таблиця 1. Породи геологічних періодів на території Хмельницької області

Джерело: складено за даними [6].

Ери Періоди Початок,
млн р. 

Породи, якими 
представлений період 

Місце виходу порід на 
поверхню 

Кайнозойська 

Четвертинний 
(антропогеновий) 1,8 

піски, супіски, суглинки, 
лес і лесовидні суглинки, 
гравій, галька, торф 

у місцях поширення 

Неогеновий 25 

кварцові та кварцово-
глауконітові піски, 
пісковики, вапняки, глини, 
мергелі, гіпси та ангідрити 

у місцях поширення 

Палеогеновий 67 
кварцові та кварцово-
глауконітові піски, 
пісковики, мергелі 

у місцях поширення 

Мезозойська 
Крейдовий  137 

кварцові та кварцово-
глауконітові піски, опоки, 
опалові спонголіти, крейда, 
крейдоподібні та піщані 
вапняки, кремінь 

берегові схили Дністра 
та долини Горині 

Юрський 195 не представлений  
Тріасовий 230 не представлений

Палеозойська 

Пермський 285 не представлений
Камяновугільний 350 не представлений
Девонський 400 не представлений  

Силурійський 440 
плитчасті і грудкуваті 
вапняки, доломіти, 
доломітові мергелі 

берегові схили Дністра 
та його приток – 
Студениці, Тернави, 
Мукші, Смотрича, 
Жванчика, Збруча 

Ордовицький 500 
ясно-сірі кварцові 
пісковики, сірі верствуваті 
вапняки 

Долини Дністра та його 
приток – Руски, 
Студениці, Тернави 

Кембрійський 570 пісковики околиці села 
Китайгород 

Протерозойська  2600 гнейси, мігматити 

берегові схили Дністра 
та його приток – Руски, 
Ушиці Данилівки, 
Калюсу та півн.-сх. 
частина області 

Архейська  4000 
діорити, гнейси, мігматити, 
кварцити, кристалічні 
сланці, кристалічні вапняки 

Долини Південного 
Бугу, Случа та їх 
приток 
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кайнозої (палеогеновий, неогеновий періоди)
[5, с. 352]. Неогенові відклади поширені майже
по всій території області, вони мають значну
товщину і різноманітний склад. Їх формуван=
ня відбувалося здебільшого в басейнах Тор=
тонського і Сарматського морів, окраїни яких
покривали в неогені більшу частину області (за
винятком найбільш піднятих ділянок кристалі=
чного щита) [4, с. 37]. Свідченням цього є знач=
не поширення вапняків, що мають органічне
походження. Найпотужнішими є рифові вапня=
ки, які вузькою смугою (від 2 до 6 км) простя=
гаються на південному заході області. Форму=
вання бар'єрного рифу відбувалося в морі май=
же паралельно до його берега, внаслідок нагро=
мадження водоростей, коралів, молюсків. При
загальному піднятті Поділля, що відбувалось
під час альпійського горотворення, на всій його
території запанував континентальний режим,
а бар'єрний вапняковий риф став горбистим
пасмом, відомим як Товтри [3, с. 5]. В інші пе=
ріоди плита піднімалась, ставала сушею, відбу=
валося руйнування верхнього шару порід під
впливом зовнішніх сил. Відкладів цих періодів
на теритрії області майже не виявлено.

З розвитком науки й техніки невпинно зро=
стає антропогенний вплив на геологічне сере=
довище. При нераціональному використанні
геологічного середовища руйнується не лише
це середовище, а й пов'язані з ним грунтовий
та рослинний покрив, поверхневі й підземні
води тощо. Внаслідок видобутку, збагачення та
переробки корисних копалин, нагромадження
пустої породи та відходів виробництва, відбу=
вається концентрація шкідливих елементів —
важких металів, радіоактивних елементів тощо,
що призводить до негативних наслідків для на=
вколишнього середовища. В зв'язку з широко=
масштабним руйнуванням геологічного середо=
вища, все більш актуальною стає проблема його
раціонального використання. З цією метою не=
обхідно, щоб був створений державний фонд
родовищ корисних копалин і його резерв та
розроблені положення про його використання.
Слід передбачити чіткі економічні відносини
між власником та користувачем надр, які б вра=
ховували плату за землю, надра, штрафні
санкції за порушення законодавства з викори=
стання і охорони надр.

ВИСНОВКИ
Таким чином, одним із найперспективніших

регіонів, з точки зору розвитку рекреації та
туризму в нашій країні є Хмельниччина. Це по=
яснюється вигідними особливостями її геогра=
фічного розташування та багатством рекреа=

ційно=туристичного потенціалу. Важливе зна=
чення для рекреації та для формування рекре=
аційних потоків мають тектонічні ресурси.
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Економічне зростання країни забезпечуєть=
ся капіталовкладеннями на рівні 20—30 % ВВП,
що вважається індикатором інвестиційної без=
пеки. На світовому рівні індикатор інвести=
ційної безпеки прийнято на рівні 30—35 %. В
Україні, починаючи з 2000 р. досягнуто знач=
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ного приросту внутрішніх капіталовкладень (у
2000 р. — на 14,4 %, у 2001 р. — на 17,2 %),
збільшено обсяг зовнішніх інвестицій. Проте
сумарні капіталовкладення з внутрішніх і
зовнішніх джерел у 2001 р. не перевищували
14,7 % ВВП. При цьому внутрішні реальні інве=
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стиції становили 13,2 %, зовнішні — 1,4 % ВВП.
За період з 2001 по 2010 роки в економіці краї=
ни спостерігаються позитивні зрушення щодо
пожвавлення інвестиційної активності. За=
гальний реальний приріст капітальних інвес=
тицій протягом цього періоду становив 120,9
% (в основному за рахунок змін у 2004—2006
рр.). За період з 2010 по 2014 роки загальний
приріст внутрішніх інвестицій склав 16,0 %, у
тому числі в сільске господарство — 62,5.
Щодо прямих іноземних інвестицій, то загаль=
ний їх обсяг збільшився на 42,5 %, проте вкла=
дання в сільське господарство за цей період
скоротилося на 12,7 %.

Майбутня структура економіки залежить
від того, в які галузі народного господарства
вкладаються кошти для його розвитку. Роль
вкладення капіталу в розвиток галузей еконо=
міки будь=якої країни — це відповідальне еко=
номічне рішення з віддаленим у часі та не про=
гнозованим кінцевим результатом. Аграрний
сектор займає важливе місце в структурі еко=
номіки України, тут виробляється 11—15 % ва=
лової продукції, однак на галузь припадає від
6 до 9 % інвестицій. Сільське господарство краї=
ни разом з іншими складовими АПК забезпе=
чує близько 30 % валового внутрішнього про=
дукту, зайнятість майже третини працюючого
населення, виробництво 95 % товарів масового
вжитку. На жаль, переважна більшість аграр=
них підприємств неспроможна ефективно вес=
ти господарську діяльність без залучення інве=
стицій. Необхідність невідкладного вирішення
даної проблеми підтверджують результати ана=
лізу наявності основної техніки в сільськогос=
подарських підприємствах, який показав, що за
останні роки спостерігається стійка тенденція
до скорочення технічного парку (табл. 1).

Зазначимо, що темпи щорічного зменшен=
ня наявності основних видів техніки є досить
стабільними і знаходяться у межах для: трак=
торів — 5—7 %; зернозбиральних комбайнів —

4—6 %; бурякозбиральних комбайнів — 6—11 %;
кукурудзозбиральних комбайнів — 4—8 %.
Варто також зазначити, що практично за всіма
видами техніки її потреба згідно технологічних
норм покрита від 13,5 до 31,1 відсотків. Від=
сутність достатньої кількості сільськогоспо=
дарської техніки негативно впливає на вироб=
ничі показники підприємств, кількість і якість
продукції, яку вони виробляють.

Майже 60 % технічних засобів знаходяться
в стані морального і фізичного зносу, не кажу=
чи вже про те, якого вони покоління, якої ком=
плектації виробництва. Як наслідок, наванта=
ження на один зернозбиральний комбайн в
країні становить 280 га лише ранніх зернових,
тоді як в країнах ЄС — 80. Тому ранні жнива
проводимо місяць, при потребі десять днів, і в
полі залишаємо 15—20 % врожаю, що у грошо=
вому еквіваленті складає 8—12 млрд грн.

У зв'язку з продовженням негативної тен=
денції щодо зменшення кількості тракторів
протягом останнього десятиліття в країні зро=
стало навантаження на один трактор, яке у 2014
р. досягло значення 147,5 га ріллі, в той час як
у Канаді воно становить — 64 га, у США — мен=
ше 38, у Франції — менше 16, а у ФРН та Вели=
кобританії — менше 12 га. Для зменшення
наслідків цього негативного явища сільгоспо=
дарські товаровиробники надавали перевагу
придбанню потужних тракторів, завдяки чому
зросла середня потужність одного обліковува=
ного трактора до 82 кВт. Тенденція до зменшен=
ня кількісного складу тракторів і зростання
навантаження на один трактор та їх середньої
потужності має місце і в країнах Західної Євро=
пи та Америки, але це відбувається з меншою
динамікою.

Для потреб технічного переоснащення, на
думку І. Кириленка, "щорічно потрібно близь=
ко 4 млрд грн." [4, с. 4—9]. На нагальній по=
требі значних капіталовкладень в галузь напо=
лягають і інші науковці і обгрунтовано дово=

 
Види техніки 2000 2012 2013 2014 Технічна 

потреба 

2014 до 

2000,% 
пот-
реби, 

% 
Трактори, тис. шт. 318,9 150,7 146,0 130,8 420,0 41,0 31,1 
у % до попереднього року 100 102,4 96,9 89,6 х х х 
Зернозбиральні комбайни, тис. шт. 65,2 32,0 30,1 27,2 112,0 41,7 24,3 
у % до попереднього року 100 99,7 94,1 90,4 х х х 
Кукурудзозбиральні комбайни, тис. шт. 7,9 2,1 2,0 1,8 11,2 22,8 16,1 
у % до попереднього року 100,0 91,4 95,2 90,0 х х х 
Бурякозбиральні комбайни, тис. шт. 13,0 3,6 3,0 2,7 20,0 20,8 13,5 
у % до попереднього року 100,0 94,7 83,3 90,0 х х х 
Картоплезбиральні комбайни, тис. шт. 3,6 1,6 1,5 1,3 8,0 36,1 16,3 
у % до попереднього року * 100,0 94,1 93,8 86,7 х х х 

Таблиця 1. Динаміка наявності основних видів сільськогосподарської техніки

Джерело: за даними Держкомстату [7].
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дять, що для оновлення машинно=тракторно=
го парку аграрних підприємств на рівні техно=
логічної потреби необхідно щорічно купува=
ти машин і обладнання на суму понад 15 млрд
грн., тоді як на розвиток всього агропромис=
лового комплексу на 2014 рік бюджетом було
передбачено асигнувань тільки 7,7 млрд грн.,
що на 12 % менше, ніж в 2013 році (8,7 млрд
грн.). При цьому значну частину виділених
коштів планувалося використати не на
підтримку галузей сільського господарства, а
на підготовку кадрів. На фінансову ж підтрим=
ку заходів в агропромисловому комплексі пе=
редбачено лише 206,8 млн грн. (2,7% від ви=
датків на галузь), на підтримку хмелярства та
садівництва — 100 млн грн. (1,3%), на підтрим=
ку тваринництва — 900 млн грн. (11,7%) [3, с.
318—333; 5, с. 80—83].

Підвищення рівня інвестування вимагає і
загрозливе екологічне становище, що склало=
ся на сьогодні. В Україні показники розора=
ності сільськогосподарських угідь становлять
близько 80 %, тоді як у країнах з інтенсивним
розвитком сільського господарства цей показ=
ник набагато нижчий: у США — 43 %, Німеч=
чині — 67 %, Франції — 61%, Англії — 35 %.
Країна має найвищі в Європі показники вико=
ристання ресурсів прісних поверхневих вод і
вирубок лісових масивів.

Стратегічно важливими напрямами залу=
чення інвестиційних коштів сільськогоспо=
дарськими підприємствами є їх вкладення у
відновлення галузі тваринництва, виробничої
та соціальної інфраструктури села, що перед=
бачає активізацію монтажно=будівельних
робіт у даному напрямі. На сучасному етапі
сільськогосподарського виробництва вкла=
дення інвестицій в розвиток виробничих по=
тужностей та інфраструктури знаходяться на
дуже низькому рівні і майже за всіма показ=
никами, окрім будівництва тваринницьких
приміщень для галузей свинарства і птахів=
ництва, мають тенденцію до зниження (табл.
2). Такий стан гальмує відновлення структур=
ного співвідношення галузей, негативно
впливає на демографічне положення у сіль=

ській місцевості і не дозволяє розвивати сіль=
ськогосподарське виробництво у цілому. Все
це погіршує фінансові показники аграрних
підприємств і вимагає невідкладного вирішен=
ня. Це свідчить також про те, що значних
вкладень капіталу в сільськогосподарських
підприємствах вимагають споруди і будівлі
виробничого призначення та сфера виробни=
чої інфраструктури.

На сьогодні в галузі тваринництва склало=
ся складне економічне становище у переваж=
ної більшості підприємств країни. Спостері=
гається припинення відтворювального циклу,
низька ефективність та повільність темпів
структурної перебудови. Не покращується си=
туація і з відродженням вітчизняного високо=
технологічного сільськогосподарського вироб=
ництва, впровадженням новітніх та ресурсоз=
берігаючих технологій на підприємствах
сільського господарства. Все це знижує конку=
рентоспроможність вітчизняної сільськогоспо=
дарської продукції на внутрішньому та зовні=
шньому ринках через постійне зростання її со=
бівартості на відміну від аналогів у розвинених
країнах.

В Україні спостерігалася негативна тенден=
ція до скорочення основних виробничих за=
собів, яка продовжувалася до 2005 р. і тільки
починаючи з 2005 р. перевищила 30=відсутко=
ву межу і за останній період піднялась до рівня
43,0 %, тоді як у зарубіжних країнах цей по=
казник у структурі основних виробничих
фондів сягає 50—60 %. При цьому варто
відмітити, що покращення значення даного
показника відбувається лише за рахунок того,
що господарства вкладають мізерні кошти в
придбання самих необхідних технічних за=
собів.

За результатами проведеного досліджен=
ня маємо констатувати, що у зовнішньоеко=
номічних зв'язках Україна займає не надто
привабливе місце, яке ставить її врівень з
країнами, що розвиваються. На сьогодні
країна відіграє роль постачальника сільсько=
господарської сировини та є ринком збуту
продукції сумнівної якості для країн Заходу.

 1990 2000 2012 2013 2014 
Відхилення 2014 до: 

(+, -) 
1990 2000 

Тваринницькі 
приміщення,  
тис. скотомісць: 

       

- для ВРХ 208 6 14 8 11 -197 + 5
- свиней 129 5 3 1 15 - 114 + 10 
- птиці, тис. 
птахомісць 988 45 220647 2784 11195 + 10207 + 11150 

Таблиця 2. Прийнято в експлуатацію потужностей сільськогосподарського призначення
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Технологічний розвиток вітчизняної промис=
ловості і сільського господарства дедалі
більшою мірою починає залежати від інтелек=
туальної продукції інших країн, їх напрацю=
вань у сферах селекції (сорти і гібриди, ви=
сокопродуктивні породи тварин), агрохімії
(добрива, пестициди, гербіциди та інші отру=
тохімікати), агротехнології (високотехно=
логічні способи обробки землі), сільськогос=
подарського машинобудування тощо. Облад=
нання, машини, технологічний досвід, "ноу=
хау" вітчизняні сільськогосподарські підпри=
ємства дедалі частіше купують у більш роз=
винених державах. Але ж країна, аграрна
концепція управління якої опирається на
імпортну техніку і технологію, незмінно опи=
няється в залежному становищі від промис=
лово розвинених країн. Таким чином, консер=
вація технічної відсталості викликає й еконо=
мічну відсталість держави. Подолати таку
відсталість можна лише при вкладанні знач=
них коштів, тому зважаючи на фінансові не=
гаразди сільськогосподарських підприємств,
позитивних зрушень можна досягти тільки
шляхом активізації інвестиційної діяльності.
А це означає, що технічне забезпечення аг=
рарного сектору потребує державної
підтримки та невідкладних організаційно=
економічних заходів. До того ж вкладати
кошти необхідно не стільки у створення пев=
них матеріальних активів, стільки у наукові
розробки у сфері аграрного виробництва. Ак=
тивізація інвестиційної діяльності в країні —
необхідна передумова зростання виробниц=
тва та розширеного відтворення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Розвиток інформаційних технологій остан=
німи десятиріччями став основним каталізато=
ром розвитку економіки. Переваги, що отриму=
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ють підприємства за рахунок впровадження
електронної торгівлі як окремого виду елект=
ронного бізнесу розглядаються підприємства=
ми як можливість отримання довгострокових
конкурентних переваг на ринку, зокрема, та
підвищення ефективності господарської діяль=
ності в цілому.
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Таблиця 1. Етапи формування і розвитку електронної торгівлі
в світовій та національній економіці (1950 р. — дотепер)

Зміни в законодавстві Зміни в споживчих 
перевагах Зміни в економіці Зміни в технологіях 

Спонукаючі 
мотиви і рушійні 

сили 
Світова економіка
Технологічний період 

Перший етап «Становлення» (1950–1970 рр.) 
Здійснюється законодавче 
регулювання тільки традиційної 
торгівлі 

Індивідуалізація 
споживання 

Істотне скорочення масового 
виробництва і масового 
споживання, зміна акценту із 
стандартизації у бік 
індивідуального виробництва 

Створення мережі Arpa-
net, створення та вико-
ристання електронних 
обчислювальних машин 
(ЕОМ) першого і друго-
го покоління (лампові 
напівпровідникові) 

Стрімкий 
розвиток 
інформаційних 
технологій 

Другий етап «Фрагментаризації» (1971–1980 рр.) 
Здійснюється законодавче 
регулювання тільки традиційної 
торгівлі 

Гнучкість споживання Автоматизація та 
роботизація економічної 
діяльності 

Поява міжнародного 
стандарту EDIFACT 

Розширення 
інформаційних 
потоків 

Третій етап «Розвитку» (1981–1990 рр.) 
Здійснюється законодавче 
регулювання тільки традиційної 
торгівлі 

Поширення обізнанності 
споживачів, зміна 
переваг споживачів у 
зв’язку з розширенням 
асортименту продукції 
та індивідуалізації 
продажів 

Ліквідації географічних і 
національних меж 
економічного простору 

Поява персонального 
комп'ютера, поява 
онлайн сервісів, 
прототипів-мережі 
Інтернет; поява першого 
електронного аккаунта 
продавця для онлайн 
продажу товарів 

Інформаційно-
комунікаційні 
інновації 

Конс’юмеричний період
Четвертий етап «Кастомізації» (1991–1995 рр.) 

Здійснюється законодавче 
регулювання тільки традиційної 
торгівлі 

Споживачі вимагають 
більш високої якості 
товарів та послуг за умови 
низьких витрат та більш 
якісного обслуговування, 
мінімальний ступінь 
вливу Інтернет на 
споживачів 

Ефективність економічних 
відносин детермінується 
ступенем персоналізації 

Запуск першого сервера 
Інтернет та браузеру; 
запуск Amazon.com; 
запуск сервісу онлайн-
продажів YahooStores, 
створення технології 
WI-FI 

Прагненням до 
комунікацій з 
боку покупців, 
підвищення 
ефективності 
комунікаційних 
властивостей 
технологій 

П’ятий етап «Стандартизації» (1996–1999 рр.) 
Декларація щодо глобальної 
електронної комерції; Рекомендація 
Комітету Міністрів Ради Європи 
державам-членам Ради Європи "Про 
захист недотор-канності приватного 
життя в Інтернеті", Типовий закон 
UNCITRAL про електронну 
комерцію, Резолюція Генеральної 
Асамблеї ООН А/51/628 тощо 

Здійснюється значна 
кількість угод та 
різноманітних процедур 
в умовах відсутності 
часово-просторових 
обмежень 

Електронна торгівля починає 
вносити посильний внесок в 
розвитку світової 
економічної системи, 
з’являються великі гравці 
електронного ринку 

Розробка інформаційних 
технологій для 
автоформалізації знань  

Прискорення 
тепмів НТП 

Шостий етап «Мультіатрибутивності» (2000 р. – дотепер) 
Конвенція про кіберзлочинність, 
створено комітет для вивчення 
області управління Інтернетом 

Використання 
споживачами всіх 
можливостей 
електронної комерції, 
здійснюються спонтанні 
купівлі 

Глобалізація світової 
економіки, розвиток сфери 
послуг, електронна торгівля 
займає вагоме місце у 
розвитку світової 
економічної системи 

Поява портативних 
ЕОМ, графічних ОС 
Wіndows 

Маркетингові 
дослідження з 
метою залучення 
нових споживачів 
та утримання 
постійних 
клієнтів  

Національна економіка
Перший етап «Інфраструктурний» (1991–1999 рр.) 

Відсутність правового забезпечення 
електронного бізнесу 

 Започаткування основ 
вільних комунікацій між 
суб’єктами ринку на основі 
інформаційних технологій 

Формування основ 
комунікації через 
мережу Інтернет 

Здешевшення 
інформаційних 
технологій 

Другий етап «Ініціалізаційних зрушень» (2000–2004 рр.) 
Указ Президента України «Про 
першочергові завдання щодо 
впровадження новітніх 
інформаційних технологій», Указ 
Президента України «Про заходи 
щодо розвитку національної складової 
глобальної інформаційної мережі 
Інтернет та забезпечення широкого 
доступу до цієї мережі в Україні» 

Ступінь недовіри 
споживачів до 
електронних транзакцій 
високий 

Ефективна бюджетна та 
кредитно-грошова поведінка, 
підвищення попиту, в 
сукупності із позитивною 
економічною кон’юнктурою, 
сприяли зміцненню позицій 
національної економіки 

Поява портативних 
ЕОМ, графічних ОС 
Wіndows 

Інноваційна 
активність 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності 

Третій етап «Розвитку» (2005 р. – дотепер) 
Закон України «Про основні засади 
розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–
2015», роки», Стратегія розвитку 
інформаційного суспільства в 
Україні, закон України «Про 
електронну комерцію» 

Реалізація додаткових 
послуг і унікальних 
можливостей, поглиб-
люється довіра спожи-
вачів та їх лояльність, 
максимально увага 
зосереджена на інформації 
про товари і виробників 

Активне інвестування в 
інфраструктурні галузі, 
усунення монополізму 
держави на інформаційні 
ресурси, розвиток 
конкуренції на 
інформаційному ринку, 
спостерігається різноманіття 
ринкової пропозиції  

Підвищення 
інформаційної безпеки  

Збільшення 
вільного часу 
споживачів, 
популяризація 
соціальних мереж 
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Аналіз історичних засад розвитку елект=
ронної комерції в світі та в окремих регіонах є
одним із важливих механізмів встановлення
загальних тенденцій її трансформації та надає
можливість екстраполювати отримані резуль=
тати на бізнес=реалії українських підприємств,
визначити ключові фактори та обставини, які є
ініціаторами змін.

Розгляд теоретичних матеріалів, архівних
даних, звітів світових та національних органі=
зацій та інших джерел дозволив виділити шість
стадій розвитку електронної торгівлі в світовій
економіці та три стадії в національній [1; 2; 3; 4;
5 та інші]. Відмітимо, що рівень розвитку націо=
нальної економіки тісно пов'язаний із рівнем
розвитку інформаційно=комунікаційної інфра=
структури. Таким чином, каталізатором фор=
мування механізмів функціонування електрон=
ного ринку стали ключові особливості розвит=
ку інформаційних технологій.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Багатьма дослідниками питання елект=

ронної торгівлі, електронного бізнесу вис=
вітлені в численних працях, найбільш ціка=
вими з них з точки зору аналізу еволюції та
історичного розвитку електронної торгівлі
є роботи А. Кота, Д. Антоненко [1], О. Ха=
мули [3], І. Ханіна [4], І. Хорошенюк [5] та
ін. Однак вбачається необхідним здійснен=
ня подальших теоретичних опрацьовувань в
цій сфері з метою виявлення найбільш сут=
тєвих етапів формування і розвитку елект=
ронної торгівлі в світовій та національній
економіці.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є пошук та виявлення най=

більш суттєвих віх еволюції електронної тор=
гівлі та розробка науково=методичних підходів
до її дослідження.

Таблиця 2. Інкрементна модель
розвитку електронної торгівлі в світовій

та національній економіці

Розроблено автором.

№ Стадія 
Період розвитку 
електронної 

торгівлі в Україні 
Характеристика 

1 Дивергенція 1991–2000 рр. Значне відхилення в розвитку національної електронної торгівлі від розвитку електронної 
торгівлі в світі, коливання швидкостей розвитку 

2 Конвергенція 2000–2004 рр. Синтез знань, інструментів та досвіду розвитку електронної торгівлі різних країн, 
зближення економічних та правових систем 

3 Коеволюція 2005 р. – по 
теперішній час 

Сорозвиток національної та світової електронної торгівлі, моновекторність розвитку в 
сторону підвищення значущості інтелектуальної праці, інформатизації та комп’ютеризації 

Рис. 1. Передумови виникнення електронної торгівлі

Розроблено автором.
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Рис. 2. НауковоPметодичний підхід
щодо дослідження особливостей розвитку електронної торгівлі

в світовій економіці
Розроблено автором.

Аналіз теоретичних напрацьовувань в
сфері електронної торгівлі, доступних стати=
стичних джерел, дослідження еволюційних за=
сад впровадження Інтернет=технологій в
практичну економічну діяльність дозволили
здійснити етапізацію розвитку електронної

торгівлі в у світовій та національній економіці
(табл. 1).

У межах "технологічного" періоду виокрем=
лено стадії: "становлення", "фрагментаризації",
"розвитку", в межах "конс'юмеричного" періо=
ду стадії: "кастомізації", "стандартизації" та
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"мультіатрибутовності"; генезис розвитку на=
ціональної електронної торгівлі в цей період
розглядається з виокремленням трьох стадій:
"інфраструктурної", "стадії ініціалізаційних
зрушень", "стадії розвитку".

На засадах розуміння еволюції, етапів фор=
мування і розвитку електронної торгівлі в Ук=
раїні відносно її генези в світовій економіці
сформовано інкрементну модель, яка представ=
лена трьома послідовними стадіями: стадією
дивергенції, стадією конвергенції, стадією ко=
еволюції (табл. 2).

Загалом на формування електронної торгівлі,
як форми електронного бізнесу, вплинула знач=
на кількість факторів: розвиток інформаційних
технологій, ключове місце серед яких займає роз=
виток Інтернет мережі; глобалізація економічної

діяльності і тенденція до скорочення транзакц=
ійних витрат; підвищення ефективності комуні=
кативних властивостей інформаційних техно=
логій; перехід від ринку виробника до ринку спо=
живача; поява персонального маркетингу; не=
обхідність пошуку нових ресурсів підвищення
конкурентоспроможності підприємства; визнан=
ня ролі сервісного підходу до обслуговування
клієнтів; розвиток нових форм взаємодії між суб=
'єктами господарської діяльності; розвиток ком=
п'ютерних технологій; підвищення мобільності
факторів виробництва; необхідність підвищення
ефективності торгівлі в умовах інтеграційних
процесів між підприємствами та економіками
різних країн світу; розвиток нових форм органі=
зації економічної діяльності на національному та
міжнародному рівнях.

Рис. 3. НауковоPметодичний підхід до дослідження особливостей розвитку електронної
торгівлі в Україні

Розроблено автором.
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З урахуванням вищезазначеного визначе=
но та згруповано загальні передумови ви=
никнення електронної торгівлі,  а саме:
інфраструктурні, економічні та ринкові.
Кожна з груп має значний вплив на розви=
ток електронної комерції та електронної
торгівлі та має певну часову періодизацію
(рис. 2).

Для дослідження особливостей розвитку
електронної торгівлі в світовій економіці про=
понується науково=методичний підхід, який
передбачає аналіз показників за трьома блока=
ми (рис. 2):

 блок 1 — інфраструктурний, що включа=
тиме показники забезпеченості населення та
господарських одиниць комунікаційними
технологіями та доступом до глобальної ме=
режі;

блок 2 — економічний, що містить оцінку
обсягів електронної торгівлі, кількості по=
купців через Інтернет, асортименту продукції
та ін.;

 блок 3 — правовий, в межах якого оці=
нюється нормативно=правове забезпечення
функціонування суб'єктів ринку електронної
торгівлі та наявність правил, що регламентують
права та обов'язки сторін угоди, яка здійснена
у режимі online.

Розроблений методичний підхід до дослі=
дження особливостей розвитку електронної
торгівлі в Україні складається з 7 стадій та пе=
редбачає здійснення наукового пошуку за
трьома фундаментальними в цій сфері блока=
ми: правовий, інфраструктурний, економічний
(рис. 3).

ВИСНОВКИ
В умовах стрімкого розвитку інформац=

ійних інновацій та підвищення значущості
комунікацій підприємства, що активно вико=
ристовують мережу Інтернет, набувають
стійких конкурентних переваг. Знання рин=
ку, його особливостей, генезису та тен=
денцій розвитку дозволяють визначити оп=
тимальну стратегію підприємства електрон=
ної торгівлі, детермінувати його лінію пове=
дінки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день спостерігається

стрімке зростання ролі сфери послуг в еко=
номіці. Сільське господарство є однією з най=
перспективніших галузей економіки України,
оскільки воно забезпечує населення продукта=
ми харчування, а промисловість сировиною.
Обов'язковим елементом процесу виробницт=
ва сільськогосподарської продукції є викори=
стання виробничих послуг. Тому питання ви=
значення стану ринку виробничих сільськогос=
подарських послуг, ролі та специфіки діяль=
ності сільськогосподарського підприємства у
цій сфері є доволі актуальним.
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Г. П. Вислободська,
асистент кафедри статистики та аналізу,
Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

СТАН РИНКУ ВИРОБНИЧИХ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ПОСЛУГ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

H. Vyslobodska,
assistant of Statistics and Analysis Department,
Lviv National Agrarian University

STATE AND PROSPECTS OF THE MARKET PRODUCTION OF AGRICULTURAL SERVICES LVIV
REGION

У статті дано визначення понять виробничі послуги та ринок виробничих сільськогосподарських послуг. Про5
аналізовано структуру ринку виробничих сільськогосподарських послуг Львівської області, динаміку обсягів спо5
живання виробничих послуг сільськогосподарськими підприємствами Львівської області. Визначено чинники, що
впливають на розвиток ринку виробничих сільськогосподарських послуг регіону. Здійснено аналіз та динаміку зміни
наявності технічних засобів сільськогосподарських підприємств Львівської області, що використовуються для на5
дання виробничих сільськогосподарських послуг. Вказано суб'єкти ринку виробничих послуг та визначено їх роль.
Виділено особливості притаманні лише виробничим послугам в галузі сільського господарства. Показана залежність
обсягів залучення виробничих послуг від загальних обсягів посівних площ у рослинництві та поголів'я в галузі тва5
ринництва. Визначено поняття виробничого аутсорсингу та визначено його місце в діяльності сільськогосподарсь5
ких товаровиробників.

The article defines the concepts of production services and agricultural production services market. The structure of
the agricultural production services market in Lviv region and the volume dynamics of the use of production services by
agricultural enterprises of Lviv region have been analysed. Th factors influencing the development of the agricultural
production services market in the region have been determined. The analysis of the dynamics of change and availability
of technical means of agricultural enterprises in Lviv region used to provide agricultural production services have been
realized. The subjects of production services market have been referred and their role has been determined.The features
inherent to manufacturing services in the field of agriculture have been highlighted. Dependence volumes of production
services from the total amounts of acreage in crop and livestock in livestock industry have been shown. The concept of
production outsourcing and its role in the activities of agricultural manufacturers have been determined.

Ключові слова: послуга, виробничі послуги, ринок послуг, сільськогосподарське підприєм�
ство, тенденції розвитку.

Key words: services, production services, services market, agricultural enterprise, development
trends.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням дослідження ринків та форму=
ванню послуг в галузі сільського господарства
приділяло увагу багато вчених=економістів,
серед яких можна виділити Ф. Котлера, А. Хос=
кінга, К. Макконелла, П. Мосіюка, О. Крисаль=
ного, Л. Мармуль, І. Карпенка, Г. Абрамовути
ін. Слід зазначити, що в основному їх публікації
стосуються ринку послуг загалом, висвітлюють
взаємозв'язки ринку послуг та аграрного сек=
тору економіки, але у них не достатньо уваги
приділяється такій частині цього ринку, як ри=
нок виробничих сільськогосподарських послуг.
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Враховуючи значення виробничих послуг в
процесі виробництва сільськогосподарської
продукції актуальним є дослідження стану рин=
ку виробничих сільськогосподарських послуг.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою цієї роботи є висвітлити та

проаналізувати стан ринку виробничих сіль=
ськогосподарських послуг, виявити тенденції
й закономірності його розвитку. Об'єктом дос=
лідження є ринок виробничих сільськогоспо=
дарських послуг Львівської області. Предме=
том наукового дослідження є теоретичні, ме=
тодичні та практичні аспекти організації діяль=
ності сільськогосподарських підприємств у на
ринку виробничих послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Галузь сільського господарства є однією з

найважливіших складових економіки України
загалом, та Львівської області зокрема. Пито=
ма вага Львівської області у загальнодержав=
ному виробництві продукції сільського госпо=
дарства у 2014 р. становила 3,7%, тобто зайня=
ла 14 місце, а в Західному регіоні є одним із
лідерів агровиробництва.

На рисунку 1. показано динаміку виробниц=
тва сільськогосподарської продукції в Україні
та Львівській області за 2011—2014 рр. Дані
представлені на рисунку свідчать про зростан=
ня обсягів виробництва продукції сільського
господарства як в Україні загалом, так і Львів=
ській області зокрема.

Для виробництва сільськогосподарської
продукції виробничі послуги мають особливе
значення, так як являються невід'ємною його
частиною. Технологічний процес виробництва
сільськогосподарської продукції включає залу=
чення виробничих сільськогосподарських по=
слуг на всіх етапах його здійснення.

Ринок виробничих сільськогосподарських
послуг — це сукупність суб'єктів господарю=
вання — виробників і покупців послуг, необхі=
дних інфраструктурних підрозділів, взаємоді=
ючих у межах певної території у зв'язку й з при=
воду купівлі=продажу послуг [6; 14].

Виробничі сільськогосподарські послуги —
це особливий вид послуг, оскільки без них не=
можливе виробництво сільськогосподарської
продукції. За значенням для процесу виробниц=
тва їх можна поставити в один ряд із мате=
ріальними ресурсами, оскільки, скажімо, без
оранки, садіння та збирання урожаю немож=
ливо отримати кінцевий результат — готову
сільськогосподарську продукцію.

Структурно ринок виробничих сільськогос=
подарських послуг складається з таких основ=
них груп технологічних операцій:

— основний обробіток грунту;
— передпосівний обробіток грунту та сівба

(садіння);
— догляд за посівами;
— збирання урожаю та підготовка про=

дукції до первинної реалізації.
 Кожна з циз груп складається з ряду тех=

нологічних процесів — виробничих послуг, що

Рис. 1. Виробництво валової продукції сільського господарства України
Джерело: дані Статистичних збірників Головного управління статистики у Львівській області [1; 12; 13].
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застосовуються в виробничому процесі в аг=
рарній галузі.

Обсяги споживання виробничих послуг в
сільському господарстві залежать в першу чер=
гу від площ, на яких вирощуються сільськогос=
подарські культури в рослинництві та поголі=
в'я у тваринництві. Тому доцільно буде проана=
лізувати динаміку зміни посівних площ та по=
голів'я тварин у Львівській області (табл. 1).

Дані таблиці 1 свідчать про збільшення у
2014 році порівняно з 2011 роком виробництва
зернових та зернобобових культур, вирощуван=
ня свиней, овець, кіз та птиці. Спостерігається
значне зростання, на 1209,1 % , вирощування
соняшника. Відповідно виникає потреба у ви=
користанні виробничих послуг, які необхідні
для виробництва саме цих видів сільськогоспо=
дарської продукції.

Весь процес виробництва продукції в сіль=
ському господарстві здійснюється відповідно
до технологічних карт вирощування сільсько=
господарських культур та технологічних карт.

Технологічна карта являє собою внутріш=
ньогосподарський документ, в якому здійсню=

ються розрахунки планових технологічних опе=
рацій, необхідних для вирощування культури
чи групи тварин, вказано обсяги, строки та по=
рядок виконання цих операцій. Технологічні
карти містять розрахунки техніко=економічних
показників по кожній здійснюваній операції
(зокрема затрати праці, витрати палива, продук=
тивність, кількість нормо=змін, умовних ета=
лонних гектарів тощо) [3, с. 273].

Слід зазначити, що в основному операції на
ринку виробничих сільськогосподарських по=
слуг здійснюються в галузі рослинництва.

Послуги можуть надаватися вручну і меха=
нізованим способом. Серед механічних засобів
виробництва машинно=тракторний парк у сіль=
ському господарстві займає особливе місце.
Склад машинно=тракторного парку повинен
відповідати виробничій спеціалізації господар=
ства, оскільки для виробництва певних видів
продукції необхідна відповідна система машин
[1, с. 68].

В останні десятиліття спостерігається ско=
рочення технічного оснащення сільськогоспо=
дарських підприємств, за окремими видами тех=

Культура / Вид тварин Роки 2013 р. До 
2011 р., % 2 011 р. 2 012 р. 2 013 р. 2 014 р.

Зернові та зернобобові 266,3 289,8 302,9 303,7 114,0 
Цукрові буряки 17,3 19,4 16,3 15,8 91,3
Соняшник 1,1 2,6 8,1 14,4 1309,1 
Картопля 96,5 97,1 94,6 95,2 98,7 
Овочі 24,5 24,7 24,3 24,4 99,6
Кормові культури 107,0 105,3 100,7 97,2 90,8
ВРХ 237,6 250,5 240,4 210,3 88,5
Свині 287,3 306,3 334,7 340,0 118,3 
Вівці та кози 25,3 28,6 31,8 31,3 123,7
Птиця 8474,8 8826,1 9063,1 8682,8 102,5

Таблиця 1. Посівні площі сільськогосподарських культур
та поголів'я тварин у Львівській області

Джерело: сформовано автором за даними [12; 13].

Показник 2000 2005 2012 2013 2014 2014 р. до 
2000 р., % 

Наявність тракторів усіх марок 10345 5808 2629 2442 2346 22,7 
Сівалок 2894 1800 861 815 773 26,7 
Картоплесаджалок 333 208 125 98 106 31,8 
Зернозбиральних комбайнів 2598 1701 756 654 576 22,2 
Кукурудзозбиральних комбайнів  41 17 10 8 10 24,4 
Кормозбиральних комбайнів 661 365 101 90 87 13,2 
Льонозбиральних комбайнів 214 122 20 17 15 7,0 
Картоплезбиральних комбайнів 172 84 43 32 38 22,1 
Бурякозбиральних машин  417 247 62 41 51 12,2 
Доїльних установок та агрегатів 921 402 225 195 239 26,0 
Роздавачів кормів для великої 
рогатої худоби 230 83 30 27 83 36,1 

Транспортерів для прибирання 
гною 2089 898 346 299 328 15,7 

Всього енергетичних потуж-
ностей (тис. к.с.)  3300 1786 6171 7661 7940 240,6 

Таблиця 2. Наявність тракторів, основних сільськогосподарських машин у
сільськогосподарських підприємствах Львівської області (на кінець року, тис. шт.)

Джерело: сформовано на основі показників [4; 5].
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ніки цей показник зменшився у 20 разів і більше.
Динаміку зміни наявності сільськогосподарсь=
кої техніки у сільськогосподарських підприє=
мствах Львівської області представлено в таб=
лиці 2.

Дані таблиці 2 свідчать, що спостерігається
істотне зменшення кількості сільськогоспо=
дарської техніки, проте загальний обсяг наяв=
них у сільськогосподарських підприємствах
енергетичних потужностей зріс майже у 2,5 ра=
зи. Це пояснюється тим, що у старої морально
зношеної техніки завершився строк експлуа=
тації, а нова придбана техніка має більші по=
тужності.

Загалом ведення сільсьокгосподарської
діяльності характеризується використанням
великої кількості різноматінтих технологій та
комплексів машин для виробництва продукції
сільського господарства, для придбання та
утримування в робочому стані яких необхідно
залучати значну кількість фінансових ресурсів.
Недостатність ресурсів для придбання техніки
і можливостей самостійно забезпечувати свої
потреби у виробничих сільськогосподаських

послугах робить незахищеними покупців цих
послуг.

Для вирішення питання недостатності влас=
них можливостей покриття потреб у виробни=
чих сільськогосподарських послуг сільськогос=
подарські товаровиробники залучають послу=
ги зі сторони. Все більшого поширення набу=
ває явище під назвою "виробничий аутсорсинг".

Виробничий аутсорсинг пов'язаний з пере=
дачею частини виробничих завдань та функцій,
а іноді і повного виробничого циклу пов'язано=
го з виробництвом продукції на виконання сто=
ронній організації [11]. Обсяг залучених вироб=
ничих послуг сільськогосподарськими підприє=
мствами представлено на рисунку 2.

Окрім сільськогосподарських підприємств
суб'єктами ринку виробничих сільськогоспо=
дарських послуг виступають:

— держава;
— господарства населення;
— кооперативи;
— фізичні особи=підприємці;
— Підприємства=юридичні особи, що не є

сільськогосподарськими товаровиробниками.

Рис. 2. Обсяги залучення виробничих послуг сільськогосподарськими підприємствами
Львівської області

Джерело: сформовано автором на основі [2; 7; 8; 9; 10].
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Для ринку виробничих сільськогосподарсь=
ких послуг характерний ряд особливостей:

— Виробничі сільськогосподарські послуги
є одним із основних компонентів виробничої
діяльності всіх без винятку суб'єктів господа=
рювання аграрної сфери;

— Виробничі сільськогосподарські послуги
стоять на одному рівні із засобами і ресурсами
виробництва, беруть безпосередню участь у
виробничому процесі, а свою вартість перено=
сять на вартість готової сільськогосподарської
продукції.

— В умовах ринкової економіки діяльність
з надання виробничих послуг є одним із додат=
кових джерел отримання доходів сільськогос=
подарськими підприємствами.

— Надання виробничих сільськогоспо=
дарських послуг прив'язано до землі, здійс=
нюється на певній конкретній території.

— Виробничо=господарська діяльність
сільськогосподарських підприємств має чітко
виражений зональний характер і розвинуту га=
лузеву спеціалізацією. Котра в сільському гос=
подарстві полягає в диференціації напрямів
виробничо=господарської діяльності суб'єктів
аграрного господарювання залежно від їх те=
риторіального розташування та поділу галузі
на окремі види виробництва. Таким чином, спо=
живання того чи іншого виду виробничої сіль=
ськогосподарської послуги залежить від спе=
ціалізації господарства.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Отже, виробництво сільськогосподарської

продукції неможливе без застосування вироб=
ничих сільськогосподарських послуг. Потреба
у виробничих послугах, що споживаються
сільськогосподарськими товаровиробниками
залежить в першу чергу від спеціалізації, по=
сівних площ у рослинництві та поголів'я у тва=
ринництві.

Ринку виробничих сільськогосподарських
послуг характерні свої непритаманні іншим
ринкам особливості, зокрема прив'язаність
процесу надання=споживання до території та
необхідність застосовувати виробничі послуги
лише в чітко визначеній послідовності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасних глобалізаційних про=

цесів, а також інтеграції України до європейсь=
кого простору відбувається все більше стиран=
ня кордонів між країнами, що призводить до
посилення конкуренції між виробниками про=
дукції садівництва.
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DIRECTIONS OF IMROVING THE EFFICIENGY OF INDUSTRIAL CAPACITY OF GARDENING
IN VINNYTSIA REGION

У статті наведено результати досліджень сучасного стану галузі садівництва Вінницької області, проаналізова5
но обсяги та динаміку посівних площ, валових зборів, урожайність продукції садівництва в регіоні. Визначено ос5
новні організаційно5економічні чинники подальшого розвитку галузі. Окрему увагу приділено особливостям виро5
щування ягід, наголошено на визначальній ролі продукції ягідництва та подальших перспективах нарощування об5
сягів її виробництва. Надзвичайно актуальними для виробників галузі садівництва є проблеми реалізації виробленої
продукції. З огляду на неможливість експорту продукції до Росії та необхідність виходу на європейські ринки на5
гальним є питання сертифікації та контролю якості виробленої продукції.

The results of research the current state of the gardening in Vinnytsia region are presented in the article, the volumes
and dynamics of acreages, gross yield and crop capacity of gardening products in the region are analyzed. Basic
organizational and economic factors of further development of the industry are determined. Special attention is paid to
the peculiarities of growing berries, emphasized the important role of berry production and future prospects of increasing
the volume of its production. It is extremely important for the producers of horticulture producers are problems of sale
the products. Given the impossibility of exports to Russia and the need to enter the European markets is urgent questions
of certification and quality control of products.

Ключові слова: галузь садівництва, плоди та ягоди, плодоягідні насадження, плодоягідна
продукція, сертифікація, кооперація.

Key words: gardening, fruits and berries, fruit and berry plantings, fruit and berry products,
certification, cooperation.

Проблема виробництва конкурентоспро=
можних за якістю та ціною плодів і ягід гостро
постає перед виробниками садівницької про=
дукції країни в цілому та Вінницької області
зокрема. Зміни, що відбуваються як у зовніш=
ньому, так і внутрішньому середовищах потре=
бують удосконалення стратегічних засад висо=



64
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2016

коефективного ведення промислового садів=
ництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аспекти розвитку і функціонування галузі
садівництва висвітлені в працях відомих вче=
них=економістів: Л.О. Барабаш, О.Ю. Єрмако=
ва, П.В. Кондратенка, В.А. Рульєва, В.І. Чорно=
дон, О.М. Шестопаля, В.В. Юрчишина, та інших.
Завдяки їхнім працям закладено основи рефор=
мування галузі в Україні. Водночас питання
напрямів розвитку та шляхів підвищення ефек=
тивності галузі садівництва на регіональному
рівні потребують подальшого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на особливості та тенденції сучас=

них змін у розвитку промислового садівницт=
ва, дослідження комплексу питань щодо підви=
щення ефективності функціонування галузі,
пошук шляхів подальшого зростання обсягів
виробництва плодів та ягід, нарощування екс=
портного потенціалу набувають виняткової ак=
туальності.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Садівництву належить важливе місце серед
галузей рослинництва, що зумовлено продо=
вольчою та лікувальною цінністю плодів та ягід,
забезпечення ними населення як продуктами
харчування, а плодоконсервну промисловість
— сировиною.

Нині найгострішою в сучасному промисло=
вому садівництві країни є проблема визначен=
ня сукупності чинників ефективного функціо=
нування галузі, їх ролі та значення у виробни=
чому процесі. Адже виробництво високоякіс=
ної плодоягідної продукції має стати одним з
пріоритетних напрямів розвитку сільського
господарства, зважаючи на сукупність чин=
ників, що лежать в основі успішного ведення
садівництва.

Фахівцями Інституту садівництва УААН
розроблені основи опрацювання Національної
програми поступу промислового садівництва
України, відповідно до яких стратегічною ме=
тою розвитку галузі має бути:

— стабілізація та подальше збільшення ви=
робництва плодів і ягід;

Роки 

Площа плодоягідних 
насаджень, тис. га Урожайність 

з 1 га 
насаджень, 

ц 

Валовий 
збір, 
тис. ц всього 

у тому числі у 
плодоносному 

віці 
1995 68,5 54,3 26,0 1417,3
2000 35,4 31,5 23,2 728,7
2005 24,2 21,9 84,4 1849,2
2010 24,9 21,7 87,1 1892,4
2012 26,1 22,7 109,7 2521,9
2013 26,8 23,1 119,2 2754,3
2014 26,8 23,8 101,9 2420,7
2015 27,5 24,1 121,5 2922,8

Таблиця 2. Динаміка площ,
урожайності і валових зборів плодів та ягід у Вінницькій області

Джерело: [5].

Показники Україна1 Вінницька 
область 

Площа сільськогосподарських угідь, 
тис. га 41507,9 1831,3 

Площа плодоягідних насаджень у 
плодоносному віці, тис. га 206,0 24,06 

Питома вага плодоягідних насаджень у 
загальній площі сільськогосподарських 
угідь, % 

0,49 1,3 

Валовий збір плодів і ягід, тис. т 2152,8 292,3
Урожайність, ц/га 104,5 121,5
Виробництво плодів і ягід на одну 
особу, кг 50 182 

Споживання плодів та ягід на одну 
особу, кг 52,3 54,0 

Таблиця 1. Показники виробництва та споживання плодів і ягід в Україні
та Вінницькій області, 2015 р.

Джерело: [4].

1 без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції.
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— насичення внутрішнього продовольчого
ринку конкурентоспроможними продуктами та
радикальне розширення їх експорту;

— розширення виробництва екологічно чи=
стої продукції шляхом переходу від індуст=
ріальнохімічних методів ведення господарства
до біологічних;

— підвищення інтенсивності господарюван=
ня через удосконалення технологій та органі=
зацію виробництва на основі використання до=
сягнень науки й передового досвіду [1].

Вінницька область традиційно займає про=
відне місце серед регіонів України по виробниц=
тву продукції садівництва, її переробки та ви=
рощування посадкового матеріалу. Сприятливі
природні умови, наявність мережі великих пло=
допереробних підприємств, значна місткість
внутрішнього ринку плодів, ягід і продуктів їх
промислової переробки та наявний експортний
потенціал виробництва цієї продукції є важли=
вими передумовами невпинного поступу про=
мислового садівництва у Вінницькій області [2].

Садівництво Вінницької області має глибокі
корені. Ще в XIX сторіччі подільське яблуко ко=
ристувалось попитом на всесвітньо відомій на
той час виставці в Санкт=Петербурзі. Хоча га=
лузь активно розвивалась і була створена по=
тужна переробна промисловість, вона відійшла
на другий план, оскільки регіон славився як
"цукровий Донбас". Але наприкінці минулого
та на початку нинішнього століття про область
знову заговорили як про флагман садівництва,
який виробляє найбільшу кількість плодоягід=
ної продукції в країні.

За даними Корпорації "Вінницясадвинп=
ром", у Вінницькій області сьогодні зосередже=
но 20% нових насаджень в Україні. Свою
діяльність в галузі садівництва та ягідництва
здійснює близько 100 підприємств та фермерсь=
ких господарств, що виробили в 2015році 292,3
тисяч тонн продукції і, на яких працює понад
10 тисяч чоловік. Наявність у регіоні потужних
переробних підприємств, — таких, як "Аграна

Фрут Україна", "Пфанер Бар", "Яблуневий
дар", Консервний завод "Поповецький", "Вінні
Фрут", Консервний завод в с. Рахни Лісові
("Вітмарк Україна"), — дає можливість вироб=
никам фруктів та ягід зменшити витрати на
транспортування, зберігання продукції тощо
[3].

За площею сільськогосподарських угідь
Вінницька область посідає 6=те місце серед ре=
гіонів України, але займає 1=ше місце за пло=
щею плодоягідних насаджень у плодоносному
віці, яка складає 24,1 тис. га станом на 1 січня
2016 року. Питома вага плодоягідних насад=
жень у структурі посівних площ у Вінницькій
області складає 1,3%, що у 2,6 рази більше се=
реднього показника по Україні, який становить
лише 0,5% (табл. 1).

У 2015 році валовий збір плодів і ягід склав
292,1 тис. т, що є найбільшим показником по
Україні. Також вищою за середню по країні є
урожайність плодів та ягід — 121,5 ц/га.
Вінницька область має значно кращі показни=
ки за обсягами виробництва та споживання
плодів і ягід на одну особу.

 Галузь садівництва Вінницької області по=
стійно нарощує свій потенціал. Із року в рік
зростають площі насаджень та обсяги вироб=
ництва плодово=ягідної продукції. За останні
чотири роки обсяги виробництва нарощено
майже на 20% (табл. 2). Рівень урожайності
плодоносних культур поступово зростає, що
пов'язано, перш за все, із застосуванням
новітніх технологій у виробництві плодів і ягід,
із підвищенням рівня інтенсифікації галузі. Це
пояснюється не тільки виключно сприятливи=
ми природно=кліматичними умовами, але й
функціонуванням у регіоні великої мережі
спеціалізованих садівничих підприємств.

На сьогоднішній день в галузі садівництва
працюють більш ніж 100 підприємств різних
форм власності, Подільська дослідна станція
садівництва інституту садівництва національ=
ної академії аграрних наук України, Черня=

24,9 25,5 26,1 26,8 26,8 27,5

21,7 21,9 22,7 23,1 23,8 24,1
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РокиВсього насаджень у т.ч. в плодоносному віці

Рис. 1. Площа плодоягідних насаджень у Вінницькій області, тис. га
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тинський коледж Вінницького національного
аграрного університету, Іллінецький держав=
ний аграрний коледж, помологічно=ампелогра=
фічна інспекція, лабораторія аналізу грунту та
рослин.

Серед кращих підприємств області можна
виділити СВАТ "Дружба", с. Шура=Копіївська
Тульчинського району, СТОВ "Поділля" та
ТОВ "Обрій", с. Строїнці, ТОВ "Агро=Еталон",
смт Тиврів Тиврівського району, ТОВ "Між=
лісся", с. Міжлісся, ТОВ "Комарівці", с. Ко=
марівці та СФГ "Перлина Поділля", с. Попівці
Барського району, ПП "Дари садів", с. Бронни=
ця Могилів=Подільського району, ФГ "Він=
Сад", с. Коростівці Жмеринського району.

Області вдалося зберегти координуючу
структуру, яка є організаційним штабом для
садівників. Це є корпорація "Вінницясадвин=
пром", господарства якої виробляють що=
найменше чверть яблук від валового їх збо=
ру в організованому секторі економіки дер=
жави. У господарствах, що входять до кор=
порації є майже 4 тис. га молодих інтенсив=
них садів, що становить 30% від загальної їх
площі.

В області, станом на 1 січня 2016 р., нарахо=
вується 27,5 тис. га плодово=ягідних насаджень
у т.ч. 24,1 тис. га в плодоносному віці (рис. 1).

За останні 5 років загальна площа плодо=
ягідних насаджень зросла на 10%, площа на=
саджень у плодоносному віці — на 11%, в той
час як в середньому по Україні ці показники
за аналогічний період дещо зменшились. Про=
тягом останніх 10 років область є лідером за
площею посадки молодих інтенсивних садів.
За цим показником область вийшла на євро=
пейські норми. Лише за період 2010—2015 роки
закладено молоді високо інтенсивні сади на
площі понад 3,6 тис. га. В 2014 році в області
висаджено 1124 га молодих садів. На 2015 рік
було заплановано закладку нових насаджень
всіма категоріями господарств площею 623 га,

планове вибракування — 596 га, плановий
індекс площі закладання до площі вибут=
тя — 1,05.

Впродовж аналізованого періоду ос=
новними виробниками плодів і ягід у
Вінницькій області були особисті селянські
господарства та сільськогосподарські
підприємства при загальній тенденції до
скорочення частки перших та її нарощуван=
ня останніми у загальному обсязі вироб=
ництва плодоягідної продукції.

Погоджуємося із думкою науковців,
які вважають, що основними виробника=
ми плодоягідної продукції на перспекти=

ву залишатимуться спеціалізовані сільсько=
господарські підприємства, які матимуть оп=
тимальну площу плодоягідних насаджень,
спеціалізовану техніку, інтенсивні технології
вирощування та власну базу зберігання пло=
доягідної продукції та продуктів її перероб=
ки [6, с. 251].

Відомо, що обсяги виробництва плодів і ягід
визначаються динамікою кількісного і якісно=
го складу плодоносних насаджень (рис. 2).

Як було зазначено вище, в цілому по області
нараховується 27,5 тис. га плодоягідних насад=
жень, у тому числі 24,1 тис. га в плодоносному
віці. З них зерняткових — 22,2 тис. га (в т.ч. яб=
лунь — 21,01 тис. га, груш — 0,7 тис. га), кісточ=
кових — 3,15 тис. га (в т.ч. слив — 1,2 тис. га,
вишні — 1,03 тис. га, черешні — 0,6 тис. га, аб=
рикос — 0,25 тис. га), горіхоплідних (грецький
горіх) — 1,3 тис. га, ягідників — 1,3 тис. га (в
т.ч. суниці, полуниці — 0,5 тис. га, малини —
0,4 тис. га, смородини — 0,2 тис. га).

У структурі валових зборів плодової про=
дукції традиційно перше місце займає яблуня
— близько 87% всього зібраного урожаю, на
другому місці абрикос — 3,26%, потім слива —
близько 2,87%, дещо меншою є частка вишні та
груш — по 2%. Валові збори ягідної продукції
складають 4% у загальному обсязі зібраних

зерняткові - 
80,7%

кісточкові -
11,3%

ягідники - 
4,7%

горіхоплідні - 
4,8%

Рис. 2. Структура плодоягідних насаджень
у Вінницькій області, 2015 р.

Суниці, 
полуниці - 

41,17%

Малина - 
25,8%

Смородниа - 
21,43%

Агрус - 5,77%

Рис. 3. Видова структура виробництва ягід
у Вінницькій області в 2015 р.
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врожаїв плодоягідної продукції, в динаміці їх
питома вага дещо зросла. Серед ягідних куль=
тур на першому місці суниці і полуниці — 43,6%,
на другому малина — 27,1%, потім смородина
— 20,2% та агрус — 5,5%.

Особливе місце у садівництві України в
цілому та Вінницької області зокрема належить
ягідним культурам, які користуються великим
попитом на ринку, а їх вирощування характе=
ризується високими показниками економічної
ефективності.

Ягоди — цінний продукт харчування, дже=
рело поживних та корисних вітамінів та міне=
ралів. Завдяки їх вмісту у великій концентрації
ягоди мають значну користь для здоров'я лю=
дини будь=якого віку.

Серед багаторічних плодових ягоди найш=
видше забезпечують окупність інвестицій.
Більш того, високоефективне ведення ягідниц=
тва може стати джерелом нагромадження
коштів для створення насаджень інших куль=
тур.

Україна завжди відзначалась сприятливими
кліматичними умовами для вирощування ягід=
них культур. За останні 10 років виробництво
ягід в Україні зросло майже у 1,5 рази, а в роз=
рахунку на одну особу — з 1,7 кг в 2000 р. до 3,1
кг в 2015 р. при рекомендованій нормі спожи=
вання 4 кг в рік. У Вінницькій області в 2015 р.
виростили 5,5 кг ягід на одну особу.

Нині загальні обсяги виробництва ягід у
Вінницькій області становить близько 9 тис. т.
на рік. Майже 80% виробництва продукції зо=
середжено у секторі присадибних домогоспо=
дарств. У комерційному виробництві ягід
найбільш поширеними культурами є суниця,
малина, смородина та агрус (рис. 3). Практич=
но всі вироблені ягоди споживаються в Ук=
раїні, обсяги експорту складають лише 0,5%
від загального їх збору. Основна частина ягід
— понад 80% — споживається у свіжому виг=
ляді.

За прогнозами аналітиків, найближчими
роками площі під ягідними культурами істот=
но збільшуватимуться, їх частка у промисло=
вому виробництві зростатиме. Сприятливими
факторами розвитку комерційного ягідництва
в Україні є висока щільність населення в країні,
яке зосереджено у великих містах, наявність в
Україні мережі регіональних оптових плодо=
овочевих ринків та інфраструктури промисло=
вої переробки ягідної продукції. Крім того, є
реальні можливості для значного збільшення
виробництва ягідної продукції на експорт.

На даний час науковці ІС НААН та його
мережі розробили та пропонують виробницт=

ву інноваційні технології вирощування ягід в
насадженнях різних конструкцій з використан=
ням скороплідних сортів, які досить швидко
вступають у період плодоношення та відзнача=
ються високою продуктивністю. При врожай=
ності 10—20 т/га від реалізації ягід можна одер=
жати 115—200 тис. грн. прибутку з 1 гектара.
Застосування цих технологій забезпечує отри=
мання високоякісної екологічно безпечної про=
дукції, зниження її собівартості, економне ви=
користання ресурсного потенціалу підприєм=
ства, максимальний прибуток і швидкий обіг
капіталу [7].

Закордонний і вітчизняний досвід показує,
що ягідництво може стати не лише вагомим
джерелом збільшення прибутковості викори=
стання земельних угідь, а й важливим чинни=
ком розв'язання нагальної проблеми зайня=
тості населення, зокрема, в сільській місце=
вості.

Вирощування плодів та ягід не дасть еконо=
мічного ефекту, якщо немає належних умов для
зберігання. Високоякісна продукція в зимовий
період може надходити переважно з холодиль=
ників з контрольованою атмосферою. Застосу=
вання регульованого газового середовища
(РГС) дозволяє подовжити строки зберігання
при виході плодів вищого та першого товарно=
го сорту в межах 97—100% і забезпечити кра=
ще збереження ними біологічно активних ре=
човин і смакових якостей. Тому у Вінницькій
області інтенсивно будуються сучасні охолод=
жуючі плодосховища. В садівничих підприєм=
ствах корпорації "Вінницясадвинпром" є в на=
явності 46 плодосховищ загальною потужністю
62 тис. т. Будівництво холодильників нового по=
коління з регульованим газовим середовищем
є пріоритетним для садоводів, потужність яких
сьогодні становить 27 тис. т. Це дає можливість
забезпечувати населення Вінницької області та
України свіжими та якісними плодами в осін=
ньо=зимовий період.

Актуальним для садоводів є питання реал=
ізації виробленої продукції. Унаслідок зрос=
тання внутрішнього виробництва яблук, підви=
щення собівартості їх вирощування та поси=
лення конкуренції між садівниками, а також
унаслідок економічної кризи і стрімкого зни=
ження купівельної спроможності українців,
виробники плодів та ягід опинились у складній
ситуації. Військовий конфлікт і неможливість
постачати вирощене до Росії, яка донедавна
була головним ринком збуту, примушує наших
виробників шукати нові ринки для реалізації
виробленої продукції. Серед ринків, на які нам
варто звернути увагу, можуть бути як країни
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ЄС, так і країни Північної Африки, Близького
Сходу чи Азії. За правильного підходу ук=
раїнські фрукти здатні конкурувати на світо=
вих ринках.

Європейський ринок привабливий своєю
географічною близькістю та ємністю. Спожи=
вачі з країн ЄС=27 щорічно купують понад 75
млн тонн різноманітних фруктів, зокрема
близько 23 млн тонн імпортованих, як екзотич=
них, так і традиційних. Як повідомляють у ряді
вітчизняних садівничих господарств, компанії
із Скандинавських країн, Італії та Польщі нині
зацікавлені в купівлі українських яблук. За та=
ких обставин особливої ваги набуває питання
сертифікації та підтвердження якості плодово=
ягідної продукції.

У Європі та багатьох інших країнах світу
найпопулярнішим стандартом для належної
сільськогосподарської практики серед фер=
мерів є Global G.A.P.

Global G.A.P. (G.A.P.=Good Agricultural
Practice) — це програма, котру 15 років тому
започаткували мережі роздрібної торгівлі у
Європі з метою гарантування безпечного ви=
робництва продуктів харчування та декоратив=
них рослин. Основне завдання сертифікації
GLOBAL G.A.P. полягає в забезпеченні сте=
ження за виробництвом продукції. Його метою
є підтвердити, що продукти харчування без=
печні та не шкодять ні здоров'ю покупців, ні
здоров'ю працівників, які задіяні у їх вироб=
ництві (вирощуванні). Сертифікація підтверд=
жує й те, що виробництво не чинить шкоди дов=
кіллю. Базуючись на системі належної сіль=
ськогосподарської практики, сертифікація за
стандартами GLOBAL G.A.P. визначає перелік
критеріїв, яких має дотримуватися кожен ви=
робник [8].

Для того, щоб вітчизняні плоди та ягоди
перетнули кордон ЄС, вказаний сертифікат
мати не обов'язково. Проте у Європейському
Союзі цей сертифікат є перевагою, що допома=
гає виробникам вийти на нові ринки і досягти в
ході переговорів із зарубіжними діловими парт=
нерами більш високих цін на вироблену продук=
цію. У високо конкурентному ринковому сере=
довищі сертифікація практично стає обов'яз=
ковою. У Європі та в багатьох інших країнах по
всьому світу роздрібні мережі вже висувають
вимоги до постачальників=фермерів надавати
сертифікат від Global GAP в якості попередньої
умови.

Українські аграрії чомусь страшаться сер=
тифікації свого виробництва за стандартом
GLOBAL G.A.P. Побоювання виникають пере=
дусім від браку інформації. Дійсно, перелік кри=

теріїв, згідно з якими здійснюється перевірка в
ході сертифікації, є значним, однак серед них є
як обов'язкові для виконання, так і лише реко=
мендовані. Окрім того, підготовка до сертифі=
кації дає господарству можливість чітко усві=
домити власні переваги і недоліки, структуру=
вати виробничі процеси, покращити організа=
цію виробництва та вдосконалити документо=
обіг. У фруктовому секторі України нині пра=
цює низка компаній, які допомагають підготу=
ватися до сертифікації та супроводжують аг=
ропідприємства під час зовнішнього аудиту.
Підготуватися до сертифікації й успішно її
пройти — цілком реально. У 2015 році кілька
вітчизняних садівничих господарств успішно
виконали це завдання та отримали сертифікат
GLOBAL G.A.P.

Належне матеріально=технічне забезпе=
чення галузі, будівництво сучасних сховищ,
формування належної виробничої та ринко=
вої інфраструктури потребує значних інвес=
тиційних ресурсів. В умовах економічної кри=
зи, дефіциту коштів, на нашу думку, вироб=
никам доцільно об'єднуватись у кооперати=
ви. У країнах з ринковою економікою
більшість сільських господарств беруть
участь в кооперації. Так, у Швеції, Данії,
Норвегії, Фінляндії, Нідерландах майже всі
фермерські господарства об'єднанні в коопе=
ративи, у Франції, Бельгії, Німеччині та інших
країнах Європи — приблизно 80%, в США,
Канаді, Австралії — понад 60% всіх фер=
мерських господарств. У цих країнах велика
роль кооперативів у виробництві продуктів
харчування. У країнах Європи через систему
сільськогосподарських кооперативів реалі=
зується до 80% продукції фермерів і забез=
печується понад половини поставок засобів
виробництва для сільського господарства [9,
с. 44]. Сільськогосподарські кооперативи як
форма організації співробітництва вироб=
ників продукції садівництва є пріоритетною
на сучасному етапі розвитку галузі.

ВИСНОВКИ
Для підвищення ефективності викорис=

тання промислового потенціалу галузі саді=
вництва необхідне поєднання організаційно=
економічних чинників. Напрямками покра=
щення економічної ситуації в галузі є краще
використання наявних ресурсів господарств
завдяки впровадженню інтенсивних ресур=
созберігаючих технологій вирощування пло=
доягідних культур, поліпшенню їх породно=
го й сортового складу, розширенню перероб=
ки і зберігання продукції. З метою поліпшен=



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2016

69

ня породно=сортової структури плодоягід=
них насаджень господарств суспільного сек=
тору відповідно до потреб ринку доцільно
збільшити питому вату ягідників у загальній
площі насаджень до 5%. Ягідні культури за=
безпечують окупність капітальних вкладень
і стають, таким чином, важливим джерелом
їх нагромадження. У садівничій галузі доціль=
но розвивати ефективні форми агропромис=
лової інтеграції, виробничої та збутової ко=
операції, формування виробничої та ринко=
вої інфраструктури. З метою нарощування
експортного потенціалу галузі виробникам
плодів та ягід необхідно вирішувати питання
сертифікації та контролю за якістю виробле=
ної продукції, приведення її у відповідність
європейським стандартам.
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THE THEORETICAL BASIS OF FORMING OF ORGANIZATIONAL AND PRODUCTION MODEL
MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF MEAT PRODUCTS SUB COMPLEX

У статті представлено теоретичні основи формування організаційно5виробничої моделі управління підприєм5
ствами м'ясопродуктового підкомплексу. Автором запропоновано концептуальний підхід до її побудови, наведено
основні складові. Визначено основні проблеми виробництва продукції тваринництва. М'ясопродуктовий підкомп5
лекс розглянуто у вигляді неформального об'єднання сфер вирощування, переробки й реалізації готової продукції в
замкнутому циклі виробництва на основі вертикально5інтегрованих зв'язків. Метою статті стала розробка концеп5
туального підходу до формування організаційно5виробничої моделі управління підприємствами м'ясопродуктового
підкомплексу. У результаті дослідження сформовано організаційно5виробничу модель управління підприємствами
м'ясопродуктового комплексу та визначено ряд переваг від її застосування. Зокрема — для м'ясоперобних підприємств
знижується собівартість готової продукції та зростає прибуток; зменшується сума виробничих та трансакційних ви5
трат; забезпечується безперебійне постачання сировини; для домогосподарств зникає проблема реалізації виготов5
леної продукції та збільшується дохід.

The article identifies the theoretical basis of forming of organizational and production model management of
enterprises of meat products sub complex. The author proposed a conceptual approach to its formation, the main
components were presented. The main problems of livestock production were determined. Sub meat products considered
as an informal association areas of cultivation, processing and sale of finished products in a closed loop production
based vertically integrated relationships. The goal of article was the development of a conceptual approach to the formation
of organizational and production models of management of enterprises of sub meat products. As the result organizational
and production model management of enterprises of meat products sub complex were formed. A number of benefits
from the use of models were defined: for enterprises of meat products — cost of finished products would be reduced and
profits would be increased, the amount of production and transaction costs would be decrease, for household — the
problem of implementation of manufactured products would be disappeared and revenue would be increased.

Ключові слова: модель, м'ясопродуктовий підкомплекс, управління, виробництво, систе�
ма, підприємства.
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дуктами продовольства стоїть досить гостро.
Рівень продовольчої безпеки залежить від роз=
витку агропромислового комплексу в регіонах
та країни загалом. М'ясопродуктовий підком=
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плекс є частиною функціональної структури
агропромислового виробництва, що забезпечує
населення якісними продуктами харчування.
Нині кризова ситуація, яка склалася в тварин=
ництві призвела до спаду виробництва та ско=
рочення щорічного споживання м яса на душу
населення.

Складовою ефективного виробництва є оп=
тимальне використання ресурсів. В умовах сьо=
годення поодинокі домогосподарства не ви=
тримують конкуренції з боку агрохолдингів.
Виробничі зв'язки між суб'єктами господарю=
вання, побудовані за часів командно=адмініст=
ративної системи управління зруйновані. По=
середницькі структури отримують левову час=
тку прибутку, відповідно знижуючи доходи аг=
рарників та підвищуючи вартість кінцевої про=
дукції. Тому для зниження вартості виготовле=
ної продукції, забезпечення переробних під=
приємств агросировиною, збільшення прибут=
ку сільськогосподарських товаровиробників
необхідно налагодити виробничо=господарські
зв'язки між учасниками м'ясопродуктового
підкомплексу. Саме ефективна організаційно=
виробнича модель управління підприємствами
м'ясопродуктового підкомплексу дозволить
вирішити ряд вище зазначених проблем. Тому
питання її формування набуває особливої ак=
туальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню м'ясопродуктового підкомплексу
присвячені роботи багатьох науковців: В. Амб=
росова, П. Березівського, П. Гарасима, О. Гни=
лянської, А. Гончарук, Н. Добрянської, Р. Ло=
гоші, П. Пуцентейло, О. Мазуренко, К. Мінен=
ко, Б. Мельник, В. Месель=Веселяка, Ю. Самой=
лик та ін. Однак ряд питань залишається досі
невирішеним. Зокрема потребує подальшого
дослідження організаційно=виробнича модель
управління підприємствами м'ясопродуктово=
го підкомплексу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка концептуального

підходу до формування організаційно=вироб=
ничої моделі управління підприємствами м'я=
сопродуктового підкомплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Встановлено, що суть економічних взаємо=
відносин полягає у конкретному прояві вироб=
ничих та економічних зв'язків між учасника=
ми ринку, які виникають у процесі здійснення

ними різних видів обміну результатами праці,
створення матеріально=технічної бази, функ=
ціонування спільного виробництва і розподі=
лу одержаних результатів [1]. У сучасних умо=
вах регіональний м'ясопродуктовий підкомп=
лекс відзначається певною кризою виробничо=
господарських відносин. Як зазначає П. Пу=
центейло, виробництво продукції тваринниц=
тва супроводжує ряд проблем, а саме: на=
явність істотних диспропорцій, які проявля=
ються у несприятливому диспаритеті цін на
аграрну та промислову продукцію, зменшен=
ня поголів'я великої рогатої худоби і свиней,
погіршення умов вирощування й відгодівлі
тварин, порушення умов державного опосе=
редкованого регулювання процесів реалізації
м'яса, відсутність цивілізованих ринкових
відносин [5]. Інші дослідники стверджують, що
cучасний обсяг споживання м'яса і м'ясопро=
дуктів населенням України далекий від реко=
мендованого. Причинами цього є не=
відповідність існуючого рівня купівельної
спроможності населення цінам та кількості й
асортименту м'ясної продукції на ринку. А це
у свою чергу є наслідком значного скорочен=
ня обсягів виробництва продукції у м'ясному
скотарстві та свинарстві і невідрегульованості
системи економічних взаємовідносин між ви=
робниками м'яса та його переробниками [1, с.
4]. Основними причинами зниження вироб=
ництва м'яса можна визначити також такі:
відсутність мотивації у виробників м'ясної
продукції, невиправдані майбутні очікування
цін і доходів від виробництва та реалізації
м'ясної продукції, низький рівень державної
підтримки й складний процес сертифікації
м'ясної продукції при здійсненні експортної
діяльності [4].

М'ясопродуктове виробництво доцільно
ототожнювати із складною поліпрофільною
виробничо=організаційною системою, яка
характеризується наявністю тісних взаємо=
залежностей між окремими її елементами
[3]. Розглянемо виробничо=господарські
процеси між підприємствами м'ясопродук=
тового підкомплексу. Його представлено у
вигляді неформального об'єднання сфер ви=
рощування, переробки й реалізації готової
продукції в замкнутому циклі виробництва
на основі вертикально=інтегрованих зв'язків
(рис. 1). Інтегратором виступають м'ясопе=
реробні підприємства, які можуть розміщу=
вати переробні потужності у ковбасних фаб=
риках, цехах та заводах по переробці м'яса.
Сировину вони виробляють самі, або ж от=
римують на договірних засадах від приват=
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них домогосподарств чи імпортують з=за
кордону.

Робота великотоварних виробників про=
дукції тваринництва спрямовується координа=
ційним центром, який здійснює управління ма=
теріальними та фінансовими ресурсами. Саме
тут визначаються виробничі завдання: плану=
ються обсяг продукції, розраховуються витра=
ти та собівартість виробництва, очікуваний
розмір прибутку та проводиться плановий мо=
ніторинг результатів роботи. В основі його
діяльності лежить система менеджменту, мар=
кетингу та логістики. Безперечно важливою
умовою функціонування їх є інноваційна скла=
дова виробництва.

До функцій координаційного центру нале=
жать:

— планування та розширення асортименту
продукції;

— дотримання та удосконалення технології
виробництва;

— управління технічними ресурсами;

— формування собівартості та реалізацій=
ної ціни;

— моніторинг діяльності усіх підприємств
м'ясопродуктового підкомплексу.

Наявність системи логістики забезпечує
управління збутом продукції — контролює рух
товарів по логістичному ланцюжку. Завдяки
цьому скорочується час перебування готової
продукції між окремими фазами виробництва,
що підвищує продуктивність праці. Логістика
нерозривно пов'язана з маркетингом, який ви=
вчає ринок і здійснює цілеспрямовану політи=
ку збуту продукції та післяпродажне обслуго=
вування.

Важливу роль у складі м'ясопродуктово=
го підкомплексу відіграють відгодівельні
комплекси, на яких здійснюється утриман=
ня тварин. Вони забезпечують селекційно=
племінну робота, відгодівлю. Принципами їх
роботи є: збалансованість кормового раціо=
ну, дотримання термінів відгодівлі, умов ут=
римання.

Рис. 1. ОрганізаційноPвиробнича модель управління підприємствами
м'ясопродуктового комплексу
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Важливе значення для налагодження робо=
ти усього підкомплексу та оптимізації струк=
тури виробництва є кормовиробництво. Побли=
зу тваринницьких ферм варто розміщувати
поля з кормовими сівозмінами, насичені бобо=
вими травами та високобілковими культурами
для забезпечення тварин високоякісними кор=
мами.

Обслуговуючу зону формують склади для
зберігання продукції, холодильники, техніко=
технологічна база, соціальна інфраструкту=
ра.

Торгівельно=посередницькі структури здійс=
нюють розподіл та продаж продукції за кілько=
ма напрямами: роздрібні мережі, оптові по=
купці, експорт та державне замовлення. Також
вони займаються системою обслуговування
покупців.

Системою обслуговування покупців вклю=
чає:

— підтримання стійкості асортименту;
— застосування прогресивних методів про=

дажу товарів;
— надання системи послуг;
— контроль за естетичним і санітарним ста=

ном місць продажу, дотримання встановлених
правил продажу товарів та ін.

Для організаційно=виробничої моделі управ=
ління підприємствами м'ясопродуктового під=
комплексу важливе значення має наявність
відділу, який займається контролем якості си=
ровини, готової продукції, дотриманням між=
народних стандартів ISO 9000.

Оскільки всі підприємства, які входять до
м'ясопродуктового під комплексу, організа=
ційно й функціонально тісно пов'язані між со=
бою, то всю сукупність виробничо=господарсь=
ких відносин у них ми розглядали як єдиний
виробничо=господарський процес.

Система економічних взаємовідносин між
даними підприємствами може мати кілька на=
прямів:

1) організаційно=управлінський:
— планування та координація діяльності;
— розподіл праці та функцій;
— укладання договорів;
— організація і вибір форм комерційних

відносин;
— інформаційний обмін;
2) виробничо=технологічний: постачання,

переробка, зберігання, реалізація, сервіс та об=
слуговування;

3) фінансово=економічний: ціноутворення,
розрахунки між контрагентами, розподіл до=
ходів (прибутку), внутрішні фінансові потоки,
фінансове забезпечення діяльності [2, с. 40].

Фінансове забезпечення діяльності може
здійснюватися за рахунок власних та запози=
чених коштів. Власні кошти — статутний капі=
тал, нерозподілений прибуток, роялті тощо.
Серед джерел запозичених коштів — бюджет=
на підтримка, кредитні та страхові ресурси, а
також О. Гнилянська виділяє ресурси міжна=
родних організацій.

Загалом діяльність підприємств м'ясної
промисловості обумовлена специфічними
особливостями, до яких належать:

— складна структура виробництва, що ха=
рактеризується неоднорідністю технологічно=
го та технічного забезпечення;

— обмежений термін реалізації м'ясної си=
ровини та готової продукції;

— нерівномірність завантаження сирови=
ною м'ясопереробного виробництва;

— широкий та нестійкий асортимент гото=
вої м'ясопереробної продукції, який залежить
від існуючого попиту на продукцію, структури
наявної сировини та обумовлений необхідністю
раціонального використання сировини (засто=
совуючи різні технологічні операції з однієї
кількості сировини можна виробляти продук=
цію різного асортименту як за якістю, так і за
обсягом) [1].

 Застосування організаційно=виробничої
моделі управління підприємствами м'ясопро=
дуктового комплексу в регіонах країни дозво=
лить підвищити ефективність агропромислово=
го виробництва та сприятиме вирішення ряду
проблем стратегічного значення. Серед них
зокрема, виділимо основні:

— економічні:
— зростання конкурентоспроможності ви=

готовленої продукції;
— поліпшення якості товарів;
— використання безвідходних технологій;
— залучення інвестиційних ресурсів на те=

риторію області;
— формування конкурентоспроможних

структур;
— підвищення ефективності виробницт=

ва;
— одержання додаткового прибутку в бюд=

жет регіону;
— зростання рівня інноваційності;
— ефективніше використання наявних по=

тужностей;
— розподіл витрат і ризиків між учасника=

ми продуктового ланцюга;
— забезпечення належних умов реалізації

трудового потенціалу;
— підвищення рівня зайнятості населення.
— зростання рівня зайнятості населення.
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— соціальні:
— підвищення продовольчої безпеки;
— споживання екологобезпечної про=

дукції;
— забезпечення населення області якісни=

ми продуктами харчування;
— зростання рівня життя населення;
— розширення асортименту товару та

підвищення ступеня задоволеності клієнтів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Запропонована організаційно=виробнича

модель управління підприємствами м'ясопро=
дуктового комплексу надає ряд переваг для
усіх учасників інтеграції:

— для м'ясоперобних підприємств:
— знижується собівартість готової про=

дукції та зростає прибуток;
— зменшується сума виробничих та транс=

акційних витрат;
— забезпечується безперебійне постачання

сировини;
— для домогосподарств зникає проблема

реалізації виготовленої продукції та збіль=
шується дохід.

На основі проведеного дослідження стає
можливим вирішення подальших завдань фор=
мування та реалізації механізму врегулювання
економічних взаємовідносин підприємств м'я=
сопродуктового підкмплексу.

Література:
1. Г арасим П. М. Регіональний м'ясопродук=

товий підкомплекс АПК: формування і вдоско=
налення економічних взаємовідносин: моногра=
фія / П.М. Гарасим, С.В. Приймак, М.П. Гара=
сим. — Львів: НВФ — Українські технології,
2009. — 192 с.

2. Гнилянська О.В. Фінансово=економічне
забезпечення виробничо=господарського про=
цесу у м'ясопродуктовому підкомплексі АПК:
дис. ... к=та екон. наук: 08.00.03 / Гнилянська
Ольга Василівна. — Львівськ. держ. фін. акаде=
мія. — Львів, 2015. — 214 с.

3. Березівський П.С. Організація, прогнозу=
вання та планування АПК: Навчальний по=
сібник / П.С. Березівський, Н.І. Михалюк. — 2=
ге вид. — Л.: Магнолія Плюс, Видавець СПД ФО
В.М. Піча, 2006. — 443 с.

4. Логоша Р.В. Аналіз сучасного стану екс=
порту м'ясної продукції / Р.В. Логоша // Еко=
номіка АПК. — 2009. — № 10. — С. 120—124.

5. Пуцентейло П.Р. Концептуальні засади
функціонування м'ясопродуктового підкомп=

лексу в системі АПК України / П. Р. Пуцентей=
ло // Вісник Донецького національного універ=
ситету. — 2010. — Вип. 1. — С. 134—137.

References:
1. Harasym,  P. M. and Pryjmak, S. V.  (2009),

Rehional'nyj  m'iasoproduktovyj  pidkompleks
APK: formuvannia  i  vdoskonalennia  ekonomich=
nykh  vzaiemovidnosyn  [Regional meat products
of subcomplex agroindustrial complex: formation
and improvement of economic relations],
Ukrains'ki tekhnolohii, L'viv, Ukraine.

2. Hnylians'ka, O. V. (2015) "Financial and
economic support production and business
processes in meat products of subcomplex
agroindustrial complex", Abstract of Ph.D.
dissertation, Economy and management of
national economy, State Financial Academy of
Lviv, Lviv, Ukraine.

3. Berezivs'kyj, P. S. and Mykhaliuk, N.  I.  (2006),
Orhanizatsiia,  prohnozuvannia ta planuvannia
APK [The organization, planning and forecasting
of agricultural production], Mahnoliia Plius, L'viv,
Ukraine.

4. Lohosha, R. V. (2009), "Analysis of the
current state of the export of meat products",
Ekonomika APK, vol. 10, pp. 120—124.

5. Putsentejlo,  P. R.  (2010), "Conceptual Prin=
ciples of Operation of meat products of subcomp=
lex agroindustrial complex in Ukraine", Visnyk
Donets'koho natsional'noho universytetu, vol 1,
pp. 134—137.
Стаття надійшла до редакції 30.05.2016 р.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2016

75

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Туризм є потужним рушієм розвитку еко=
номіки на засадах раціонального природокори=
стування. Відхід від виснажуючих природоре=
сурсний потенціал моделей екстенсивного зро=
стання економіки вимагає пошуку нових шляхів
реалізації туристичного потенціалу України.
Актуальності у цьому контексті набуває сіль=
ський туризм як важливий різновид туризму,
орієнтований на використання природних рек=
реаційних та місцевих історично=культурних
ресурсів, збереження та покращення екологі=
чної ситуації регіонів, залучення місцевого на=
селення до суспільно корисної праці та у кінце=
вому результаті — забезпечення сталого со=
ціально=економічного розвитку регіонів і дер=
жави в цілому.
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INNOVATIVE APPROACHES TO THE MODERNIZATION OF RURAL TOURISM ENTERPRISES
MANAGEMENT

У статті представлено дослідження потенціалу та шляхів модернізації системи управління підприємствами
сільського туризму. Автором використано системний, структурно5функціональний та конкурентно5інноваційний
методичні підходи. Дослідження проведено за такими елементами системи управління, як планування, організація,
мотивація та контроль. У результаті дослідження автором встановлено, що основними завданнями модернізації сис5
теми управління підприємствами сільського туризму залишається створення інноваційних туристичних послуг, ту5
ристичного продукту та розробка нових підходів в управлінні підприємством, що дасть змогу зміцнити конкуренто5
спроможність та відповідати сучасним вимогам ринку.

The article presents the research of a potential and a ways of modernization of the rural tourism enterprise
management. The author uses systematic, structural and functional, competitive and innovative methodical approaches.
The study was conducted by the following elements of management system: planning, organization, motivation and
control. As a result of researching, author found that the main objectives of the rural tourism enterprise management
modernization is still the creation of innovative tourism services, tourism product and development the new approaches
to enterprise management that will help strengthen the competitiveness and meet modern market demands.

Ключові слова: сільський туризм, система управління підприємством, модернізація, інно�
вації.
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З позиції Всесвітньої організації туризму,

сільський туризм є складною багатоаспектною
діяльністю, що включає широке різноманіття
видів відпочинку та рекреації. На сільський ту=
ризм у розвинених країнах припадає 7—20%
загального обсягу туристичних поїздок, тем=
пи росту сільського туризму — 20—30% на рік;
частка у доходах від міжнародного туризму —
10—15%. Потенціал європейського ринку
сільського туризму становить близько 2 млн
ліжко=місць; за існуючими прогнозами потен=
ціал вітчизняного ринку зеленого туризму ста=
новить близько 150 тис. туристів на рік [1, с.
525—526]. Повноцінна реалізація потенціалу
сільського туризму в Україні як державі з рин=
ковою економікою можлива лише за умови роз=
робки нових підходів до управління туристич=
ними підприємствами, що діють у відповідній
сфері.



76
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 11, 2016

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблематикою сільського зеленого ту=

ризму займались І.О. Графова, В.Г. Дарчук,
О.А. Дудзяк, О.В. Кафарський, Н.Є. Кудла,
С.О. Малахова та ін. У існуючих працях розг=
лядаються концептуальні основи та особли=
вості ведення підприємницької діяльності у
сфері сільського туризму, перспективи розвит=
ку цього напряму. Однак питання впроваджен=
ня інноваційних методів у системі управління
підприємствами сільського туризму переваж=
но розглядалось лише побіжно. Натомість його
актуальність є очевидною у зв'язку з вирішен=
ням важливого наукового завдання підвищен=
ня конкурентоспроможності підприємств
сільського туризму на засадах інноваційного
розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є обгрунтування інноваційних
підходів до модернізації системи управління
підприємствами. Об'єктом дослідження є про=
цес управління підприємствами. Предметом —
інноваційні підходи до модернізації системи уп=
равління підприємствами сільського туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Туристичне підприємство на практиці може
розглядатись як закрита та відкрита система.
У відповідності до обраного підходу можливо
охарактеризувати теоретичні основи діяль=
ності туристичних підприємств.

Спостереження за роботою підприємств
сфери туризму доводить, що нерідко на рівні ме=
неджменту підприємство оцінюється як закри=
та система. Найбільше це стосується управлін=
ня персоналом та внутрішніми процесами на
підприємстві. Справді, зовнішньополітична си=
туація умовно має низький вплив на безпосеред=
ньо розраховану за результатами діяльності на
робочому місці продуктивність праці. Теж саме
можливо стверджувати і про активність конку=
рентів — при побудові внутрішніх процесів ме=
неджмент невеликих туристичних підприємств
рідко звертається до практики бенчмаркінгу,
опираючись натомість на власний досвід та суб=

'єктивне бачення вимог ринку і клієнтів. На=
томість у науковому плані підхід до трактуван=
ня туристичного підприємства як закритої сис=
теми є неприпустимим. Такий підхід суперечить
основним принципам управління туристичним
підприємством, серед яких плановості (встанов=
лення основних напрямів розвитку туристично=
го ринку), наукового обгрунтування управлін=
ня, мотивації, відповідальності, законності,
цілісності об'єкта та суб'єкта управління (трак=
тування туристичного підприємства, як єдиної
комплексної системи, що має зв'язок із зов=
нішнім середовищем), стійкості системи управ=
ління (реалізація залежить від якості тактично=
го та стратегічного управління, швидкості реа=
гування системи менеджменту на зміни внутрі=
шнього середовища)  [2, с. 14].

У основі управління туристичним підприєм=
ством закладено основні функції менеджменту
— планування, організація, мотивація, контроль
та регулювання. Такий підхід є найбільш універ=
сальним і може доповнюватись. Наприклад,
Гринько Т.В. виокремлює такі елементи систе=
ми управління туристичним підприємством, як
загальне управління (розробка стандартів, нор=
мативних вимог, управлінської політики та
інших політик підприємств, організація діяль=
ності підприємства, тактичне та стратегічне пла=
нування, забезпечення координації та контро=
лю діяльності), управління структурою підприє=
мства, визначення предмету діяльності та основ=
них задач, встановлення партнерських зв'язків;
управління конкретними сферами — фінанси,
маркетинг, інноваційний розвиток, управління
персоналом та ін. [2, с. 14].

Планування у рамках менеджменту діяль=
ності туристичного підприємства може відбува=
тись за багатьма напрямками та на різних рівнях.
Важливість того чи іншого етапу планування по=
в'язується з колом завдань, які у ході цього про=
цесу мають бути вирішені. З цього огляду одним
з найважливіших секторів діяльності з управлі=
ння туристичним підприємством припадає на
стратегічне планування. І.В. Давидюк з цього
приводу надає таке роз'яснення: "В сучасних
умовах господарювання для туристичних
підприємств основним напрямком стратегічно=
го розвитку є орієнтація на стратегічне плану=
вання діяльності з урахуванням змін, що відбу=
ваються на ринку туристичних послуг та в соц=
іально=економічному середовищі в цілому. Саме
стратегічне планування надає змогу туристич=
ним підприємствам поєднати загальну стратегію
розвитку з наявністю реальних і потенційних
можливостей для її реалізації, враховуючи заг=
рози, які можуть виникнути на ринку. Крім того,
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через стратегічне планування туристичне
підприємство створює умови для позиціювання
на ринку й посилення своїх конкурентних по=
зицій. В свою чергу, для практичної реалізації
принципів стратегічного планування діяльності
туристичних підприємств виникає нагальна по=
треба в розробці науково=методичних підходів
до стратегічного планування й методичного
інструментарію формування стратегічних
планів" [3, с. 106].

У рамках стратегічного планування діяль=
ності туристичного підприємства відбувається
визначення місії, мети, пріоритетних завдань та
напрямків розвитку. Алгоритм стратегічного
планування охоплює формулювання місії, виз=
начення на підставі місії конкретних цілей,
аналіз ринку, розробка базової стратегії, дета=
лізація стратегії у рамках підрозділів [4, с. 58—
59].

Стратегічні пріоритети сучасних підприємств
туризму на основі опитування керівників розпо=
діляються наступним чином: досягнення стабіль=
ного рівня прибутків 61%; авторитет та репута=
ція торгової марки (бренду) 53%; розширення
кола клієнтів 39%; досягнення високої якості по=
слуг і обслуговування 37%; досягнення високого
рівня професіоналізму та компетенції за вибра=
ними напрямами розвитку 33%; досягнення по=
зицій лідера на вибраному сегменті ринку 29%;
розробка нового конкурентоспроможного тур=
продукту 21% [5, с. 2]. Такі показники дещо па=
радоксальні та свідчать про низьку оцінку інно=
ваційного потенціалу розвитку власних підпри=
ємств керівниками. Для теорії управління турис=
тичними підприємствами дане опитування вказує
перспективний напрям розробки методичних ре=
комендацій щодо узагальнення та упорядкуван=
ня стратегічних пріоритетів з урахуванням інно=
ваційних шляхів розвитку.

Л.М. Лояк у контексті проблематики плану=
вання піднімає проблему інноваційної стратегії
підприємства туристичної сфери, що може бу=
дуватись на основі низки обгрунтованих та ап=
робованих моделей. Серед цих моделей — роз=
робка та реалізація інноваційних проектів на
засадах внутрішньої організаційної перебудови
(створення спеціального підрозділу чи розши=
рення переліку функцій існуючих), зовнішньої
співпраці (залучення до процесу інновацій сто=
ронніх організацій) та на основі венчурного
підходу (створення дочірньої венчурної органі=
зації, що займається залученням інвестицій на
інноваційні проекти) [6, с. 4]. Інноваційне пла=
нування на стратегічному рівнівні пов'язане зі
здатністю менеджменту туристичного підприє=
мства забезпечити його участь у місцевих тури=

стичних кластерах або ж досягнути того ж рівня
інновацій, що є у таких кластерах.

З позицій кластерної теорії підійшов до
оцінки стратегічного планування І.В. Давидюк.
У моделі, запропонованій ученим, поєднують=
ся підприємства, що діють (у підпорядкуванні
органам виконавчої влади згідно з чинним за=
конодавством, що регулює кожен з окремих
видів господарської діяльності, пов'язаної з
веденням туристичного бізнесу) у сферах
транспортних, готельних, екскурсійних, стра=
хових послуг, а також організації забезпечен=
ня харчування та культурно=масових заходів,
турагенції і туроператори, торгівельні підприє=
мства сувенірної продукції. У процесі функ=
ціонування туристичного підприємства з усьо=
го кола учасників надходять відомості, що ста=
ють основою стратегічного планування. До та=
ких відомостей відноситься інформація про
бізнес=процеси: фінансові, інформаційні, кад=
рові, комерційні [3, с. 107].

На важливості стратегічного планування у
порівнянні з тактичним та оперативним наго=
лошує Л.О. Анюхіна: "Сучасні туристичні
фірми, в основному, займаються поточним та
оперативним плануванням. Але для того, щоб
успішно працювати на ринку тривалий час, не=
обхідне стратегічне планування, яке включає в
себе розробку довгострокових планів розвит=
ку фірми на основі проведеного комплексного
аналізу, наукове прогнозування ринкової си=
туації і перспектив розвитку галузі в різних
туристичних регіонах. Зміна ринкового середо=
вища зумовлює необхідність застосування
стратегічного підходу до системи господарю=
вання на підприємствах туризму" [4, с. 57].

Загалом проблематиці планування, зокре=
ма, стратегічного, науковцями приділяється
значна увага. Дещо менше досліджень присвя=
чено процесам організації. Переважно органі=
зація як функція менеджменту розглядається
у працях навчально=методичного характеру
(підручники, посібники), де подається узагаль=
нена інформація щодо змісту поняття, основ=
них принципів та алгоритму процесу. Водночас,
навіть у спеціалізованій навчально=методичній
літературі по менеджменту туристичних під=
приємств рідко проводиться детальний аналіз
функції організації з урахуванням специфіки
галузі. З цього приводу А.О. Прочан наголо=
шує: "Проаналізувавши визначення поняття
"організація", можна дійти висновку, що всі
наявні визначення сформульовані для під=
приємств, діяльність яких пов'язана з вироб=
ництвом матеріальних благ для людини. На
нашу думку, організація надання послуг у ту=
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ризмі має свої особливості і потребує уточнен=
ня змісту терміну "організація". Тому ми вва=
жаємо, що організація надання туристичних
послуг являє собою сукупність організаційних
форм, методів і прийомів, здійснення яких за=
безпечить раціональне функціонування під=
приємства. Туристичне підприємство має свої
особливості діяльності, які визначають спе=
цифічні комплексні завдання з його організації:
проектування та освоєння нових туристичних
маршрутів, використання робочої сили та об=
ладнання, нових інформаційних технологій, по=
ліпшення асортименту та якості туристичного
продукту та якості надання послуг" [7, с. 6].

Організація як функція менеджменту у ту=
ризмі може розглядатись як процес об'єднання
та упорядкування факторів виробництва і забез=
печення процесу виробництва у відповідності до
намічених планових цілей або ж як процес при=
стосування організаційної структури підприє=
мства до цілей, засобів та оточення. Алгоритм
процесу організації, викладений Н.Є. Кудлою
включає такі етапи, як визначення обсягу робо=
ти з досягнення цілей підприємства, добір пра=
цівників для виконання завдань, поєднання за=
собів, інструментів і умов виконання завдань,
розподіл завдань між працівниками з урахуван=
ням їх основних характеристик (професійно=
кваліфікаційних, демографічних), забезпечення
створення колективу, командоутворювальна
діяльність, розробка і впровадження механізмів
координування, перевірка ефективності викона=
ної роботи [8, с. 45]. Стосовно останнього пунк=
ту зауважимо, що більшою мірою він стосуєть=
ся функції контролювання.

Звичайно, охарактеризувати функцію орга=
нізації складно не лише у зв'язку з комплекс=
ністю даного поняття, але і з урахуванням знач=
них відмінностей та специфіки роботи окремих
підприємств галузі.

Стрижеус Л.В., Виядич Н.О. у контексті
дослідження організації як функції готельно=
го менеджменту наголошують на важливості
якісної організації діяльності підприємства,
формування його структури, визначення необ=
хідної кількості персоналу та обов'язків, з'ясу=
вання шляхів виконання завдань працівниками,
впровадження методів формування "соціальної
цілісності" колективу працівників. Науковці
доходять висновку, що саме організаційна фун=
кція менеджменту забезпечує впорядкування
технічних, економічних, соціально=психологі=
чних і правових аспектів функціонування тури=
стичного підприємства [9]. Отже, потужна ін=
новаційна робота виявляється неможливою без
ефективної реалізації функції організації.

А.О. Прочан доходить висновку, що турис=
тичне підприємство має свої особливості орга=
нізації виробництва, які визначають специфічні
комплексні завдання з його організації. Орган=
ізацію процесу надання туристичної послуги
А.О. Прочан поділено на три етапи: створення
туристичного продукту, організації процесу
попереднього обслуговування та організації
процесу споживання туристичного продукту,
що дасть змогу туристичним підприємствам
при організації надання туристичних послуг
вирішити ключове завдання, а саме надати не=
обхідні споживачам послуги у визначений тер=
мін часу та за прийнятною ціною [7, с. 15].

Як плани, так і організаційні зусилля ме=
неджера туристичного підприємства не дадуть
очікуваних результатів у випадку, якщо не буде
врахований людський чинник. Людський чин=
ник є ключовим в сучасній організації, що діє у
сфері туристичних послуг, ця аксіома пород=
жує актуальність наступної функції менедж=
менту туристичного підприємства — мотивації.
Е. Шамілєва зазначає, що усі форми стимулю=
вання базуються на принципі мотивації, що
полягає у посиленні інтересу працівника у своїй
праці. Основне призначення системи мотивації,
на думку вченої — об'єднати інтереси й потре=
би працівників зі стратегічними завданнями
організації [10, с. 72].

В.М. Ярмолка з цього приводу відзначає, і
ми з ним погоджуємось: "У будь=якому бізнесі,
а в туристичному особливо, через складність і
багатогранність побудови взаємодії на етапах
"виробник — споживач", "виробник — вироб=
ник", "виробник — менеджмент", "споживач —
менеджмент", у кожному його елементі наяв=
ний чинник взаємодії управлінського й вироб=
ничо=реалізаційного процесів, стабільність і
якість яких безпосередньо залежать від моти=
вації співробітників" [11, с. 173]. Важливим на=
прямком теоретико=методологічного забезпе=
чення процесів мотивації є стимулювання інно=
ваційної діяльності, що визнає Д.Г. Багдасаро=
ва. Вона відзначає, що розвиток туристичного
сектору супроводжується пошуком і впрова=
дженням новітніх технологій, що підвищують
конкурентоздатність підприємств і, водночас,
зумовлюють потребу у пошуку інноваційних
підходів в управлінні мотивацією на підпри=
ємстві. Така ситуація зумовлює наявність діа=
лектичних суперечностей між розширенням
спектру туристичних послуг за умов відсут=
ності механізмів мотивації до інноваційної ро=
боти, а також між необхідністю активного ре=
агування на зміни зовнішнього середовища і
недосконалістю мотиваційних систем [12, с.
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101]. У системному зв'язку проблеми мотивації
та інновацій розглянула Г.О. Крапівіна. Моти=
ваційний потенціал науковцем визначено як
"комплексну оцінку наявних ресурсів праців=
ників, щодо праці, яка виконується", натомість
інноваційний — "система ресурсів та можливо=
стей працівника" [13, с. 70—72]. Нарощування
та підвищення ефективності використання як
мотиваційного, так і інноваційного потенціалу
Г.О. Крапівіна вбачає у використанні методів
інституційного та морально=психологічного
типу. Інституційні поділено на матеріального
характеру (комісійні, премія, фінансова допо=
мога) та нематеріального (якість і умови праці,
відповідальність, управління відпустками). До
морально=психологічних відносяться такі, як
створення умов для професіональної гідності,
присутність виклику, визнання [13, с. 72].

Е. Шамілєва виділяє такі напрями вдоско=
налення стимулювання працівників у турис=
тичній галузі: підвищувати зацікавленість пра=
цівників за допомогою мотивації їх праці; удос=
коналювати законодавчу базу з питань оплати
праці й підвищення відповідальності за несвоє=
часну виплату заробітної плати; забезпечува=
ти правильне співвідношення між зростанням
продуктивності праці та заробітною платою;
привести мінімальну заробітну плату у відпо=
відність до споживчого бюджету (прожитково=
го мінімуму); здійснювати систематичну оцін=
ку трудової діяльності [10, с. 73].

У сфері контролю діяльності туристичного
підприємства Л.О. Анюхіна наголошує на важ=
ливості створення і ефективного функціону=
вання такої управлінської підсистеми, як мар=
кетинговий контроль, у межах оцінюється ви=
конання мети і програм маркетингової діяль=
ності, виявляються проблеми та відхилення від
просування до цілей. Підсистема контролю
ділиться за напрямками на стратегічний конт=
роль і контроль за результатами [4, с. 61].

ВИСНОВКИ З ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМКУ
За результатами проведеного дослідження

доходимо наступних висновків:
1. Найкраще розробленими з теоретико=

методичних позицій залишаються наукові
підходи щодо планування діяльності турис=
тичних підприємств. Модернізація управління
підприємствами сільського туризму за цими
напрямками передбачає як перегляд існуючої
системи планування, так і залучення у систе=
му нових інформаційних технологій та інно=
ваційних підходів. Найважливішим питанням

за цим напрямком є узгодження стратегічних
пріоритетів і поточних завдань підприємства
з урахуванням конкурентної позиції на ринку
і змін навколишнього середовища, зокрема,
суспільно=політичної та політико=економічної
обстановки. Одним з перспективних шляхів
модернізації системи управління є забезпечен=
ня її своєчасної інноваційної еволюції в умо=
вах кластеризації підприємств сільського ту=
ризму.

2. За напрямом організації інновації слід
розцінювати як потужний чинник забезпечен=
ня конкурентоспроможності підприємства.
Водночас підприємствам сільського туризму
необхідно шукати баланс між інноваційною ді=
яльністю та кінцевою вартістю туристичних
послуг, що надаються споживачеві.

3. Особливого значення у сільському ту=
ризмі, як різновиді діяльності, пов'язаної з на=
данням послуг безпосередньо споживачу, на=
буває людський чинник, ефективність управлі=
ння яким залежить від вдалої модернізації си=
стеми управління підприємством сільського
туризму у частині мотивації. Перспективним
напрямком у цій сфері є формування та наро=
щення мотиваційно=інноваційного потенціалу
та стимулювання персоналу підприємства до
інноваційної діяльності у сфері надання тури=
стичних послуг.

4. Найменш дослідженими залишаються
питання, пов'язані з внутрішнім контролем за
діяльністю підприємства сільського туризму,
що обумовлює перспективність подальших до=
сліджень за цим напрямом.
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