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THE FORMATION OF THE ANIMAL PRODUCTS EXPORT BY UKRAINIAN ENTERPRISES

У статті розглянуто результати експорту підприємствами України продукції тваринного походження. Наведено
динаміку відповідних вартісних і натуральних показників. Збільшення обсягів реалізації на зовнішніх ринках м'яса,
яєць, меду, яке спостерігалося в останні роки, супроводжувалося помітним зниженням експортних цін. Це відобра5
жає реалізацію конкурентних переваг, які отримали експортери від різкого зниження курсу гривні. Наведено по5
рівняння динаміки експортних цін у гривневому еквіваленті, середніх цін реалізації сировини для їх виробництва
сільськогосподарськими підприємствами та собівартості цієї сировини. Проаналізовані проблеми експортерів по5
в'язано з втратою російських ринків збуту. Показано можливість вирішення цих проблем експортерами різних видів
продовольства, зокрема через збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.
The results of the animal products export by Ukrainian enterprises are considered in the article. The dynamics of the
relevant cost and natural indicators is given. The recent sales volumes increase in foreign markets of meat, eggs, honey,
was accompanied by a marked decline in export prices. This reflects the realization of exporters' competitive advantages
due to the sharp depreciation of the UAH. The comparison of the export prices dynamics (in UAH), raw materials selling
prices and the cost of the raw materials is given. The problems of exporters related to the loss of the Russian markets are
analysed. The possibility of solving these problems is shown, in particular through the increase of sales in the domestic
market.

Ключові слова: експорт, м'ясопродукти, молочні продукти, яйця, мед, тваринництво.
Key words: exports, meat products, dairy products, eggs, honey, animal breeding.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне використання експортного по!
тенціалу аграрного сектора виступає одним із
ключових чинників розвитку економіки нашої
Передплатний індекс 21847

країни. За низкою видів агропродовольчої про!
дукції Україна входить до числа світових
лідерів!експортерів. Доходи від їх продажу на
зовнішніх ринках формують вагому частку у
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Таблиця 1. Динаміка обсягів експорту продукції тваринництва підприємствами України
Показник
Обсяг експорту, тис. т:
м’яса і м’ясопродуктів
у т.ч. яловичини і телятини
свинини
м’яса птиці
молока і молочних продуктів
яєць, включаючи яйцепродукти
меду натурального
Обсяг експорту до обсягу
виробництва, %:
м’яса і м’ясопродуктів
у т.ч. яловичини і телятини
свинини
м’яса птиці
молока і молочних продуктів
яєць, включаючи яйцепродукти
меду
Вартість експорту, млн дол. США:
м’яса і м’ясних субпродуктів (коди
УКТЗЕД 201-210)
молока і молочної продукції (коди
УКТЗЕД 401-406)
яєць і яйцепродуктів
(коди УКТЗЕД 407-408)
меду натурального
(код УКТЗЕД 409)
продукції тваринництва
(коди УКТЗЕД 101-410)

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2015 р. до
2012 р., %, +/- п.

125
17
25
82
820
82
13

182
27
8
146
769
105
22

218
27
15
176
527
147
36

245
40
41
163
464
126
36

196,0
235,3
164,0
198,8
56,6
153,7
276,9

5,7
4,4
3,6
7,6
7,2
7,4
19,0

7,6
6,3
1,1
12,5
6,7
9,3
29,4

9,2
6,5
2,0
15,1
4,7
13,0
54,6

10,5
10,4
5,4
14,2
4,4
13,0
56,6

+ 4,8
+ 6,0
+ 1,8
+ 6,6
- 2,8
+ 5,6
+ 37,6

315,9

348,6

382,4

377,9

119,6

496,7

515,0

324,1

177,9

35,8

84,5

127,8

158,4

125,0

147,9

31,1

53,0

93,4

84,3

271,1

935,9

1051,5

983,1

801,7

85,7

Джерело: розраховано за даними джерел [1; 3; 6].

валютних надходженнях, виступають стиму!
лом для нарощування інвестицій у підприєм!
ства агропромислового комплексу. Однак у
структурі агропродовольчого експорту (това!
ри 1—24 груп УКТЗЕД) домінує реалізація про!
дукції рослинництва та продуктів її перероб!
ки. На продукти тваринного походження у його
складі (товари 1—5 груп УКТЗЕД) у 2015 році
припадало всього 5,7% [3, с. 47].
Зважаючи на обмежену місткість внутріш!
нього ринку, нарощування експорту агропро!
довольчої продукції тваринного походження
визначає перспективи подальшого функціону!
вання багатьох підприємств. Від нього зале!
жить вектор розвитку вітчизняного аграрного
сектору, який окрім валютних надходжень по!
винен забезпечити збалансованість економіч!
них і природоохоронних суспільних інтересів,
формування робочих місць як у сільському гос!
подарстві, так і в суміжних галузях.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми експорту агропродовольчої
продукції є предметом уваги багатьох вітчиз!
няних вчених. Серед опублікованих в останні
роки праць виділимо доробок Г.М. Запші, Н.А.
Карасьової, О.Б. Кузьменка, О.М. Могильно!
го, Л.В. Назарової, В.М. Нелепа, Т.О. Осташ!
ко, О.М. Яценка та інших авторів. Учені відзна!
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чають великі експортні можливості аграрного
сектору нашої країни [5, с. 102; 9, с. 78; 13, с.
107], які, втім, використовуються далеко не
повною мірою [4, с. 143; 7, с. 59]. Відзначаючи
низький рівень конкурентоспроможності агро!
продовольчої продукції українських підпри!
ємств [8, с. 361], дослідники розглядають умо!
ви зміцнення їх позицій на світовому рику,
збільшення обсягів експорту [4, с. 145—147; 12,
с. 9—10].
Автори зазначають, що переважання у
структурі експорту продукції рослинництва
робить зовнішньоекономічні позиції України
уразливими [4, с. 139], має негативні техно!
логічні наслідки для розвитку системи аграр!
ного виробництва [5, с. 101; 12, с. 7; 14, с. 101—
102]. Тому збільшення питомої ваги продукції
тваринництва відноситься до головних на!
прямів удосконалення цієї структури [9, с. 78].
Вітчизняні дослідники здійснюють доволі
ретельний моніторинг експортної діяльності
представників українського агропродовольчо!
го бізнесу. Однак на результати цієї діяльності
впливають динамічні зміни економічного та
соціально!політичного характеру. Це вимагає
продовження відповідних досліджень.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є встановлення особ!
ливостей формування експорту продукції тва!
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15—16, 2016
Таблиця 2. Динаміка цін експорту основних видів продукції тваринного походження,
дол. США/т
Продукція (код УКТЗЕД)
М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене
(201)
М’ясо великої рогатої худоби, морожене (202)
Свинина (203)
М’ясо та їстівні субпродукти птиці (207)
Молоко та вершки, не згущені (401)
Молоко та вершки, згущені (402)
Молочна сироватка (404)
Масло вершкове (405)
Сири (406)
Яйця птиці в шкаралупі (407)
Яйця птиці без шкаралупи (408)
Мед натуральний (409)
Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса (1601)
Інші готові та консервовані м’ясопродукти (1602)

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2015 р.
до 2012 р., %,

4694

4052

3714

2829

60,3

4458
4584
1801
771
2254
1015
4252
5297
1828
19915
2333
3684
4578

3822
4523
1596
733
2503
1284
5752
6142
1963
20337
2444
4354
5452

3411
2813
1583
681
2432
1192
4194
6171
1779
18086
2571
4007
4293

2544
2013
1407
523
1514
586
2550
3239
1307
14325
2342
3033
2741

57,1
43,9
78,1
67,8
67,2
57,7
60,0
61,1
71,5
71,9
100,4
78,5
59,9

Джерело: розраховано за даними джерела [6].

ринного походження українських виробників
та з'ясування перспектив його нарощування в
існуючих умовах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На формування обсягів експорту вітчизня!
ної агропродовольчої продукції тваринного
походження впливає низка різнонаправлених
чинників. Серед основних із них, які помітно
проявлялися в останні роки, виділимо: різку
девальвацію вітчизняної валюти, зменшення
місткості внутрішнього ринку, насамперед че!
рез помітне зниження купівельної спромож!
ності населення, втрату ринків збуту в
Російській Федерації. Сукупний вплив зазначе!
них чинників зумовив помітну варіацію показ!
ників динаміки обсягів експорту окремих видів
продукції в натуральному та вартісному вира!
женні.
Упродовж останніх років сформувалася
тенденція до суттєвого збільшення обсягів ек!
спорту м'ясопродуктів, яєць, меду (табл. 1).
Зростання частки експорту зазначених видів
продукції в загальному обсязі їх виробництва
свідчить про посилення залежності відповідних
галузей від зовнішньоекономічної діяльності.
Виділяється у цьому плані галузь птахівницт!
ва. Якщо врахувати, що на експорт поступає,
як правило, лише продукція птахівничих
підприємств, то у 2015 році на зовнішніх рин!
ках було продано 22% вироблених ними яєць і
17% м'яса птиці. Тому труднощі з експортом
яєць зумовили помітне зменшення у 2015 році
обсягів їх виробництва птахофабриками Украї!
ни.
Ще помітнішою є експортна зорієнто!
ваність українського бджільництва, адже в ос!
танні роки за кордоном було реалізовано
більше половини виробленого в нашій країні
Передплатний індекс 21847

меду. У цій галузі основними виробниками є
господарства населення, а експорт меду здійс!
нюється через посередників.
Втрата ринків збуту в Російській Федерації
була певною мірою компенсована розширен!
ням присутності вітчизняних виробників про!
дуктів тваринного походження на ринках інших
країн. На жаль, не надто вагомою залишається
частка експорту основних її видів, окрім меду,
в країни ЄС. Виробники яловичини, м'яса птиці
та яєць небезуспішно намагаються закріпити!
ся на інших ринкових сегментах. Однак у до!
волі складному становищі опинилися експор!
тери свинини. Наведені в таблиці 1 дані не відоб!
ражають цієї ситуації, оскільки обвал прода!
жу свинини в Росію відбувся порівняно недав!
но. Зокрема обсяг її експорту за вагою у І пів!
річчі 2016 року порівняно з 2015 роком стано!
вив усього 5%.
Дуже помітно втрата російських ринків по!
значилася на експорті молочних продуктів,
причому проявилося це значно раніше, аніж у
м'ясних галузях. Особливо відчутною є втрата
російського ринку сиру. Якщо у 2013 році від
його експорту в Російську Федерацію вітчиз!
няні виробники отримали 314 млн дол. США,
то у 2015 році — всього 10 млн дол., а компен!
саційного заміщення на ринках інших країн
поки що не відбулося.
Кількакратна девальвація гривні відносно
основних світових валют мала би позитивно по!
значитися на конкурентоспроможності про!
дукції вітчизняних виробників. У принципі, сто!
совно виробників продукції тваринництва так
і відбулося. Наслідком знецінення гривні ста!
ло зростання за більшістю позицій натураль!
них показників обсягів експорту цієї продукції.
Варто відзначити й помітне зменшення імпор!
ту продовольства тваринного походження, що
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Таблиця 3. Індекс зростання, 2015 р. до 2012 р., %*
Продукція
(код УКТЗЕД)
М’ясо великої рогатої худоби (201204)
М’ясо свиней (203)
М’ясо птиці (207)
Молоко і молокопродукти (401-406)
Яйця (407-408)

Експортна
ціна, грн./т

Ціна реалізації сировини
сільськогосподарськими
підприємствами України,
грн./т

Собівартість продукції в
сільськогосподарських
підприємствах України,
грн./т

158,5

166,3

141,4

120,0
213,6
174,0
195,9

151,0
169,5
163,6
212,1**

149,8
144,1
145,5
205,8**

* Розраховано за даними джерел [6; 10]
** Для перерахунку взято середню вагу одного яйця — 57,75 г.

знизило конкурентний тиск на вітчизняних ви!
робників на внутрішньому ринку. Разом з тим
мало місце помітне зменшення цін експорту
основних видів продукції тваринного поход!
ження, крім меду (табл. 2). Воно, звичайно, не!
гативно позначилося на динаміці виручки від їх
реалізації на зовнішніх ринках.
Зниження цін було засобом, який вітчизняні
експортери застосовували для закріплення на
існуючих та проникнення на нові ринкові сег!
менти. Певною мірою воно пов'язане з високою
часткою збуту їх продукції на ринках Російсь!
кої Федерації, адже помітна девальвація рубля
в останні роки не могла не позначитися на умо!
вах імпорту продовольства в цю країну. На!
томість відносно стабільні упродовж досліджу!
ваного періоду експортні ціни на мед пов'язані
з тим, що переважна його більшість реалізуєть!
ся в країнах ЄС та США.
Зниження цін у більшості випадків дозво!
лило збільшити натуральні показники обсягів
експорту й у результаті виручка від продажу
більшості видів продукції зростала чи суттєво
не змінювалася. Однак за окремими товарни!
ми позиціями доходи вітчизняних експортерів
різко знизилися. Так, їх виручка від експорту
свинини у 2015 році порівняно з 2012 роком
зменшилася на 44%, сиру — в 10 разів.
Помітне зниження експортних цін у дола!
ровому еквіваленті стало можливим через об!
вальне знецінення гривні. Втрати при цьому
доводиться ділити як експортерам — перероб!
ним підприємствам, так і сільськогосподарсь!
ким товаровиробникам. Високі темпи інфляції
в Україні стимулювали зростання собівартості
сільськогосподарської продукції. Для оцінки
наслідків цих процесів порівняємо динаміку
темпів зростання цін експорту продукції тва!
ринного походження, середніх цін реалізації
сировини для їх виробництва сільськогоспо!
дарськими підприємствами та собівартості цієї
сировини (табл. 3). При переведенні цін експор!
ту в гривні враховані середньорічні показники
офіційного курсу національної валюти до до!
лара США, які змінювалися від 7,991 грн./дол.
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у 2012 році до 21,845 грн./дол. у 2015 році. Для
визначення темпів зростання експортних цін
груп товарів обчислені загальні їх індекси, які
враховують зміни показників за окремими ви!
дами продукції.
У різних продуктових підкомплексах
склалася різна динаміка досліджуваних по!
казників. Значно нижчим за індекс зростан!
ня внутрішніх цін і собівартості сировини ви!
явилися темпи зростання експортної ціни на
свинину. Натомість індекси зростання екс!
портної ціни на м'ясо птиці й молочні продук!
ти були відносно вищими. Стосовно м'ясного
птахівництва йдеться про доволі успішну в
останні роки реалізацію наявного експортно!
го потенціалу галузі. У молокопродуктовому
підкомплексі можна вести мову про наявність
певних резервів до подальшого зниження ек!
спортних цін у валютному еквіваленті. Знач!
не зниження у 2015 році експортних цін прак!
тично всіх основних видів продукції тварин!
ного походження значною мірою нівелювало
вигоди, які отримали експортери від деваль!
вації гривні.
Як зазначалося, найпомітніших втрат в ос!
танні роки зазнали експортери свинини і мо!
лочних продуктів. Зважаючи на низький
рівень споживання м'ясних і молочних про!
дуктів населенням України, можна розрахо!
вувати на компенсацію цих втрат збільшен!
ням обсягів реалізації на внутрішньому рин!
ку. Звичайно, це буде можливе насамперед
завдяки підвищенню платоспроможного по!
питу споживачів [7, с. 60; 14, с. 120]. Однак
важливими є й заходи з підвищення якості
продовольчих товарів. Особливо великі пре!
тензії мають місце до якісних характеристик
(складу) молочних продуктів. Звуження екс!
портних можливостей повинно стати стиму!
лом до виправлення ситуації. Тоді підвищить!
ся попит на якісну молочну сировину, що ви!
ступає важливою умовою для виведення з
кризи молочного скотарства.
Викликає жвавий інтерес питання про пер!
спективи виходу українських товаровироб!
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ників на ринки країн Євросоюзу. За тверджен!
ням Т.О. Осташко, вкрай обмеженими є мож!
ливості вітчизняного експорту в ці країни мо!
локопродуктів, навіть після одержання відпо!
відних квот. Натомість кращі перспективи має
експорт м'ясопродуктів [11, с. 151]. Звісно, не!
обхідна модернізація виробництва за стандар!
тами ЄС. Окремі переробні підприємства
здійснюють її, розраховуючи, що отримані сер!
тифікати відповідності, якщо й не відкриють
через квотування експорту доступ на євро!
пейський ринок, то полегшать проникнення на
ринки в інших регіонах світу.
Ринок ЄС залишається привабливим і дос!
тупним для експортерів меду. Вони реалізують
продукцію навіть понад тарифну квоту, спла!
чуючи ввізне мито (17,3%).
Існує думка про необхідність підвищення
частки готової продовольчої продукції з висо!
кою доданою вартістю в поставках на ринки
зарубіжних країн [4, с. 142]. Насамперед це сто!
сується м'ясопродуктів. Слід зазначити, що
попри високу потенційну вигоду реалізація
відповідних планів вимагатиме значних витрат
на модернізацію виробництва та промоцію про!
дукції. Тому така експортна стратегія є чи не
найскладнішою з існуючих.
ВИСНОВКИ
Протягом останніх років спостерігалося
збільшення натуральних показників обсягів ек!
спорту українськими підприємствами м'ясоп!
родуктів, яєць та меду. Значною мірою такий
результат був забезпечений суттєвим знижен!
ням експортних цін, яке стало можливим унас!
лідок девальвації гривні. Насамперед через
втрату російського ринку сиру скорочувалися
обсяги експорту молочної продукції.
Експортери майже всіх основних видів про!
дукції тваринного походження зазнають нега!
тивних наслідків від загострення відносин з
Росією. Непогані можливості для їх компен!
сації через збут продукції на ринках інших
країн мають виробники м'яса птиці, яєць, яло!
вичини. Виробникам свинини і молочних про!
дуктів доцільно орієнтуватися на збільшення
обсягів їх продажу на внутрішньому ринку.
Реалізації таких планів сприятиме очікуване
зростання платоспроможного попиту населен!
ня та вжиття переробними підприємствами за!
ходів з підвищення якості продукції.
Література:
1. Баланси та споживання основних про!
дуктів харчування населенням України: стат.
зб. [Електронний ресурс] / Державна служба
Передплатний індекс 21847

статистики України. — К.: [б. в.], 2016. — 54 с.
— Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
2. Запша Г.М. Динаміка експорту та імпор!
ту агропродовольчих товарів в умовах доміну!
вання приватної власності в сільському госпо!
дарстві / Г.М. Запша // Агросвіт. — 2014. — №
8. — С. 17—23.
3. Зовнішня торгівля України товарами і по!
слугами у 2015 році: стат. зб. [Електронний ре!
сурс] / Державна служба статистики України.
— К.: [б. в.], 2016. — 156 с. — Режим доступу:
www.ukrstat.gov.ua
4. Карасьова Н. Глобалізаційні детермінан!
ти експортоорієнтованого розвитку аграрного
сектора України / Н. Карасьова // Міжнарод!
на економічна політика. — 2014. — № 1. — С.
129—152.
5. Кузьменко О.Б. Стан і перспективи роз!
витку експорту аграрного сектору економіки
України / О.Б. Кузьменко // Наукові праці
[Чорноморського державного університету
імені Петра Могили комплексу "Києво!Моги!
лянська академія"]. Серія: Економіка. — 2014.
— Т. 243, Вип. 231. — С. 98—103.
6. Митна статистика [Електронний ресурс]
/ Офіційний портал Державної фіскальної
служби України. — Режим доступу: http://
sfs.gov.ua/ms/
7. Могильний О.М. Роль експортно!орієн!
тованого сільського господарства в стратегі!
ях розвитку економіки / О.М. Могильний //
Науковий вісник Мукачівського державного
університету. Сер.: Економіка. — 2015. — Вип.
2 (1). — С. 58—65.
8. Назарова Л.В. Формування стратегії зов!
нішньоекономічної діяльності підприємств аг!
рарної сфери: практичний і теоретичний ас!
пект: монографія / Л.В. Назарова. — Херсон:
Грінь Д. С., 2013. — 454 с.
9. Нелеп В.М. Перспективи експорту про!
дукції сільського господарства і харчової про!
мисловості України / В.М. Нелеп, О.М. Висоць!
ка // Економіка АПК. — 2014. — № 3. — С. 72—
78.
10. Основні економічні показники вироб!
ництва продукції сільського господарства в
сільськогосподарських підприємствах за 2015
рік: стат. бюлетень [Електронний ресурс] / Дер!
жавна служба статистики України. — К.: [б. в.],
2016. — 48 с. — Режим доступу: www.ukr!
stat.gov.ua
11. Осташко Т.О. Оцінки перспектив екс!
порту вітчизняних сільськогосподарських то!
варів у ЗВТ з ЄС / Т.О. Осташко // Науковий
вісник Дипломатичної академії України. —
2015. — Вип. 22 (3). — С. 147—152.

7

АГРОСВІТ № 15—16, 2016
12. Сахацький М.П. Експортна діяльність аг!
рарних підприємств України: тенденції, спе!
цифіка, формування потенціалу / М.П. Са!
хацький, І.В. Ксьонжик // Вісник аграрної на!
уки Причорномор'я. — 2015. — Вип. 4. — С. 3—
12.
13. Стратегічні напрями розвитку сільсько!
го господарства України на період до 2020 року
/ За ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель!Веселяка.
— К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. — 182 с.
14. Яценко О.М. Розвиток експортного
потенціалу аграрного сектора економіки Ук!
раїни в умовах глобалізації / О.М. Яценко,
Н.Г. Невзгляд, А.Г. Невзгляд // Зовнішня тор!
гівля: економіка, фінанси, право. — 2015. —
№ 3. — С. 39—48.
References:
1. The official site of State Statistic Service of
Ukraine (2016), "Balances and Consumption of
Basic Foodstuff by Population of Ukraine 2015",
available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 1
August 2016).
2. Zapsha, H.M. (2015), "The dynamics of ex!
port and import of agricultural goods in conditions
of domination of private property in agriculture",
Agrosvit, vol. 8, pp. 17—23.
3. The official site of State Statistic Service of
Ukraine (2016), "Ukraine Foreign Trade in Goods
and Services 2015", available at: www.ukr!
stat.gov.ua (Accessed 1 August 2016).
4. Karasova, N. (2014), "Globalisation deter!
minants of export!oriented development of the
agricultural sector of Ukraine", Mizhnarodna eko!
nomichna polityka, vol. 1, pp. 129—152.
5. Kuzmenko, O. (2014), "The condition and
prospects of agricultural sector export deve!
lopment in Ukraine", Naukovi pratsi [Chorno!
morskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra
Mohyly kompleksu "Kyievo!Mohylianska aka!
demiia"], vol. 243, pp. 98—103.
6. The official website of State Fiscal Service
of Ukraine (2016), "Customs statistics", available
at: http://sfs.gov.ua/ms/ (Accessed 31 July
2016).
7. Mohyl'nyy, O.M. (2015), "The role of export!
oriented agriculture in economic development
strategies", Naukovyi visnyk Mukachivskoho
derzhavnoho universytetu, vol. 2(1), pp. 58—65.
8. Nazarova, L.V. (2013), Formuvannia stra!
tehii zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryi!
emstv ahrarnoi sfery: praktychnyi i teoretychnyi
aspect [Formation of strategy of foreign trade
activities of agrarian sphere enterprises: practical
and theoretical aspect], Hrin D.S., Herson,
Ukraine.

8

9. Nelep, O.M. and Vysotska, O.M. (2014), "The
prospects of exports of agriculture and food
industry of Ukraine", The economy of the AIC, vol.
3, pp. 72—78.
10. The official site of State Statistic Service of
Ukraine (2016), "Basic Economic Indicators of
Agricultural Output by Agricultural Enterprises
2015", available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed
1 August 2016).
11. Ostashko, T. O. (2015), "Assessing the
prospects of export of domestic agricultural goods
in the FTA with the EU", Naukovyi visnyk
Dyplomatychnoi akademii Ukrainy, vol. 22 (3), pp.
147—152.
12. Sakhatzkiy, M.P. and Ksonzhyk, I.V. (2015),
"Export activity of agrarian enterprises in Ukraine:
trends, specifi city, potential formation", Visnyk
ahrarnoi nauky Prychornomoria, vol. 4, pp. 3—
12.
13. Lupenko, Yu.O. and Mesel!Veseliak, V.Ia.
(2012), Stratehichni napriamy rozvytku silskoho
hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku
[Strategic directions of Ukrainian agriculture
development till 2020], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
14. Yatsenko, O.M., Nevzghliad, N.H. and Nev!
zghliad A.H. (2015), "Development of Ukrainian
agriculture export potential under conditions of
globalization", Zovnishnia torhivlia: ekonomika,
finansy, pravo, vol. 3, pp. 39—48.
Стаття надійшла до редакції 03.08.2016 р.

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15—16, 2016
УДК 005.52

Л. М. Задорожна,
к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРСАЙТ — ПРОГНОЗОВАНЕ МАЙБУТНЄ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ
АГРАРНОЇ СФЕРИ

L. Zadorozhna,
Ph.D., Senior Lecturer, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa National Agrarian University

FORSYTH — THE FORECAST OF FUTURE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL
AGRARIAN SECTOR
У статті обгрунтовано, що форсайт є міцно усталеною областю практики, а недавно він став новою академічною
сферою. Він є ефективним інструментом для вироблення політики, спрямований на розробку платформи спільного
навчання з постійною комунікацією між представниками ділової, академічної, урядової сфери та іншими громадсь5
кими діячами. Встановлено, що остаточна мета досліджень майбутнього розвитку полягає в тому, щоб надати інфор5
мацію при прийнятті рішень шляхом дослідження майбутніх тенденцій і потенційних різких змін.
Автором розглянуто основні принципи концепції форсайту та представлено етапи процесу проведення форсай5
ту. Розглянуто запровадження методології форсайт в економіці розвинутих країн, зокрема: Японія, Німеччина, Ве5
ликобританія, Сінгапур та ін. Підсумком подібного розгляду методології форсайт є опис перспектив використання
ефективного прогнозування в актуальних умовах.
The article substantiates that Forsyth is firmly established area of practice, and he recently became a new academic
field. It is an effective tool to develop policies aimed at developing collaborative learning platform of constant
communication between the business, academic, government sector and other public figures. The ultimate goal of research
for future development is to provide information when making decisions through the study of future trends and potential
drastic changes is established. The author of the basic principles and concepts of Forsyth presented the process steps of
Forsyth. Foresight methodology considers the introduction in the economy of developed countries, including Japan,
Germany, Britain, Singapore and others. The result of this review the methodology Forsyth is a description prospects for
effective forecasting in actual conditions.

Ключові слова: форсайт, форсайт6технології, стратегія, розвиток, агросфера, аграрні фор6
мування, інновації, прогнозування.
Key words: forsyth, forsyth technology, strategy, development, agro sphere, agrarian formation,
innovation and forecasting.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ситуація, що складається і практика уп!
равління сільськогосподарськими підприєм!
ствами показує, що досягнення сталого роз!
Передплатний індекс 21847

витку сільського господарства країни вима!
гає розробки стратегії його інституційної мо!
дернізації. Розробка стратегії забезпечення
конкурентоспроможності аграрного вироб!
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ництва, товарів і послуг вітчизняних аг!
рофірм, окремих галузей сільськогоспо!
дарського виробництва і їх кластерів, регі!
онів, як і в цілому конкурентоспроможності
національної економіки, є найважливішою
складовою модернізації аграрної політики
України.
Інституційна модернізація передбачає
зміну правил поведінки економічних акторів,
задекларованих у відповідних документах,
стратегіях, концепціях, що визначають цілі та
завдання розвитку агросфери, інструменти їх
досягнення. Підготовка таких документів —
процес, хоча і складний, але реалізований в
короткостроковому періоді. Значно більше
часу потрібно для формування національних
інституційних систем, перетворення фор!
мальних інституційних норм у масову прак!
тику, зміни інституційної структури економ!
іки, підвищення ступеня інноваційності еко!
номіки і суспільства в цілому. Таким чином,
досліджувана тематика є особливо актуаль!
на.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання використання форсайту у вітчиз!
няних аграрних підприємствах розглянуті лише
поверхнево. У працях науковців В. Андрійчу!
ка, І. Баланюка, М. Згуровського та ін. знайш!
ли своє відображення у спробах ознайомити
науковий світ з дещо новим в українському еко!
номічному просторі визначенням. Проте вико!
ристання форсайту в аграрній сфері залишаєть!
ся малодослідженим і потребує подальшого
розвитку та вдосконалення.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

У статті маємо за мету обгрунтувати доціль!
ність використання форсайту у вітчизняній аг!
рарній сфері, спираючись на досвід передових
країн.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрна сфера є важливою стратегічною га!
луззю української національної економіки, яка
забезпечує продовольчу безпеку та продоволь!
чу незалежність нашої держави. Незважаючи
на певні досягнення в розвитку аграрної сфе!
ри, в Україні ще багато питань чекають на ви!
рішення.
Специфіка АПК визначається, особливо!
стями сільськогосподарського виробництва,
яке виступає серцевиною, комплексотвірною
ланкою об'єднання галузей, що виконують
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різноманітні функції та доповнюють одне од!
ного. Це зумовлює необхідність гострого зба!
лансування і пропорційності між складовими
частинами комплексу. Тому протиріччя, котрі
виникають та вирішуються в системі АПК, —
це внутрішній імпульс розвитку самого ком!
плексу, наслідком якого є вирівнювання
рівнів розвитку всіх галузей, що входять до
АПК.
Аналіз сучасного стану розвитку агропро!
мислового виробництва в Україні свідчить про
низьку ефективність основних його галузей,
наявність ще значної частини збиткових гос!
подарських структур, низькі темпи відновлен!
ня матеріально!ресурсного потенціалу, недо!
статню економічну зацікавленість сільсько!
господарських товаровиробників у розвитку
суспільного виробництва. Вчені аграрники
вважають, що стратегічною метою довготри!
валого стійкого розвитку аграрної сфери є
збереження основних природних ресурсів і
забезпечення сучасних технологічних та
інституціональних змін для стабільного задо!
волення потреб населення у продуктах харчу!
вання [5, с. 20].
Тому, на наш погляд, задля прогнозовано!
го майбутнього економічного розвитку вітчиз!
няної аграрної сфери варто застосовувати ме!
тодологію форсайт.
Дослідження майбутнього розвитку не є
практикою, пов'язаною з його правильним чи
неправильним розумінням; воно складається
з використанням уяви, для уникнення сього!
дення і отримання інноваційних рішень шля!
хом роздумів про різні способи вчинення дій.
Остаточна мета досліджень майбутнього роз!
витку полягає в тому, щоб надати інформа!
цію при прийнятті рішень шляхом досліджен!
ня майбутніх тенденцій і потенційних різких
змін.
Форсайт є міцно усталеною областю прак!
тики, а недавно він став новою академічною
сферою. Він є ефективним інструментом для
вироблення політики, спрямований на розроб!
ку платформи спільного навчання з постійною
комунікацією між представниками ділової, ака!
демічної, урядової сфери та іншими громадсь!
кими діячами.
Головна особливість інноваційного проце!
су в агропромисловому комплексі полягає не в
створенні принципово нової продукції в галузі,
а в освоєнні в господарській практиці нових
технологій, заснованих на досягненнях науки і
техніки в суміжних галузях!постачальниках.
Особлива природа форсайту полягає в
тому, що важливий не тільки результат, але і
Передплатний індекс 21847
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сам процес отримання результату. "Форсайт —
це комбінація "Продукту" (прогнози, сценарії,
пріоритети) і "Процесу" (встановлення зв'язків
між усіма зацікавленими сторонами), що
сприяє не стільки передбачення майбутнього,
скільки досягнення консенсусу в суспільстві на
базі планомірного діалогу між політиками,
фахівцями, бізнесменами". Від особливості
організації процесу залежить якість "Продук!
ту", що створюється за допомогою методу фор!
сайт. "Форсайт — це складна поетапна і бага!
тоаспектна взаємодія експертних груп, що
представляють різні сфери діяльності. Підсу!
мок його — вибір стратегічних пріоритетів роз!
витку держави, регіону, галузі або компанії,
заснованих на інноваціях спрямованих на під!
вищення конкурентоздатності, пріоритетів,
досягнення яких стає метою держави, еконо!
мічних агентів і суспільства в цілому".
Варто відзначити, що інструментарій фор!
сайту включає в себе більше двадцяти методів
збору, аналізу та формування рішень як загаль!
нонаукових, так і специфічних.
Основні принципи концепції форсайту:
— залучення (commitment) різних гро!
мадських сил — бізнесу, наукового співтова!
риства, органів державної влади та грома!
дянського суспільства в обговорення і зістав!
лення довгострокових прогнозів, стратегій
розвитку, вироблення більш повного комплек!
сного бачення майбутнього, досягнення кон!
сенсусу та узгодження шляхів досягнення
майбутнього;
— комунікація (communication) учасників;
— концентрація на довготривалому періоді
(concentration on the long term);
— Координація (coordination). Це означає,
що наука і технологія оцінюються в зв'язку з
економічними і соціальними досягненнями;
— згода (consensus) — необхідність злагод!
женої роботи бізнесу, наукового співтовари!
ства, органів державної влади та громадянсь!
кого суспільства, які намагаються прийти до
консенсусу на основі розроблених фахівцями
сценаріїв розвитку суспільства.
Доцільно розглянути запровадження мето!
ду форсайту в економіці розвинутих країн.
Уряд Сінгапуру вкладає великі кошти у власну
діяльність в області аналізу майбутнього і фор!
сайту. Фінляндія, Франція, Німеччина, Японія
і Великобританія і багато інших країн викори!
стовують безліч моделей, які забезпечують
інформацією для вироблення політики. Проект
по форсайту Великобританії реалізується під
керівництвом Урядового Наукового Центру,
але також він отримує інформацію від дослід!
Передплатний індекс 21847

них центрів, корпоративного форсайту, урядів,
академій, блогів, основних ЗМІ. Це встановлює
мережі серед професіоналів в межах і за межа!
ми уряду, які можуть впроваджувати рекомен!
дації в політику. Також він діє в якості велико!
го інформаційно!аналітичного центру, який
створює мережі мислителів і фахівців в області
аналізу майбутнього в державному, приватно!
му, академічному та інших секторах. Останні
проекти по форсайту, які були зроблені, вклю!
чають в себе "міжнародні розміри зміни кліма!
ту", "глобальна міграція" і "глобальний аналіз
майбутнього для продуктів і сільського госпо!
дарства" які сприяли виробленню стратегічних
рекомендацій в сферах міжнародних відносин
і національної безпеки, міського планування та
розробки продовольчих систем. Третій етап
проекту по форсайту Великобританії присвя!
чений розробці політик в сфері охорони навко!
лишнього середовища, охорони здоров'я та
ідентіфікації. Програма форсайта Японії була
запущена в 1970!х роках з серії досліджень ме!
тоду Дельфі. Метод Дельфі полягає в дослід!
женні, проведеного в два або більше етапів, і
надає учасникам другого етапу результати пер!
шого етапу, щоб вони могли змінюватися або
відповідати первинним оцінкам. Японія прове!
ла свій дев'ятий раунд по Дельфі в 2009 році,
який був організований Національним інститу!
том науково!технічної політики, національною
дослідною установою під безпосереднім кері!
вництвом і з фінансуванням від Міністерства
освіти, культури, спорту, науки і технологій.
Німеччина, навпаки, не має централізованих
офісів або систем планування для координації
проектів по форсайту. Замість цього, вона по!
кладається на суспільно і фінансово незалежні
організації, розташовані за межами урядових
структур. Спеціальні комітети і наукові ради
звітують безпосередньо міністерствам, відпо!
відальним за вирішення виникаючих проблем.
У Фінляндії та Франції, системи форсайта
фрагментовані між великою кількістю органі!
зацій, що включають державні, приватні, неуря!
дові та міжнародні організації або їх комбі!
нації.
Незважаючи на відмінність у фінансуванні,
управлінні і реалізації, ці країни широко вико!
ристовують інструменти аналізу майбутнього
і форсайта в стратегічному довгостроковому
плануванні за допомогою різних секторів управ!
ління та урядових організацій.
У кінцевому рахунку, ймовірність прийнят!
тя урядами країн форсайта як інструменту
стратегічного довгострокового планування
для сталого розвитку залежить від політичної
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Рис. 1. Інноваційний розвиток економіки і суспільства України за рахунок активізації
людського капіталу
Джерело: [6].

волі його керівництва, як зазначила Організа!
ція Об'єднаних Націй: "У кінцевому рахунку,
сталий розвиток не є нерухомим станом гар!
монії, а скоріше процесом зміни ... узгодже!
ним як з майбутніми, так і існуючими потре!
бами. Не вдавайте, що процес є легким або
простим. Необхідно робити болючі вибори.
Таким чином, в остаточному аналізі, сталий
розвиток має покладатися на політичну волю."
[2].
Тому задля досягнення результатів нам не!
обхідно зактивізувати зусилля держави та її
інститутів щодо створення правових, економі!
чних і організаційних умов для розвитку та
ефективного функціонування системи інфор!
маційно!аналітичного забезпечення реалізації
державної інноваційної політики, моніторин!
гу інноваційного розвитку економіки аграрно!
го комплексу, ринку інновацій як товару. Про!
те тут повинен бути сформований і відповідним
чином зінституціоналізований спеціальний ме!
ханізм, який функціонально приводитиметься
уповноваженим державним органом разом з
громадською організацією наукового спряму!
вання.
Варто зазначити, що економіка України
почала функціонувати у принципово інших
умовах, відбувся розрив господарських
зв'язків із промисловими регіонами АР Крим,
Донецької та Луганської областей, що обумо!
вило значне падіння експортного потенціалу
держави, суттєву фінансово!економічну
нестабільність і фактично руйнування попе!
редньої моделі сировинної, низько!техноло!
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гічної економіки України. У зв'язку з цим у
міжнародній кооперації праці економіка Ук!
раїни має знайти для себе інші сфери за тими
кластерами економіки, за якими вона має гео!
графічні, ресурсні та людські переваги. Бе!
зальтернативною для неї є переорієнтація на
високотехнологічний шлях подальшого роз!
витку. При цьому держава має зробити став!
ку виключно на якісний людський капітал,
включити конкурентоспроможну науку, пере!
дову освіту та високотехнологічний бізнес у
перелік основних драйверів своєї економіки
(рис. 1).
Підсумовуючи все вищезазначене процес
проведення форсайту має включати в себе на!
ступні етапи:
— вибір цільової установки;
— визначення бачення майбутнього країни,
і визначення кола галузей, які зможуть склас!
ти основу стратегічного розвитку;
— прогноз перспектив розвитку аграрної
сфери;
— прогноз результатів фундаментальних
наукових досліджень в аграрній сфері;
— прогнозування розвитку нових техно!
логій;
— Ппрогнозування виходу на ринок прин!
ципово нових видів продукції.
Далі результати прогнозу зіставляються з
відомими або експертно встановленими резуль!
татами розвитку досліджень, розробок та інно!
вацій в світі в цілому, що дозволяє оцінити по!
тенційну вигоду для виробників інноваційної
продукції і прийняти рішення про підтримку
Передплатний індекс 21847
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найбільш перспективних напрямків досліджень
і розробок.
З метою створення умов для розвитку
інноваційного потенціалу та інноваційної
активності агропромислового комплексу
країни і формування насиченого ринку про!
дукції та послуг необхідно визначити фак!
тори кризового стану агропромислового
комплексу та обгрунтувати шляхи їх подо!
лання при наявних передумовах і можливо!
стях. Досить точно оцінити стан агропро!
мислового виробництва дозволяють відносні
коефіцієнти ефективності факторів еконо!
мічного розвитку.
Основними показниками, що відображають
ступінь розвитку АПК, є параметри виробни!
чої ефективності, а це обсяг виробництва про!
дукції на одиницю земельної площі, продук!
тивність праці, а також показники соціального
характеру — виробництво продукції на душу
населення: зерна, молока, м'яса, овочів, кар!
топлі.
Варто відзначити, що метою форсайту не є
рішення сьогоднішніх проблем або завтрашніх,
мета форсайту на основі теперішніх наукових
розробок і технологій вловлювати тенденції
майбутнього світу і створювати різні його ва!
ріанти. В цьому сенсі форсайт вказує, в якому
напрямі слід розвиватися країні, місту або
підприємству.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМКУ

Україна почала працювати в принципово
нових умовах і висновки фахівців невтішні:
стара структура економіки не може забезпе!
чити ні зростання, ні стабільність, ні навіть
цілісність і незалежність держави. І переорі!
єнтація на високотехнологічний шлях роз!
витку є безальтернативним варіантом. Для
цього необхідна розробка математично об!
грунтованої стратегії розвитку економіки
України за допомогою форсайт!досліджень.
Вона дасть чітке уявлення про те, які заходи
вжити, щоб драйвер економіки — аграрна
сфера створила капітал для збалансованого
розвитку.
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ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
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ЕКОНОМІКИ
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR CONTACTING IN THE AGRARIAN
SECTOR OF THE ECONOMY
Досліджено теоретичні засади контрактації як форми квазі5інтеграційних відносин в аграрному секторі еконо5
міки. Встановлено, що зміст дефініції "контрактація" змінювався залежно від низки економіко5політичних чинників,
його трактування обумовлене приналежністю науковців до певного напряму економічної теорії. Сформовано теоре5
тико5методологічний базис контрактації в аграрному секторі економіки. Уточнено зміст категоріального апарату
контрактації, визначено її предметно5об'єктну область. Узагальнено типологію контрактів за видом економічних
благ, направленістю та рівнем здійснення. Сформовані принципи розвитку і здійснення контрактації, зокрема об5
грунтовані принципи законності, формальності, відповідальності, рівноправності, публічності, конкурентності,
ефективності, контрольованості та системності. Визначені економічна, соціальна, системна та регулювальна функції
контрактації, показані механізми їх реалізації. Інституційний взаємозв'язок функцій показаний на прикладі вироб5
ничої контрактації в аграрному секторі економіки.
The theoretical principles of contracting as forms of the quasi5integration relations in the agrarian sector of the
economy are investigated. It is established that a definition essence of "contracting" was changed depending on a set of
economic and political factors, its interpretation is caused by belonging a great number of scientists to a certain direction
of the economic theory. The theoretical and methodological basis of contracting in the agrarian sector of the economy is
created. The maintenance of the contracting categorical toolset is specified, there was defined its subject and object area.
The typology of contracts is generalized by types of the economic benefits, by an orientation and level of its implementation.
There are created principles of contracting development and implementation, in particular the principles of legality,
formality, responsibility, equality, publicity, competition, efficiency, control and systemacy are proved. The economic,
social, system5making and regulating contracting functions are defined, the mechanisms of their realization are shown.
The institutional interrelation of functions is shown on the example of production contracting in the agrarian sector of
the economy.

Ключові слова: контракт, контрактація, виробнича контрактація, квазі6інтеграція, аг6
рарний сектор економіки, теорія та методологія науки.
Key words: contract, contracting, production contracting, quasi6integration, agrarian sector of
economy, theory and methodology of science.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Однією із форм квазі!інтеграційних відносин
є контрактація, якій останнім часом надається
перевага як механізму організації сільського
господарства, міжгосподарських відносин та
аграрного сектора в цілому. Її розвитку відве!
дене чільне місце в системі формування аграр!
ного устрою України на засадах інтеграційної
багатоукладності відповідно до проекту стра!
тегії розвитку сільськогосподарського вироб!
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ництва в Україні на період до 2025 року. У нау!
ковому плані проблема є актуальною згідно з
пунктом 3.1.28 "Інтеграційні чинники розвитку
України" "Основних наукових напрямів та най!
важливіших проблем фундаментальних дослід!
жень у галузі природних, технічних і гуманітар!
них наук національних академій наук України на
2014—2018 роки", схвалених рішенням Ради пре!
зидентів академій наук України від 11.07.2014 р.
Наукова та стратегічна значимість теми дослід!
ження обумовлює необхідність розробки відпо!
відної теоретико!методологічної бази розвит!
ку контрактації в аграрному секторі економіки.
Передплатний індекс 21847
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема контрактації в аграрному секторі
економіки досліджується у світовій еконо!
мічній науці вже понад століття. На найбільшу
увагу заслуговують праці Дж. Біжмана, Г. Ван!
га, С. Варда, М. Вілла, Ю. Гапусенка, М. Гаррі!
са, Р. Гента, М. Дельгадо, Ч. Ітона, Н. Кея, Р. Кол!
са, М. Кропивка, Ю. Лупенка, Н. Майнота,
Дж. Макдоналда, Д. Массея, О. Мороз, Е. Рег!
бера, І. Роя, П. Саблука, В. Семцова, С. Сетбун!
сарнга, Ж. Тіроля, О. Уільямсона, А. Шепгер!
да, Дж. Юла.
Названими вченими досліджувалися окремі
аспекти теорії та практики розвитку контрак!
тації як в цілому, так і в аграрному секторі еко!
номіки, натомість вони носять здебільшого не!
комплексний характер, не створюють відпові!
дного теоретико!методологічного базису і
наукового континууму.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Метою статті є узагальнення і систематиза!
ція теоретико!методологічних засад контрак!
тації в аграрному секторі економіки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічний і сутнісний зміст дефініції кон!
трактації у вітчизняній науці еволюціонував з
її розвитком під дією об'єктивних і суб'єктив!
них чинників. Як свідчить "Етимологічний слов!
ник української мови" О. Мельничука, слово
"контрактація" є похідним від слова "контракт",
запозичене з німецької "kontrakt — контракт",
яке в свою чергу походить з латини "contractus
— угода, договір, контракт, стягання" [1, с. 557].
Від моменту введення його в обіг у 1920!х рр.,
під контрактацією розуміли одну з форм пла!
нового соціалістичного управління сільським
господарством; форму допомоги пролетарсь!
кої держави сільському господарству на шля!
ху його зростання і колективізації; один зі
шляхів укріплення союзу робочого класу з се!
лянством [2, с. 143]. Після трансформації кон!
трактації з форми обов'язкових поставок дер!
жаві сільгосппродукції на форму її державних
закупок, надання цивільно!правового статусу,
змістовне наповнення цієї категорії змінилося.
Під нею стали розуміти процес складання уго!
ди, контракту на одержання або використання
кого! чого!небудь; а також форму заготівлі
сільськогосподарських продуктів на підставі
договорів, які укладають щороку заготівельні
організації з колгоспами, радгоспами та інши!
ми сільгосппідприємствами про вироблення
Передплатний індекс 21847

цих продуктів і продаж їх державі [3, с. 269; 4,
с. 373—374]. Із набуттям Україною незалеж!
ності система державних закупок була скасо!
вана, що призвело до чергового перевизначен!
ня дефініції "контрактація" в контексті вилу!
чення частини змісту щодо форми заготовок із
додаванням суті системи набору робітників на
яку!небудь державну роботу на основі укладе!
них наперед договорів [5, с. 568; 6, с. 312]. Шля!
хом об'єднання цих елементів автори!упоряд!
ники "Економічної енциклопедії" дійшли вис!
новку, що контрактація являє собою укладен!
ня договору між підприємствами, що виробля!
ють продукцію, з одного боку, та організація!
ми, які здійснюють заготівлю та збут цієї про!
дукції, — з іншого [7, с. 828]. Цю думку поділя!
ють Й. Завадський, Т. Осовська, О. Юшкевич
[8, с. 145]. Окремо слід зауважити, що у норма!
тивно!правовому полі України контрактація як
категорія ніколи не була та й наразі є невизна!
ченою.
На відміну від української, світова еконо!
мічна наука має істотно більші теоретико!ме!
тодологічні напрацювання з питань контрак!
тації в аграрному секторі економіки. Також в
англомовній літературі присутня спеціальна
термінологія, яка деталізує зміст контрактації,
дозволяючи більш точно і коректно охаракте!
ризувати окрім сторони цих відносин.
Розуміння сутності контрактації у євро!
пейській та американській економічній науці
суттєво різниться. Як стверджує Е. Регбер,
принципова відмінність полягає у тому, що
перші вчені тлумачать контрактацію як форму
міжгосподарської договірної взаємодії, набли!
жаючи її до кооперації, інші ж — вважають
уособленням квазі!інтеграції [9, с. 4], що є
більш коректним, оскільки в результаті ство!
рюються міцні взаємозв'язки, перерозподіля!
ються ризики та окремі функції управління
тощо, що притаманне інтеграційним відноси!
нам.
Так, І. Рой вважає, що під контрактацією
слід розуміти домовленість в усній чи письмовій
формі між сільськогосподарськими товарови!
робниками та іншими підприємствами щодо
одного чи кількох умов виробництва та/або
збуту сільгосппродукції [10, с. 3]. Ми погод!
жуємося з думкою Д. Гловера, що визначення
І. Роя необхідно доповнити умовою заборони
передачі контрактором законтрактованої про!
дукції третім особам, а також вважати функ!
цію збуту однією з обов'язкових умов контрак!
тації [11, с. 1145]. Аналогічне тлумачення
міститься наразі і в офіційних глосаріях Про!
довольчої та сільськогосподарської організації
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ООН (FAO). Дещо іншої точки зору дотри!
мується Н. Майнот, вважаючи, що контракта!
ція — це сільськогосподарське виробництво,
яке провадиться на основі попередньої домо!
вленості, за якою виробник зобов'язується ви!
робити окремий вид продукції певним спосо!
бом, а замовник зобов'язується придбати її [12,
с. 38]. З позицій вчення агробізнесу, контрак!
тація є імплементацією попередніх домовлено!
стей між сільгосптоваровиробником і покуп!
цем, коли чітко визначені їхні права і обов'язки
як бізнесових партнерів [13, с. 16]. Учені М. Ка!
тело й А. Косталес наголошують, що контрак!
тація має визначатися як обов'язкова домо!
вленість у формі наперед укладеного (форвар!
дного) контракту між замовником та контрак!
тором з чітко визначеними обов'язками сторін
і винагородою за їхнє виконання, із зазначен!
ням специфікацій і властивостей виробленої
продукції, таких як її обсяги, якість, час по!
ставки тощо [14, с. iv].
Такий плюралізм поглядів на контрактацію,
акцентування уваги на окремих її видах і меха!
нізмах реалізації, відповідних відносинах прав
власності, організації праці та процесу сільгос!
пвиробництва, сприяв проведенню групою аме!
риканських учених, на чолі з Дж. Макдоналдом
та Н. Кеєм, типізації контрактних відносин.
Розуміючи контрактацію сільськогосподарсь!
кої продукції у широкому сенсі як систему до!
говорів купівлі!продажу товарів елеваторами,
переробними, збутовими та іншими підприєм!
ствами, що виконують функції інтеграторів,
у сільськогосподарських товаровиробників,
науковці виокремили ринок наявного товару
(спотовий ринок), ринкові контракти, вироб!
ничі контракти та вертикальну інтеграцію [15,
с. 4]. На ринках!спот купівля!продаж сільсько!
господарської продукції відбувається за серед!
німи ринковими цінами на момент трансакції,
право власності на товар переходить від про!
давця то покупця в момент здійснення ним
оплати, а сам товар знаходиться безпосеред!
ньо на ринку в обмеженій кількості і асорти!
менті, якість якого не завжди задовольняє ви!
моги покупця. Ринкова контрактація частково
вирішує проблеми спотового ринку шляхом
відтермінування у часі факту домовленості про
купівлю!продаж сільгосппродукції і моменту її
передачі від виробника (продавця) до покупця.
Залежно від рівня стандартизації параметрів на
організованих аграрних ринках застосовують!
ся форвардні та ф'ючерсні контракти. Будучи
різновидом цивільно!правових договорів
купівлі!продажу, форвардний контракт, крім
обов'язків сторін за ним, передбачає встанов!
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лення фіксованої ціни на дату його укладення.
Ф'ючерсний контракт виступає похідним дери!
вативом від форвардних контрактів, являє со!
бою строкову угоду про купівлю!продаж то!
варів із фіксованою ціною, заздалегідь визна!
ченої якості й інших параметрів та на встанов!
лених у договорі умовах поставки [16, с. 584,
590]. На відміну від ринкових, виробничі кон!
тракти передбачають авансоване замовлення
товаровиробнику на певний обсяг сільгосппро!
дукції з деталізованими параметрами якості,
кількості, умов поставки, проведення розра!
хунків, взаємних зобов'язань сторін, вирішен!
ня спорів тощо. Права власності на продукцію
при цьому, де!юре, належать контрактору, а де!
факто, — контрактанту у зв'язку із наданням
авансів в рахунок оплати за договором. За ти!
пологією, такі відносини є квазі!інтеграційни!
ми. Глибина квазі!інтеграції тут залежить від
ступеня передачі управлінських функцій до
контрактанта. За цією ознакою Е. Регбер ви!
окремлює контракти із обмеженим і повним
управлінням (менеджментом) [17, с. 33—34].
Вертикальна інтеграція в системі контрактації
виникає у формі зворотної інтеграції власності,
коли контрактори повністю втрачають свою
юридичну самостійність і перетворюються на
структурний підрозділ контрактанта [18, с. 1].
Досліджуючи контрактацію під різним ку!
том зору, прихильники і послідовники різних
наукових економічних шкіл визначили її ос!
новні риси, створивши певну теоретичну осно!
ву. Однак вона не є консолідованою, носить
часто несистемний характер. На основі уза!
гальнення передового досвіду, наукових праць
та власних досліджень з проблеми розвитку
квазі!інтеграційних відносин у формі контрак!
тації в аграрному секторі економіки, нами був
сформований відповідний теоретико!методо!
логічний базис (рис. 1).
На нашу думку, контрактацію слід розумі!
ти як процес ведення сільського господарства
на договірних засадах між контрактором і кон!
трактантом на основі попередньо укладеного
договору контрактації. У такому сенсі сутність
контрактації не протирічить наявній і усталеній
вітчизняній термінології, а також відповідає
змісту англомовної дефініції "англ. contract
farming — ведення сільського господарства на
договірних засадах", використовуваної в мето!
дології FAO.
При цьому окремо слід виділити категорією
"виробнича контрактація" як добровільне,
платне виробництво та збут у встановлені стро!
ки сільськогосподарської продукції певного
виду, кількості та якості контрактором на за!
Передплатний індекс 21847
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Джерело: розроблено автором.

Рис. 1. ТеоретикоIметодологічний базис контрактації в аграрному секторі економіки
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мовлення контрактанта, яке здійснюється на
основі попередньо укладеного договору вироб!
ничої контрактації.
Об'єктом контрактації є квазі!інтеграційні
економічні договірні відносини між суб'єктами
контрактації з приводу виробництва та/або
постачання продукції (робіт, послуг) визначе!
ної кількості, якості та в певний час за фіксо!
ваною ціною.
Суб'єктами контрактації виступають кон!
трактори і контрактанти. Для створення
змістовного континууму категоріального апа!
рату контрактних квазі!інтеграційних відно!
син, доцільно ввести до вжитку поняття "кон!
трактор", під яким розуміти фізичну або юри!
дичну особу, яка виробляє сільськогосподарсь!
ку продукцію на основі укладеного договору
контрактації. Дефініцію "контрактант" напов!
нити таким уточненим змістом, як юридична
особа, яка здійснює заготовку сільськогоспо!
дарської продукції на основі укладення дого!
ворів контрактації.
Предмет контрактації становить договір
контрактації сільськогосподарської продукції,
робіт, послуг.
Відповідно до запропонованої типології,
договори контрактації доцільно класифікува!
ти за видами благ, на які розповсюджується
контрактація (товарні, ресурсні, гарантійні,
агросервісні, управлінські), за направленістю і
глибиною квазі!інтеграційних відносин (вироб!
ничі, включаючи бартерні угоди, та ринкові), а
також за рівнем здійснення (державні, корпо!
ративні, індивідуальні й внутрішньофірмові у
формі створення госпрозрахункових підроз!
ділів).
При цьому за договором виробничої кон!
трактації сільськогосподарської продукції
контрактор зобов'язується виробити визначе!
ну договором сільськогосподарську продукцію
у строки, кількості, асортименті та відповідної
якості, що передбачені договором, і передати
її у власність контрактанту або визначеному
ним одержувачеві, а контрактант зобов'язуєть!
ся сприяти контрактору у виробництві зазна!
ченої продукції, прийняти цю продукцію та
оплатити її за встановленими цінами відповід!
но до умов договору.
Істотними умовами договору виробничої
контрактації сільськогосподарської продукції
є предмет договору виробничої контрактації
сільськогосподарської продукції, параметри
якості продукції із зазначенням вихідних рек!
візитів державних та/або міжнародних стан!
дартів або/та технічних умов, гранично допус!
тимий вміст у продукції шкідливих речовин,
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опис виробничих потужностей контрактора, на
яких буде провадитися виробництво продукції,
порядок і умови доставки, строки й пункти зда!
вання!приймання продукції, суми коштів, опис
майна, робіт та послуг, які надаються контрак!
тору контрактантом для виробництва сільсько!
господарської продукції, ціна одиниці про!
дукції, порядок перегляду ціни, загальна сума
договору виробничої контрактації, порядок,
форма й строки розрахунків, строк договору
та інші умови, визначені актами цивільного за!
конодавства.
Здійснена за певною моделлю контрактація
має забезпечити виконання економічної, соці!
альної, системотворчої та регулювальної функ!
цій з урахуванням пріоритетів національної
безпеки та екологізації виробництва. Інститу!
ційний взаємозв'язок функцій показаний на
прикладі виробничої контрактації в аграрному
секторі економіки (рис. 2).
Економічна функція виробничої контрак!
тації полягає в імплементації господарського
інтересу відповідних суб'єктів підприємництва.
Її реалізація відбувається через усвідомлення
необхідності координації економічної діяль!
ності для мінімізації ринкових і господарських
ризиків, максимізації прибутку.
У контракторів, особливо коли вони пред!
ставлені малими формами господарювання чи
господарствами населення, економічний інте!
рес знаходить свій прояв у гарантуванні ринку
збуту продукції, отриманні кредитних ресурсів
та фахової консультативної допомоги. У той
же час у переважно великих промислових під!
приємств!контрактантів є зацікавленість у ди!
версифікації і формуванні стабільних каналів
постачання продукції, максимальному заванта!
женні виробничих потужностей, мінімізації
трансакційних витрат, для чого створюються
відповідні підрозділи та центри відповідаль!
ності, що забезпечують планування діяльності,
її бюджетування та контрактацію.
Зміст соціальної функції виробничої кон!
трактації розкривається через створення до!
даткових робочих місць, самозайнятість на
селі. Економічний інтерес тут уособлюється в
заробітній платі, преміях і надбавках до неї,
підприємницькому доході від власності та гос!
подарської діяльності тощо. В умовах ринко!
вих відносин і капіталістичного способу вироб!
ництва, економічна і соціальна функції часто
виступають антагоністами у зв'язку з дією ос!
новного протиріччя капіталізму та закону ство!
рення додаткової вартості.
З метою недопущення надмірної експлуа!
тації робітників та мінімізації екологічної
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Системотворча (інтегративна) функція
Економічна і соціальна
функція

Регулювальна і
соціальна функція

Економічна і соціальна
функція

Контрактор

Держава

Контрактант

Свідома необхідність
координації діяльності

Дозвільна і пропагандистська політика

Свідома необхідність
координації діяльності

Юридичні особи,
фізичні особи та їхні
фахові об’єднання

• Кредитно-фінансова
політика
• Податкова політика
• Страхова політика
• Державна підтримка
• Державні закупівлі
• Державні інтервенції

Підрозділ з питань
організації виробництва
чи планування
діяльності контракторів

Суд і процедура
примирення
Громадські
організації

Виробнича
контрактація
сільгосппродукції
Провадження сільськогосподарського виробництва на замовлення, освоєння ринку,
маркетинг, підготовка кадрів, наукові дослідження тощо

Рис. 2. Інституційна функціональність виробничої контрактації в аграрному секторі економіки
Джерело: розроблено автором з урахуванням бази досліджень Е. Регбера [17, с. 130].

шкоди в процесі реалізації економічної
функції, забезпечення соціальних гарантій
населенню, захисту економічної конкуренції,
державою провадиться відповідна регулятор!
на політика, яка носить дозвільний, заборон!
ний, карний та стимулювальний характер. Як
зазначає П. Саблук, для успішної аграрної
діяльності в Україні інтеграційні відносини
слід доповнити заходами цілеспрямованої
організації аграрного ринку, в тому числі, зап!
ровадити державне регулювання обмінної
діяльності [19, с. 281].
Також контрактація повинна провадитися
на основі жорсткого дотримання відповідних
принципів.
Так, за принципом законності договори
контрактації є основними документами, які
визначають права та обов'язки сторін. Договір
контрактації є двостороннім, відплатним, взає!
мним, консенсуальним та каузальним правочи!
ном.
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Принцип формальності полягає в тому, що
контрактація здійснюється на основі укладених
договорів контрактації у письмовій простій
формі або письмовій формі з нотаріальним по!
свідченням. Договір контрактації вважається
чинним, якщо він відповідає положенням Ци!
вільного кодексу України щодо здійснення пра!
вочинів, договорів купівлі!продажу та істотних
умов договорів контрактації. Невиконання або
несумлінне виконання договорів контрактації
тягне за собою цивільно!правову, матеріальну
або кримінальну відповідальність у порядку і
обсягах, установлених чинним законодавством
України.
Відповідно до принципу рівноправності
будь!яка фізична або юридична особа може
бути суб'єктом договору контрактації, якщо
вона відповідає вимогам чинного законодав!
ства України.
Публічність передбачає те, що в Україні за!
безпечується вільний і безоплатний доступ до
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інформації про контрактацію. Порядок і режим
доступу до інформації визначається відповід!
но до Закону України "Про доступ до публіч!
ної інформації".
Конкуренція при здійсненні контрактації
повинна бути заснована на дотриманні принци!
пу сумлінної цінової й нецінової конкуренції
між контракторами і контрактантами, відпові!
дати нормам Закону України "Про захист еко!
номічної конкуренції".
Згідно з принципом ефективності, контрак!
тація за своїм змістом є господарською діяль!
ністю у значенні, наведеному у Податковому
кодексі України, має на меті отримання прибут!
ку.
Принцип контрольованості полягає в тому,
що здійснення виробничої контрактації сіль!
ськогосподарської продукції підлягає громад!
ському й державному контролю відповідно до
Законів України "Про громадські об'єднання",
"Про місцеве самоврядування в Україні" та
інших нормативно!правових актів з питань де!
централізації влади в Україні.
Для забезпечення вимог всіх принципів та
відповідних функцій, контрактація повинна
провадитися лише системно, забезпечуючи
довготривалі й міцні міжгосподарські зв'язки,
створюючи цілісну структуру АПК.
ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

На основі проведених досліджень було
встановлено, що зміст дефініції "контракта!
ція" змінювався залежно від низки економі!
ко!політичних чинників, його трактування
обумовлене приналежністю науковців до пев!
ного напряму економічної теорії. Узагаль!
нивши напрацювання вчених, нами було
сформовано теоретико!методологічний ба!
зис контрактації в аграрному секторі еконо!
міки, уточнено зміст категоріального апара!
ту, встановлено предметно!об'єктну область,
узагальнено типологію контрактів, визначені
принципи розвитку і провадження контрак!
тації, функції її здійснення та механізми ре!
алізації. Інституційний взаємозв'язок функ!
цій показаний нами на прикладі виробничої
контрактації в аграрному секторі економі!
ки.
Перспективами подальших досліджень у
цьому напрямі є розробка відповідних еконо!
мічних механізмів ефективної реалізації кон!
трактних квазі!інтеграційних відносин в аграр!
ному секторі економіки залежно від моделі
здійснення контрактації.
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REGIONAL ASPECTS OF THE CONSTRUCTION OF CROP IN THE RURAL AREAS OF UKRAINE
У статті обгрунтовано необхідність дослідження регіональних аспектів розвитку будівництва об'єктів галузі рос5
линництва. Усі області України за обсягом виробництва зернових розподілено на три групи. Враховуючи одержані
результати та з метою створення умов для подальшого нарощування обсягів виробництва зернових визначено, що
доцільним є першочергове будівництво об'єктів промислового призначення для зберігання й подальшої переробки
зерна в областях з найвищими темпами приросту та значними обсягами його виробництва. Також необхідно врахову5
вати потребу в таких об'єктах в областях з найвищими обсягами виробництва. На основі групування областей Украї5
ни за обсягами виробництва цукрових буряків встановлено, що їх виробництво має зональний характер — вирощу5
ють переважно в зоні Лісостепу. Відповідно, зведення об'єктів промислового будівництва для зберігання цукрових
буряків доцільно проводити в Вінницькій та Полтавській областях. Особливістю виробництва соняшнику в Україні є
поступове збільшення його обсягів і долучення в останні роки всіх областей до тих, які культивують цю культуру.
При виробництві соняшнику чітко простежується зональний характер, з концентрацією його виробництва в східній
частині країни. На основі узагальнення виявлених специфічних особливостей обгрунтованою буде пропозиція щодо
розвитку промислового будівництва об'єктів для зберігання й переробки соняшнику в областях, де найвищі темпи
нарощування обсягів виробництва даної культури. Також доцільно будувати логістичні центри та мережі автодоріг.
За результатами досліджень виробництва картоплі визначено доцільність будівництва картоплесховищ переважно в
областях, де обсяги виробництва збільшуються найвищими темпами. В Україні спостерігається збільшення обсягів
виробництва овочів — у середньому по країні 21%, що обгрунтовує необхідність зведення об'єктів для їх зберігання й
переробки. Аналіз виробництва плодів та ягід виявив тенденцію до підвищення обсягів їх виробництва на всій тери5
торії України. Проте враховуючи темпи зростання обсягів виробництва плодів і ягід визначено, що промислове бу5
дівництво об'єктів для їх зберігання доцільно концентрувати в областях, які виробляють до 50 тис. тонн та понад
100 тис. тонн продукції на рік. Враховуючи специфіку винограду, його культивують переважно в Одеській області та
Автономній Республіці Крим. У цих регіонах обсяги виробництва винограду перевищують 100 тис. тонн на рік. У
Закарпатській, Херсонській та Миколаївській областях виробництво винограду коливається в межах 20—50 тис. тонн
на рік. Відповідно будівництво об'єктів для зберігання і переробки винограду повинно враховувати такі зональні
особливості його вирощування. Таким чином, стратегічні засади розвитку рослинництва безпосередньо пов'язані з
будівництвом об'єктів, призначених для виробництва, зберігання і переробки продукції. Їх наявність та відповідне
оснащення дасть можливість не тільки збільшити обсяги виробництва, а й підвищити терміни зберігання продукції
рослинництва.
The article demonstrated necessity of research of the regional aspects of construction of crop. All regions of Ukraine
is divided into three groups in terms of cereal production. Taking into account the results and with the aim of conditioning
for further increase of production of grain5growing volumes determined that expedient is near5term building of objects
of the industrial setting for storage and further processing of grain in areas with the greatest growth rates and considerable
his production volumes. It is also necessary to take into account a requirement in such objects in areas with the highest
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volume of production. Based on grouping regions of Ukraine in terms of production of sugar beet found that their
production has a zonal character — is grown mainly in the zone of Forest. Accordingly, the construction of industrial
building for storage of sugar beets is appropriate conduct in Vinnytsya and Poltava regions. The feature of production of
sunflower in Ukraine is a gradual increase in its volume and attaching in recent year all areas to those who cultivate the
crop. At the production of sunflower zonal character is clearly traced with the concentration of its production in East
part of the country. On the basis of summarizing the specific characteristics it will be reasonable to suggest construction
of commercial facilities for the storage and processing of sunflower in areas where the highest rates of increase production
of this crop. It is also advisable to build logistic centers and the road network. According to the research of potato
production defined feasibility of construction potato mainly in areas where production increased fastest. There is an
increase of production of vegetables volumes in Ukraine — the national average 21% that show the necessity of mixing
objects for their storage and processing. The analysis of production of fruits and berries educed a tendency to increase
the volume on all territory of Ukraine. However given the growth in the production of fruits and berries is determined
that the industrial construction of facilities for storage advisable to concentrate in areas that produce up to 50 thousand
and over 100 thousand Tons on a year. Taking into account the specificity of grapes it is grown mainly in Odessa and
Crimea. The grapes production excess 100 thousand tons per year in these regions. In Zakarpattia, Kherson and Mykolaiv
regions the production of grape ranges from 20550 thousand tons per year. Accordingly, construction of facilities for
storage and processing of grape must consider the following zonal features of its cultivation. Thus, the strategic principles
of crop directly related to the construction of facilities for production, storage and processing of products. Their presence
and proper equipment will make it possible not only to increase production but also to increase the shelf life of crop
production.

Ключові слова: будівництво, будівлі і споруди, рослинництво, сільська місцевість, регіон,
продукція рослинництва, групування, розвиток.
Key words: construction, buildings and structures, crops, rural areas, region, crop production,
grouping development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Розвиток будівництва для галузі рослин!
ництва в сільській місцевості має певні відмін!
ності по регіонах, що зумовлено специфікою
останніх, зокрема: рівнем розвитку будівельної
галузі та сільського господарства, культурно!
історичними традиціями, природно!кліматич!
ними особливостями й наявністю місцевих бу!
дівельних матеріалів тощо. Врахування таких
особливостей дасть змогу забезпечити багато!
функціональний та врівноважений розвиток
сільської місцевості, сільського господарства
і, зокрема, галузі рослинництва регіонів та
країни загалом.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розвитку сільської місцевості,
відродження села приділялась увага у роботах
Ключник А.В., Іртищевої І.О., Онищенко О.М.,
Сахацького М.П., Саблука П.Т., Шебані!
ної О.В., Юрчишина В.В., інших вчених [1—4].
Наукові дослідження розвитку сільських тери!
торій Європейського Союзу грунтується на ос!
новних чотирьох складових: конкурентоспро!
можності сільського господарства; охорони на!
вколишнього природного середовища; ство!
рення нових робочих місць на селі, зокрема
шляхом диверсифікації економіки сільської
місцевості, підвищення якості життєдіяльності
Передплатний індекс 21847

селян; покращення управління та локального
розвитку [5—9]. Однак такі підходи до розвит!
ку сільської місцевості подаються як загальні,
які слід адаптувати до умов кожної країни та
враховувати економіко!правові, природно!
кліматичні, демографічні, культурні, історичній
інші особливості її регіонів. Тому розвиток
сільської місцевості доцільно розглядати в не!
розривній єдності з характерними рисами рег!
іону. Особливої уваги заслуговують дослід!
ження будівництва як одного з вагомих чин!
ників розвитку села.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою досліджень у роботі є визначення
регіональних особливостей, що впливають на
перспективи та напрями розвитку будівництва
об'єктів для галузі рослинництва в сільській
місцевості України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Переважна частина господарюючих суб'єк!
тів на селі зосереджена в галузі сільського гос!
подарства, тому особливості виробництва аг!
ропродукції доцільно враховувати в будів!
ництві. Природно!кліматичні умови, прита!
манні сільській місцевості окремих регіонів, їх
ресурсний потенціал є одними з провідних фак!
торів, які впливають на спеціалізацію сільсько!
господарських товаровиробників. Досліджен!
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Таблиця 1. Групування областей України за середніми обсягами виробництва зернових
культур за 2008—2014 рр., тис. тонн
Групи за середнім
обсягом
виробництва
зернових
До 1500
1501-3000
Понад 3001

Кількість
об’єктів у
групі
8
11
6

Середні обсяги виробництва в розрахунку на область
2008 р.
861,6
2212,5
3676,5

2009 р.
756,8
1970,4
3050,0

2010 р.
642,5
1702,5
2566,7

2011 р.
893,6
2401,0
3864,0

2012 р.
825,4
2080,0
2788,5

2013 р.
860,4
2729,5
4357,2

2014 р.
837,6
2919,4
4174,2

2014 р. до
2008 р., %
97,2
131,9
113,5

Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника України за 2008—2014 рр.

ня розподілу та динаміки обсягів виробництва
основних видів продукції галузі рослинництва
за регіонами дасть змогу обгрунтувати, які про!
мислові будівлі та споруди необхідно будува!
ти для створення умов для подальшого розвит!
ку агровиробництва області.
До основних видів сільськогосподарських
культур, що вирощуються в Україні, відносять
зернові. Цю групу культур вирощують у всіх
областях та в Автономній Республіці Крим. Для
визначення розподілу областей щодо обсягів і
динаміки виробництва зернових проведено їх
групування (табл. 1).
Усі області України за обсягом виробницт!
ва зернових розподілено на три групи. До пер!
шої групи — до 1500 тис. тонн — увійшли такі
області, як Закарпатська, Івано!Франківська,
Чернівецька, Волинська, Рівненська, Львівська,
Луганська та Автономна Республіка Крим
(АРК). У середньому за 2008—2014 рр. обсяги
виробництва зернових коливалися в них у ме!
жах 312,3 тис. тонн в Закарпатській до 1399,3

тис. тонн в АРК. У цілому для цієї групи харак!
терне незначне зменшення обсягів виробницт!
ва зернових — за сім років воно становило 2,8%.
Друга група — з обсягами виробництва
1500—3000 тис. тонн зернових об'єднала 11 об!
ластей. Ця група є найбільшою за кількістю
об'єктів, які в неї входять. Вона охоплює такі
області, як Житомирська, Херсонська, Терно!
пільська, Донецька, Запорізька, Миколаївська,
Хмельницька, Сумська, Чернігівська, Київська,
Кіровоградська. У середньому за сім років най!
менші обсяги виробництва зернових вирощено
в Житомирській області — 1520,9 тис. тонн, а
найбільші в Кіровоградській — 2995,0 тис. тонн
Особливістю даної групи є найвищий темп при!
росту за досліджуваний період — на 131,9%.
Найменшою за кількістю областей, але з
найбільшими обсягами виробництва — понад
3001 тис. тонн була третя група, куди увійшли
Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Чер!
каська, Вінницька та Полтавська області. У 2014 р.
середній обсяг виробництва зернових в даній

Рис. 1. Розподіл областей за обсягами виробництва зернових культур
Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника України за 2008—2014 рр.
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Таблиця 2. Групування областей України за середніми обсягами виробництва цукрових
буряків за 2008—2014 рр., тис. тонн
Групи за середнім
обсягом
виробництва
зернових
До 100
101-1000
1001-2000
Понад 2001

Кількість
об’єктів у
групі
11
9
3
2

Середні обсяги виробництва в розрахунку на область
2008 р.
25,9
550,1
1088,0
2469,0

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2014 р. до
2008 р., %

10,5
399,9
956,3
1741,5

24,0
552,3
1418,3
2129,5

34,6
828,6
1745,0
2833,5

32,7
781,0
1770,3
2869,5

25,5
404,1
921,3
2054,0

31,5
575,3
1808,7
2392,0

121,4
104,6
166,2
96,9

Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника України за 2008—2014 рр.

групі становив 3500 тис. тонн, а темп приросту
— 113,5%. Графічно розподіл областей за об!
сягами виробництва зернових відображено на
рисунку 1.
Враховуючи одержані результати дослід!
ження, з метою створення умов для подальшо!
го нарощування обсягів виробництва зернових,
розвитку сільської місцевості регіонів доціль!
ним є першочергове будівництво об'єктів про!
мислового призначення для зберігання й по!
дальшої переробки зерна в областях, що нале!
жать до 2!ї групи — з найвищими темпами при!
росту та значними обсягами виробництва. Та!
кож необхідно враховувати потребу в таких
об'єктах в областях, що належать до третьої
групи, для якої характерні найвищі обсяги ви!
робництва та значні темпи їх приросту, що пе!
ревищили за сім років позначку в 100%.

Результати групування областей України за
обсягами виробництва цукрових буряків наве!
дено в таблиці 2.
За результатами групування виділено чо!
тири групи. У 1!у і 2!у увійшло по 11 областей,
в яких обсяги виробництва цукрових буряків
не перевищували позначки в 100 та 1000 тис.
тонн відповідно. До 3!ї групи увійшли області,
в яких обсяги виробництва цукрових буряків
коливалися в межах 1001—2000 тис. тонн. Це
такі області, як Львівська, Харківська,
Рівненська, Черкаська, Тернопільська, Київсь!
ка, Хмельницька. Відмінністю даної групи по!
рівняно з іншими є найбільше зменшення об!
сягів даного виду продукції в 2013 р. порівня!
но з 2007 р. — на 47,9%. До 4!ї групи увійшли
такі області, як Вінницька та Полтавська, які
є лідерами з виробництва цукрових буряків в

Рис. 2. Розподіл областей за обсягами виробництва цукрових буряків
Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника України за 2008—2014 рр.

Передплатний індекс 21847

25

АГРОСВІТ № 15—16, 2016
Таблиця 3. Групування областей України за середніми обсягами виробництва соняшнику
за 2008—2014 рр., тис. т
Групи за середнім
обсягом
виробництва
зернових
До 100
101-500
Понад 501

Кількість
об’єктів у
групі
10
7
8

Середні обсяги виробництва в розрахунку на область
2008 р.
8,2
195,0
634,9

2009 р.
7,5
175,6
632,5

2010 р.
13,6
225,6
632,1

2011 р.
24,1
289,9
800,1

2012 р.
31,5
312,4
735,6

2013 р.

2014 р.

2014 р. до
2008 р., %

39,2
447,1
941,1

39,4
428,7
842,4

480,5
219,9
132,7

Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника України за 2008—2014 рр.

досліджуваному періоді. У середньому на об!
ласть даної групи припадало від 1741,5 тис. т
цукрових буряків у 2009 р. до 2869,5 тис. тонн
у 2012 р. Тобто в даних областях було скон!
центровано більше третини від загального ви!
робництва цукрових буряків. У 2013 р. частка
даної групи становила 38,1% від загального
обсягу по Україні.
Графічно розподіл областей за виробницт!
вом цукрових буряків наведено на рисунку 2.
Відповідно до результатів дослідження
можливо стверджувати, що виробництво цук!
рових буряків має різко виражені зональні
риси. Тобто цю культуру вирощують переваж!
но в зоні Лісостепу країни. Відповідно, зведен!
ня об'єктів промислового будівництва для збе!
рігання цукрових буряків до моменту їх пере!
робки доцільно переважно здійснювати в об!
ластях, що увійшли до четвертої групи, тобто
у Вінницькій та Полтавській.

Ефективність вирощування соняшнику є од!
ним з основних факторів, що пояснює посиле!
ну увагу до культури сільськогосподарських
товаровиробників. Проте особливі природно!
кліматичні умови, що є сприятливими для ви!
рощування цієї культури, обмежують потен!
ційний ареал її поширення.
Саме це й пояснює тенденцію до поступо!
вого нарощування обсягів виробництва даної
культури та незначну його величину в окремих
областях. Групування областей України за ви!
робництвом соняшнику представлено в таблиці
3.
Особливістю виробництва соняшнику в
Україні є поступове збільшення його обсягів і
долучення в останні роки всіх областей до тих,
які культивують цю культуру. Так, протягом
2008—2014 рр. виявлено, що з 2008 р. його ви!
рощують в Івано!Франківській та Рівненській
областях, причому обсяги виробництва на

Рис. 3. Розподіл областей за обсягами виробництва соняшнику
Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника України за 2008—2014 рр.
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Таблиця 4. Групування областей України за середніми обсягами виробництва картоплі
за 2008—2014 рр., тис. тонн
Групи за обсягом
виробництва,
тис. тонн
До 550
551 - 1100
Понад 1101

Кількість
об’єктів в
групі
8
10
7

Середні обсяги виробництва в розрахунку на область, тис. тонн
2008 р.
287,8
743,5
1319,7

2009 р.
255,4
781,0
1337,6

2010 р.
293,8
708,8
1261,3

2011 р.
335,6
954,6
1635,7

2012 р.
300,3
915,6
1600,9

2013 р.
308,6
900,9
1462,9

2014 р.
265,9
976,4
1591,9

2014 р. до
2008 р., %
92,4
131,3
120,6

Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника України за 2008—2014 рр.

Івано!Франківщині зросли від 1 тис. тонн у 2008 р.
до 41 тис. тонн в 2014 р. З початку 2011 р. со!
няшник також вирощують у Львівській та Во!
линській областях, де обсяги виробництва в
2014 р. зросли до 29 та 4 41 тис. тонн відповід!
но. Така тенденція пояснює значні темпи
збільшення обсягів виробництва соняшнику,
характерні для 1!ї групи — в 4,8 рази. Зазначи!
мо, що 1!у групу формують 10 областей, в яких
обсяги виробництва соняшнику не переви!
щують 100 тис. тонн. До другої групи входять
7 областей — Херсонська, Черкаська, Одесь!
ка, Вінницька, Сумська, Київська, Чернігівсь!
ка, в яких середні обсяги виробництва соняш!
нику за період дослідження коливалися в ме!
жах 101—500 тис. тонн. У цій групі середній
обсяг виробництва соняшнику в розрахунку на
одну область групи збільшився від 195 тис. тонн
у 2008 р. до 428,7 тис. тонн в 2014 р. Третю гру!
пу утворили такі області, як Луганська, Пол!

тавська, Миколаївська, Донецька, Харківська,
Кіровоградська, Запорізька та Дніпропетровсь!
ка. Тут середній обсяг виробництва соняшни!
ку в розрахунку на область групи у 2014 р. ста!
новив 842,4 тис. тонн. За період дослідження
для даної групи темп зростання обсягів вироб!
ництва становив 1,3 рази.
У результаті дослідження виявлено стій!
кий тренд до нарощування обсягів виробниц!
тва соняшнику в усіх групах областей. Однак
найвищі темпи характерні для областей з не!
великими обсягами виробництва, а найнижчі
— для 3!ї групи, де обсяги виробництва най!
вищі.
Графічно розподіл областей за виробницт!
вом соняшнику представлено на рисунку 3.
Як видно з даних рисунка 3, при виробництві
соняшнику чітко простежується зональний ха!
рактер, з концентрацією його виробництва в
східній частині країни.

Рис. 4. Розподіл областей за обсягами виробництва картоплі
* Розраховано за даними статистичного щорічника України за 2008—2014 рр.
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Таблиця 5. Групування областей України за середніми обсягами виробництва овочів
за 2008—2014 рр., тис. тонн
Групи за
обсягом
виробництва,
тис. тонн
До 200
201 - 400
Понад 401

Кількість
об’єктів
у групі
2
14
9

Середні обсяги виробництва в розрахунку на область, тис. тонн
2008 р.
122,0
249,2
470,2

2009 р.
155,0
252,1
500,1

2010 р.
138,0
247,2
486,8

2011 р.
166,0
283,5
614,2

2012 р.
166,0
284,8
632,8

2013 р.
176,0
300,6
590,0

2014 р.
180,5
259,5
627,1

2014 р. до
2008 р., %
148,0
104,1
133,4

Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника України за 2008—2014 рр.

Варто зауважити, що частка областей 3!ї
групи в загальному обсязі виробництва за
2008—2014 рр. зменшилася від 77,8 до 66,5%.
Частка областей 2!ї групи зросла від 20,9 до
29,6%. Для 1!ї групи характерне найбільш
стрімке зростання — від 1,3 до 3,9% у 2014 р.
від загального обсягу виробництва в Україні.
На основі узагальнення виявлених специ!
фічних особливостей обгрунтованою буде про!
позиція щодо розвитку промислового будів!
ництва об'єктів для зберігання й переробки со!
няшнику в областях 1!ї та 2!ї груп. Однак для
1!ї, враховуючи відносно невеликі обсяги ви!
робництва в кожній з областей, доцільно буду!
вати накопичувані центри, якими можуть бути
логістичні центри. Враховуючи можливу розо!
середженість таких центрів, набуває особливої
актуальності стає питання розвитку мережі ав!
тодоріг.

Важливе значення для забезпечення продо!
вольчої безпеки країни має виробництво кар!
топлі. Цю культуру вирощують на всій тери!
торії країни, однак її розосередженість по об!
ластях залежить від природно!кліматичних
умов регіону.
За результатами дослідження обсягів ви!
робництва картоплі в Україні виділено три гру!
пи областей, кожна з яких має певні відмін!
ності. До першої увійшли області з обсягами ви!
робництва до 550 тис. тонн на рік, в другу —
501—1100 тис. тонн, до третьої — понад 1101
тис. тонн (табл. 4).
Проведені дослідження дають підстави
стверджувати, що протягом 2008—2014 рр.
збільшилося виробництво картоплі у групах 2
та 3, а зменшилось — в групі 1. Однак найвищі
темпи характерні для 2!ї групи — від 743,5 тис.
тонн в 2008 р. до 976,4 тис. тонн у 2014 р., що

Рис. 5. Розподіл областей за обсягами виробництва овочів
Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника України за 2008—2014 рр.
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Рис. 6. Розподіл областей за обсягами виробництва плодів та ягід
Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника України за 2008—2014 рр.

відповідає приросту в 31,3%. Найнижчі темпи
збільшення обсягів виробництва були харак!
терні для областей 3!ї групи — 20,6%. Відміти!
мо, що зменшення обсягів виробництва кар!
топлі в групі 1 було характерно лише для 2014
року — з 30,6 в 2013 р., до 265,9 в 2014 р. В попе!
редні роки обсяги виробництва в даній групі
щороку нарощувалися.
Графічно групи областей за виробництвом
картоплі наведено на рис. 4.
Таким чином, виробництво картоплі скон!
центровано переважно в областях із помірно
теплим і вологішим кліматом. У південних обла!
стях України цю культуру вирощують у віднос!
но невеликих обсягах. Відповідно доцільно бу!
дувати картоплесховища переважно в областях,
де обсяги виробництва збільшуються вищими
темпами. Особливу увагу варто приділяти роз!
витку дорожньої інфраструктури, що сприяти!
ме зменшенню витрат на перевезення та збере!
ження якісних показників продукції.
Світові тенденції споживання овочів свід!
чать про підвищення попиту на екологічно чи!
сту, органічну продукцію галузі овочівництва,
що потенційно підвищує конкурентоспро!
можність даної продукції вітчизняного вироб!
ництва на зовнішньому ринку.Відповідно до
таких тенденцій в Україні спостерігається
збільшення обсягів виробництва овочів.
Проте цей процес не є рівномірним по регі!
онах країни (табл. 5).
У процесі дослідження обсягів виробницт!
ва овочів у країні за 2008—2014 рр. нами виді!
Передплатний індекс 21847

лено три групи областей. До 1!ї увійшли об!
ласті, які виробляють до 200 тис. тонн овочів, а
саме: Сумська та Івано!Франківська. Найбіль!
шу групу — 2!гу утворили 14 областей та АРК,
в яких обсяги виробництва коливаються в ме!
жах 201!400 тис. тонн на рік. До 3!ї групи увій!
шли області з обсягами виробництва овочів по!
над 401 тис. тонн: Миколаївська, Полтавська,
Львівська, Одеська, Донецька, Київська,
Дніпропетровська, Харківська, Херсонська.
Концентрація виробництва у даних областях
пояснюється передусім сприятливими природ!
но!кліматичними умовами для вирощування
більшості культур даної групи.
В Україні обсяги виробництва овочів у се!
редньому по країні збільшилися на 21%. У 1!й
та 3!й групах приріст обсягів виробництва за
період дослідження становив 48 і 33,4% відпо!
відно, що більше від середнього значення по
Україні. Лише в 2!й групі виробництво овочів
збільшилося на 4,1%, що менше за середнє.
Отже, доцільно будувати промислові об'єкти
для зберігання й переробки овочів саме в обла!
стях 3!ї групи. Такі споруди повинні забезпе!
чувати тривалий строк зберігання овочевої
продукції.
Графічно розміщення виробництва овочів в
Україні наведено на рис. 5.
Розміщення виробництва овочів у країні
визначається впливом природно!кліматичних
умов, історично!культурними традиціями спо!
живання цієї продукції, що склалися в певно!
му регіоні, які сукупно потрібно враховувати
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Таблиця 6. Групування областей України за середніми обсягами виробництва плодів
та ягід за 2008—2014 рр., тис. тонн
Групи за обсягом
виробництва,
тис. тонн
до 50
51 - 100
понад 101

Кількість
об’єктів у
групі
10
9
6

Середні обсяги виробництва в розрахунку на область, тис. тонн
2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2014 р. до
2008 р., %

23,6
63,3
116,3

25,8
64,9
129,3

27,1
76,4
129,0

31,4
77,4
145,3

32,3
81,9
155,8

39,4
96,3
170,2

34,8
77,3
159,2

147,5
122,1
136,8

Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника України за 2008—2014 рр.

Обсяги виробництва винограду, тис.т.

при розвитку промислового і цивільного буді!
вництва.
Крім того, важливо наголосити, що най!
вищі темпи приросту обсягів виробництва
овочів за 2008—2014 рр. були в Миколаївській
і Херсонській областях — майже вдвічі, Івано!
Франківській, Запорізькій — більш як в 1,5
рази. Такі відмінності в розвитку кожної об!
ласті також слід враховувати при зведенні
споруд для зберігання й переробки овочевої
продукції.
Аналіз виробництва плодів та ягід виявив
тенденцію до підвищення обсягів їх виробниц!
тва на всій території України. Темп приросту у
2008—2014 рр. становив 33%. Відповідно до об!
сягів виробництва плодів і ягід виділено три
групи регіонів (рис. 6).
Основні обсяги виробництва плодів та ягід
— понад 45% від загального по країні — скон!
центровано в таких областях, як Вінницька,
Хмельницька, Дніпропетровська, Донецька та
Чернівецька, Закарпатська де в рік вироб!
ляється понад 100 тис. тонн такої продукції.
Для даної групи характерні середній темп при!
росту обсягів виробництва продукції — 36,8%,
що є більшим ніж показники по групі 2 та від
середнього по країні — 32,9%. Перша група
включає 10 областей. Для неї характерні об!
сяги виробництва плодів та ягід у межах до 50

та збільшення обсягів виробництва майже в 1,5
рази за 2008 — 2014 рр. (табл. 6).
Обсяги виробництва плодів і ягід за 2008!
2014 рр. зросли більш як удвічі у Чернівецькій,
Рівненській, а в Київській і Тернопільській —
більш як утричі. Відповідно, враховуючи темпи
зростання обсягів виробництва плодів і ягід у
1!й та 3!й групах, значну їх частку в загально!
му обсязі промислове будівництво об'єктів для
зберігання плодів та ягід доцільно концентру!
вати в областях,які виробляють до 50 тис. тонн
та понад 100 тис. тонн продукції на рік. Пер!
шочергово необхідно зводити такі об'єкти в
областях з найвищими темпами розвитку галузі
плодівництва.
На особливу увагу заслуговує виробницт!
во винограду. Враховуючи специфіку цієї куль!
тури, її культивують переважно в Одеській об!
ласті та Автономній Республіці Крим. У цих
регіонах обсяги виробництва винограду пере!
вищують 100 тис. тонн на рік. У Закарпатській,
Херсонській та Миколаївській областях ви!
робництво винограду коливається в межах 20—
50 тис. тонн на рік. В інших регіонах його не
культивують через відсутність належних при!
родно!кліматичних умов, які потребує ця куль!
тура.
Одеська, Херсонська та Миколаївська об!
ласті забезпечують найбільші темпи приросту

300
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0
2 008р.

2 009р.
Херсонська

2 010р.
Миколаївська

2 011р.
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Одеська

Рис. 7. Динаміка обсягів виробництва винограду, тис. тонн
Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника України за 2008—2014 рр.
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обсягів виробництва даного виду продукції.
Лише в АРК виробництво винограду протягом
2008—2012 рр. мало стійку тенденцію до їх зни!
ження. За 2014 рік статистичні дані про обсяги
виробництва сільськогосподарської продукції
в АРК відсутні (рис. 7).
Ці області, як зазначалося, є традиційними
виробниками винограду та продукції його пере!
робки. Відповідно до зазначеного, доцільним є
розвиток будівництва інженерно!технічних спо!
руд, зокрема автодоріг, що створюватимуть
більш сприятливі умови для транспортування
винограду та винопродукції від їх виробників до
споживачів. Також потрібно проводити роботи
щодо модернізації будівель зі зберігання і пере!
робки винограду відповідно до новітніх досяг!
нень у галузі виноградарства та виноробства.
ВИСНОВКИ

Таким чином, стратегічні засади розвитку
рослинництва безпосередньо пов'язані з буді!
вництвом об'єктів, призначених для виробниц!
тва, зберігання і переробки сільськогоспо!
дарської продукції. Їх наявність та відповідне
оснащення дасть можливість не тільки збільши!
ти обсяги виробництва, а й підвищити терміни
зберігання без втрати якісних показників про!
дукції.
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THE IMPACT QUALITY TO COMPETITIVENESS OF PRODUCTION AGRICULTURAL
ENTERPRISES

У статті розглянуто основні системи управління якістю продукції, які використовують вітчизняні підприємства.
Визначено і проаналізовано систему управління якістю на основі міжнародних систем і стандартів. Наведено ос5
новні параметри аналізу впливу якості продукції на її конкурентоспроможність.
Визначено, що формування системи управління якістю та її подальше належне функціонування забезпечується
сукупністю процесів, що протікають у рамках кожного її структурного елемента. Запропоновано основні параметри
підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення рівня якості продукції.
The article describes the main quality management system of products that use domestic enterprises. Identified and
analyzed quality management system based on international systems and standards. Given the basic parameters of the
analysis of influence of product quality on its competitiveness.
Determined that the formation of the quality management system and its continued proper functioning is ensured by
the totality of the processes occurring within each structural element. The basic parameters of increasing competitiveness
through improved levels of product quality.

Ключові слова: якість, конкурентоспроможність, управління якістю, система ISO, сис6
тема управління якістю, стандарти якості.
Key words: quality, competitiveness, quality management, ISO, quality management system,
quality standards.
їх комплексної реалізації, що можлива лише в
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах застосування накопиче! рамках сформованої системи управління які!
ного досвіду у сфері управління якістю відбу! стю. Таким чином, постає необхідність у дос!
вається за рахунок впровадження в практичну лідженні особливостей формування та впро!
діяльність підприємств сучасних принципів вадження системи управління якістю на під!
управління якістю, які були сформульовані приємствах з метою підвищення їх рівня кон!
міжнародною організацією ISO. Детальний курентоспроможності.
аналіз основних принципів управління якістю,
які прописані у міжнародних стандартах ISO
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
серії 9000, дозволив визначити їх вагомий вплив
Питання впливу якості продукції на конку!
на забезпечення ефективності виробничо!гос!
подарської діяльності підприємства за рахунок рентоспроможність досліджували багато нау!
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Підсистема
організації
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Система
управління якістю
(СУЯ)

Підсистема
планування
Підсистема
контролю

Відносини з
постачальниками

Навчання
персоналу

Корпоративна
культура

Документація
системи
управління якістю

Підсистема
мотивації

Підсистема оцінювання
функціонування СУЯ

Рис. 1. Основні складові елементи системи управління якістю
Примітка: розроблено авторами.

ковців. Вони розглядали основні параметри
системи управління якістю, базові якісні харак!
теристики продукції, які формують сильні сто!
рони підприємства. Зокрема зазначимо таких
науковців, як: Цилюрик Г.І., Грущинська Н.М.,
Зотова Є.В., Нагірна Л.В., Олійник В.В., Поно!
марьова О.С., Пронкіна Л.І. та інші.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

У сучасних умовах важливо знати і правиль!
но визначати ті чинники, від яких напряму за!
лежить конкурентоспроможність продукції та
підприємства загалом. Одним із таких чинників
є якість продукції, яка формує найбільшу кон!
курентну перевагу підприємства. Пропонуємо
визначити і проаналізувати вплив якості про!
дукції на її конкурентоспроможність та сфор!
мувати систему управління якістю продукції на
підприємства.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Питання управління якістю здійснюється на
основі застосування системної методології,
відповідно до якої формування системи управ!
ління якістю здійснювалося в двох напрямках:
докорінній змінні певних аспектів ведення гос!
подарської діяльності та функціонування ок!
ремих підсистем управління підприємством; та
формуванні принципово нових підсистем, на!
явність яких обов'язково визначена вимогами
міжнародних стандартів ISO. Перший напрям
передбачає здійснення функціональних змін
шляхом модифікації та переорієнтації (з вра!
хуванням пріоритетності процесів управління
якістю) наступних підсистем: організації, пла!
нування, контролю, мотивації, виробничої
підсистеми, корпоративної культури та відно!
син з постачальниками. Другий напрям є особ!
ливо важливим та визначальним, оскільки
охоплює формування принципово нових підси!
стем, а саме: навчання персоналу у сфері якості,
документування системи управління якістю та
Передплатний індекс 21847

оцінювання функціонування системи управлі!
ння якістю. Видозмінена та злагоджена робо!
та вказаних підсистем (структурних елементів)
дозволяє створити на підприємстві ефективно
діючу систему управління якістю (рис. 1).
Формування системи управління якістю та
її подальше належне функціонування забезпе!
чується сукупністю процесів, що протікають в
рамках кожного її структурного елемента. З
огляду на це дослідження формування систе!
ми управління якістю здійснювалося не лише в
рамках системної методології, а й на основі за!
стосування процесного підходу. На основі ана!
лізу та узагальнення наукових підходів щодо
формування системи управління якістю, визна!
чено сукупність основних видів робіт, реаліза!
цію яких доцільно здійснювати в наступній по!
слідовності: аналіз факторів зовнішнього сере!
довища; аналіз внутрішнього середовища; оці!
нка виробничо!господарської діяльності
підприємства; прийняття рішення щодо роз!
роблення та впровадження системи управлін!
ня якістю; розроблення системи управління
якістю власними силами або за рахунок залу!
чення сторонніх організацій; підготовка квалі!
фікованого персоналу з питань управління як!
істю; аналіз структури управління підприєм!
ством; визначення структури системи управлі!
ння якістю; виділення процесів, охоплених си!
стемою управління якістю; документування
системи управління якістю; ідентифікація,
встановлення взаємозв'язків між визначеними
процесами; визначення переліку показників та
характеристик результативності, ефективності
і якості виробничих процесів, а також їх ре!
зультатів; розроблення системи моніторингу
якості виробничої діяльності підприємства (ви!
явлення невідповідностей, коригуючі дії); про!
ведення внутрішніх аудитів; сертифікація сис!
теми управління якістю. Комплексна реаліза!
ція системного та процесного підходів дозво!
лить сформувати на підприємстві сучасну сис!
тему управління якістю.
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ління є харчова індустрія.
Впровадження сучасних си!
стем управління якістю на
вітчизняних підприємствах мо!
локопереробної галузі відбу!
вається досить повільними тем!
пами, зокрема за 2008—2013 рр.
із 414 підприємств!виробників
молока та молочної продукції
систему управління якістю
згідно з ISO 9001 впровадили —
58, систему управління безпеч!
ністю харчових продуктів — 67
та систему екологічного менед!
жменту — 3. Це пояснюється
рядом причин, зокрема: значни!
ми фінансовими та трудовими
витратами під час впроваджен!
Рис. 2. Вплив якості та конкурентоспроможності продукції
ня та сертифікації систем уп!
на підвищення ефективності діяльності підприємства
равління якістю, недостатньою
Джерело: [8 с. 134].
підтримкою та стимулюванням
Найбільш поширеними для застосування на з боку держави; недостатньою поінформован!
підприємствах харчової промисловості є сис! істю про переваги застосування сучасних сис!
теми управління якістю, розроблені у відпові! тем управління якістю; відсутністю кваліфіко!
дності з вимогами міжнародних стандартів ISO ваних кадрів.
Зазначимо, що важливу роль у формуван!
9001:2009, ISO 22000:2007 та ISO 14001:2006.
Система управління, створена відповідно до ня належного рівня конкурентоспромож!
стандарту ISO 9001:2009, є універсальною, ос! ності відіграє якість продукції підприємства.
кільки може бути впроваджена в будь!якій Цилюрик Г.І. [8 с. 133] розглядає вплив
організації, незалежно від сфери її діяльності якості продукції на її конкурентоспро!
та розмірів. Така система використовується для можність, про що ми можемо простежити на
координування та поліпшення діяльності рисунку 2.
Для підвищення якості продукції підприє!
організації у сфері якості за рахунок охоплен!
ня всіх стадій життєвого циклу продукту. Сис! мства, і, в свою чергу, ефективності його діяль!
тема управління, що відповідає вимогам стан! ності варто удосконалити систему управління
дарту ISO 22000:2007, використовується для якістю. Найдоцільніше впроваджувати міжна!
управління та здійснення скоординованої родні системи управління якістю. Якщо підпри!
діяльності організації щодо забезпечення без! ємство планує експортувати свою продукцію,
пеки харчової продукції, грунтується на основі то, звичайно, легше буде пристосовувати її до
визначення критичних точок контролю на всіх міжнародних стандартів якості, ніж вдоскона!
стадіях життєвого циклу продукту, особливо лювати існуючі вітчизняні.
Найбільш використовуваною на українсь!
під час виробничого процесу. Система управлін!
ня, створена згідно із стандаром ISO14001:2006, ких підприємствах є система управління якістю
впроваджується з метою зменшення промисло! НАССР (Система аналізу небезпечних чин!
вого впливу організації на стан навколишньо! ників і критичних точок контролю (у латинській
абревіатурі — НАССР "Hazard Analysis and
го природного середовища.
В Україні сертифікація систем управління Critical Control Point")), яка дозволяє виробля!
здійснюється в системі сертифікації УкрСЕП! ти безпечну продукцію шляхом ідентифікації і
РО. За даними офіційного моніторингу систе! контролю небезпечних чинників.
В основі системи лежить оцінка небезпек,
ми УкрСЕПРО у 2013 році впроваджено та сер!
тифіковано близько 1300 систем управління які можуть вплинути на харчовий продукт у
якістю (ISO 9001), понад 170 систем управлін! процесі його виробництва, зберігання, реалі!
ня безпечністю харчових продуктів (ISO 22000) зації та використання. Система НАССР перед!
та 196 систем екологічного менеджменту (ISO бачає поділ процесу виробництва на блоки і
14001). Найбільш пріоритетним промисловим впровадження системи контролю за потенцій!
напрямом впровадження даних систем управ! ними "ризиками" на кожній із цих ділянок. За
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умови виконання цих дій, кваліфікованого і
відповідального виконання операцій кожним
спеціалістом, документування усіх заходів
можна звести ймовірність недоброякісного ви!
робництва до мінімуму, практично до нуля.
Система НАССР є єдиною системою управлін!
ня безпечністю харчової продукції, яка довела
свою ефективність і прийнята міжнародними
організаціями.
Впровадження системи НАССР залежить
від наявних ресурсів. Наприклад, невелике
підприємство не буде мати таких технічних за!
собів для мікробіологічного контролю, які має
можливість використовувати корпорація, але
можна проводити моніторинг критичних кон!
трольних точок, використовуючи параметри,
які не відносяться до мікробіологічних. При
впровадженні системи реалізується: доповнен!
ня контролю продукції контролем процесів,
задоволення необхідності в постійно небезпеч!
них продуктах харчування, підвищення ефек!
тивності вкладення засобів тощо. Ця система
пов'язана із нормами та нормативами підприє!
мства, які повинні бути направлені на реаліза!
цію принципів системи НАССР як сучасної си!
стеми управління якістю продукції, основним
завданням якої є оцінка виробничого процесу
з точки зору аналізу загроз і ризиків, які мо!
жуть виникнути в процесі виробництва харчо!
вої продукції.
ВИСНОВКИ

Якість продукції є важливою складовою
її конкурентоспроможності. Зазначимо, що
для підвищення якості продукції підприєм!
ства, і, в свою чергу, ефективності його діяль!
ності варто удосконалити систему управлін!
ня якістю. Найбільш поширеними для засто!
сування на підприємствах харчової промис!
ловості є системи управління якістю, розроб!
лені у відповідності з вимогами міжнародних
стандартів ISO 9001:2009, ISO 22000:2007 та
ISO 14001:2006.
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STATE FINANCIAL CONTROL AS AN IMPORTANT FACTOR OF ACCOUNTING
AND ANALYSIS' EFFECTIVENESS OF BUDGETARY INSTITUTIONS
Доведено, що підвищення ефективності використання бюджетних коштів, яке має вирішальне значення для еко5
номічного розвитку України, можливо досягти, зокрема, шляхом системного вдосконалення системи державного
фінансового контролю. Визначено, що важливим інструментом у системі контролю за бюджетними коштами, що дає
змогу досягти виконання зазначених завдань та зменшити кількість проблемних питань, є державний фінансовий
контроль. Проведено аналіз діяльності Державної фінансової інспекції України, за результатами якого наведено
виявлені фінансові порушення та стан їх усунення за січень — квітень 2016 року. Наведений аналіз виявив підвищену
увагу до організації ефективної системи фінансового контролю бюджетних установ, постійного вдосконалення ме5
ханізмів управління і контролю за бюджетними коштами.
It is proved that the efficiency of budget funds, which is crucial for the economic development of Ukraine may be
achieved in particular by improving the system of public financial control. Defined as an important tool in the system of
control over budget funds, which makes it possible to achieve these objectives and reduce the number of issues is the
state financial control. Analysis of the State Financial Inspection of Ukraine, the results of which are detected financial
irregularities and the status of their elimination in January — April 2016. The above analysis revealed increased attention
to organizing an effective system of financial control budgetary institutions, continuous improvement of mechanisms of
management and control of budgets.

Ключові слова: бюджетні асигнування, бюджетна установа, державна фінансова інспекція
України, державний фінансовий контроль, фінансові порушення.
Key words: budget allocations, budgetary institution, State Financial Inspection of Ukraine, State
Financial Control, financial irregularities.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Одна з головних проблем, з якою, напевно,
стикаються уряди всіх країн світу, — недо!
статність бюджетних ресурсів для здійснення
державою своїх функцій в повному обсязі та за!
безпечення гарантованих Конституцією прав гро!
мадян. Це ставить перед усіма державними струк!
турами, причетними до бюджетного процесу,
спільне завдання — забезпечення цільового та
ефективного витрачання бюджетних коштів.
Посилення фінансового контролю з боку
держави за раціональним та ефективним вико!
ристанням фінансових та матеріальних ре!
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сурсів бюджетними установами набуває остан!
німи роками першочергового значення, оскіль!
ки кількість порушень у бюджетній сфері за!
лишається настільки значною, що потребує
безперервного контролю за ефективністю
управління бюджетними коштами.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням державного фінансового контро!
лю бюджетної сфери присвячено цілу низку
праць вітчизняних науковців, серед яких слід від!
значити О.А. Шевчука, І.Б. Стефінюка, Є.В. Ка!
люгу, П.К. Германчука, Н.І. Рубана, В.Т. Алек!
сандрова, Н.С. Вітвицьку, Ф.Ф. Бутинця,
М.Ф. Базася та інших.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Дослідити найважливіші передумови підви!
щення ефективності використання бюджетних
коштів, зокрема шляхом системного вдоскона!
лення системи державного фінансового контро!
лю. Проаналізувати діяльність Державної фінан!
сової інспекції України за січень — квітень 2016
року та довести ключову роль державного фінан!
сового контролю за раціональним використан!
ням бюджетних коштів у бюджетних установах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Безперечно, на всіх стадіях бюджетного про!
цесу його учасники мають забезпечити фінан!
совий контроль та аудит ефективності викори!
стання бюджетних коштів, що передбачено за!
конодавством України, зокрема частинами 1, 2
статті 19 Бюджетного кодексу України.
Згідно із Бюджетним кодексом [2] бюджет!
на установа чи організація — це установа, яка
створюється відповідними органами влади,
утримується за рахунок державного бюджету
чи місцевих бюджетів і є неприбутковою. Бюд!
жетні установи здійснюють свою фінансово!
господарську діяльність згідно з кошторисом
— основним плановим документом, який дає
бюджетній установі повноваження на отриман!
ня доходів і здійснення видатків для виконан!
ня своїх функцій із надання послуг населенню,
переважно соціального характеру.
Обов'язковість проведення державного
фінансового контролю закріплена Бюджетним
кодексом України та іншими актами законодав!
ства. Відповідно до пункту 2 статті 19 Бюджет!
ного кодексу: ".на всіх стадіях бюджетного
процесу здійснюються контроль за дотрим!
анням бюджетного законодавства, аудит та
оцінка ефективності управління бюджетними
коштами відповідно до законодавства" [2].
Головними завданнями органу державного
фінансового контролю є: здійснення держав!
ного фінансового контролю за використанням
і збереженням державних фінансових ресурсів,
необоротних та інших активів, правильністю
визначення потреби в бюджетних коштах та
взяттям зобов'язань, ефективним використан!
ням коштів і майна, станом і достовірністю бух!
галтерського обліку і фінансової звітності у
міністерствах та інших органах виконавчої вла!
ди, державних фондах, фондах загальнообо!
в'язкового державного соціального страхуван!
ня, бюджетних установах і суб'єктах господа!
рювання державного сектору економіки, а та!
кож на підприємствах, в установах та органі!
заціях, які отримують (отримували у періоді,
Передплатний індекс 21847

який перевіряється) кошти з бюджетів усіх
рівнів, державних фондів та фондів загальноо!
бов'язкового державного соціального страху!
вання або використовують (використовували у
періоді, який перевіряється) державне чи кому!
нальне майно, за дотриманням бюджетного
законодавства, дотриманням законодавства
про державні закупівлі, діяльністю суб'єктів
господарської діяльності незалежно від фор!
ми власності, які не віднесені законодавством
до підконтрольних установ, за судовим рішен!
ням, ухваленим у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України "Про основні
засади здійснення державного фінансового кон!
тролю в Україні" [2] та Положення про Державну
фінансову інспекцію України, затвердженого по!
становою Кабінету Міністрів України від
06.08.2014 № 310, одним з основних завдань Дер!
жфінінспекції є здійснення контролю за достові!
рністю та правильністю визначення потреби в бюд!
жетних коштах, їх ефективним використанням.
Крім того, органами Держфінінспекції
здійснюється грунтовне дослідження ефектив!
ності виконання бюджетних програм (при за!
стосуванні програмно!цільового методу в
бюджетному процесі).
Так, у ході здійснення державного фінансово!
го контролю встановлюються факти завищення
потреби в бюджетних коштах, проведення за ра!
хунок бюджетних коштів видатків, які Бюджетним
кодексом та Законом про Державний бюджет
віднесено до бюджетів іншого рівня (без передачі
відповідних повноважень), проведення фінансу!
вання без затверджених кошторисів тощо.
Здійснення таких операцій призводить до зайво!
го виділення коштів з бюджетів всіх рівнів та, як
наслідок, спричиняє значні втрати бюджету.
Загалом протягом січня — березня 2016 ро!
ку структурними та територіальними підрозд!
ілами Держфінінспекції в ході ревізій та пере!
вірок встановлено факти проведення з пору!
шенням законодавства операцій по виділенню
бюджетних коштів на суму майже 17,2 млн грн.,
з якої по порушеннях з коштами державного
бюджету — понад 10,0 млн грн., з коштами
місцевих бюджетів — понад 7,1 млн гривень.
Завдяки вжитим заходам відшкодування
порушень при виділенні бюджетних коштів
протягом звітного періоду забезпечено на рівні
10,2 %, або більше 1,7 млн грн. з виявлених.
Детальна інформація щодо обсягів виявлен!
ня та відшкодування таких порушень по регіо!
нах наведена в таблиці 1.
Органи державної фінансової інспекції Ук!
раїни за січень — квітень 2016 р. [2] відзначили,
що за цей період було проведено у бюджетних
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Таблица 1. Обсяги виявлення та відшкодування порушень при виділенні бюджетних коштів
по регіонах України за січень—березень 2016 року

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Регіон

Вінницька обл.
Волинська обл.
Дніпропетровська обл.
Донецька обл.
Житомирська обл.
Закарпатська обл.
Запорізька обл.
Ів.-Франківська обл.
Київська обл.
Кіровоградська обл.
Луганська обл.
Львівська обл.
Миколаївська обл.
Одеська обл.
Полтавська обл.
Рівненська обл.
Сумська обл.
Тернопільська обл.
Харківська обл.
Херсонська обл.
Хмельницька обл.
Черкаська обл.
Чернівецька обл.
Чернігівська обл.
м. Київ
Разом
апарат ДФІ
ВСЬОГО:

Кількість об’єктів,
де виявлено
порушення при
виділенні
бюджетних коштів
0
1
4
1
2
2
1
1
0
1
0
1
1
1
4
0
0
2
1
0
1
1
1
3
1
30
1
31

Сума виявлених порушень при
виділенні бюджетних коштів,
(тис. грн.)
з коштами
з коштами
державного
місцевих
бюджету
бюджетів
0,00
0,00
0,00
606,39
7231,21
35,41
33,85
0,00
0,00
126,78
22,20
12,37
968,74
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
28,06
0,00
0,00
0,00
0,00
30,60
0,00
22,52
963,50
0,00
0,00
4031,47
0,00
0,00
0,00
0,00
344,11
1,11
166,13
0,00
0,00
0,00
0,00
58,00
67,27
0,00
0,00
7,11
8,33
1402,60
0,00
812,91
9883,40
7147,27
161,40
0,00
10044,80
7147,27

установах і організаціях проведено ревізій
фінансово!господарської діяльності 784, у тому
числі за зверненнями правоохоронних органів
— 188, державних фінансових аудитів виконан!
ня місцевих бюджетів — 8, державних фінансо!
вих аудитів виконання бюджетних програм —
8, державних фінансових аудитів діяльності
суб'єктів господарювання державного сектору
економіки — 33, перевірок державних закупі!
вель — 44, зустрічних звірок — 3502.
Фінансові та матеріальні ресурси, охоплені
ревізіями та перевірками всього на суму —
105940273,29 грн., серед яких 69567500,68 грн. —
загальнодержавні ресурси, та 36356805,96 грн.
комунальні ресурси.
У загальних відомостях про результати про!
ведення державного фінансового контролю
виявлено фінансові порушення за січень —
квітень 2016 р. (табл. 2).
Наведені дані свідчать про необхідність
підвищеної уваги до організації ефективної си!
стеми фінансового контролю бюджетних уста!
нов, постійного вдосконалення механізмів уп!
равління і контролю за бюджетними коштами.
Державний фінансовий контроль за дотри!
манням бюджетного законодавства в бюджет!
них установах спрямований на забезпечення
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Сума відшкодованих порушень
при виділенні бюджетних коштів,
(тис. грн.)
з коштами
з коштами
державного
місцевих
бюджету
бюджетів
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126,78
22,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,06
0,00
0,00
0,00
0,00
30,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,11
166,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,27
0,00
0,00
0,00
0,00
589,69
0,00
0,00
283,66
1308,89
161,40
0,00
445,06
1308,89

ефективного і результативного управління
бюджетними коштами та здійснюється на всіх
стадіях бюджетного процесу його учасниками
відповідно до Бюджетного кодексу та іншого
законодавства, а також забезпечує:
— оцінку управління бюджетними кошта!
ми (включаючи проведення державного фінан!
сового аудиту);
— правильність ведення бухгалтерського
обліку та достовірність фінансової і бюджет!
ної звітності;досягнення економії бюджетних
коштів, їх цільового використання, ефектив!
ності і результативності в діяльності розпоряд!
ників бюджетних коштів шляхом прийняття об!
грунтованих управлінських рішень;
— проведення аналізу та оцінки стану
фінансової і господарської діяльності розпо!
рядників бюджетних коштів;
— запобігання порушенням бюджетного
законодавства та забезпечення інтересів дер!
жави у процесі управління об'єктами держав!
ної власності;
— обгрунтованість планування надходжень
і витрат бюджету.
Органи державної фінансової інспекції
україни відповідно до частини 4 статті 26 та
статті 113 БКУ наділені повноваженнями на
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Таблица 2. Загальні дані про результати державного фінансового контролю
за січень — квітень 2016 року
Кількість
(фактів,
Сума,
Загальнодержавні ресурси
об'єктів
всього
контролю)
ВІДОМОСТІ ПРО ВИЯВЛЕНІ ФІНАНСОВІ ПОРУШЕННЯ
719
1046263,802
810556,432
263795,902

Виявлено фінансових порушень,
що призвели до втрат фінансових
і матеріальних ресурсів
Недоотримано фінансових
403
669425,5
597645,04
160744,39
ресурсів
Проведення витрат з
694
376838,302
212911,392
103051,512
порушенням законодавства
(всього.), у тому числі:
- нецільові витрати державних
86
29904,1
5876,06
5 774,22
ресурсів
- незаконні витрати
685
326227,302
192340,492
97274,622
- недостачі
202
20706,9
14694,84
2,67
ВІДОМОСТІ ПРО СТАН УСУНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОРУШЕНЬ
Усунуто фінансових порушень,
1505
237526,905
112388,542
82229,632
що призвели до втрат фінансових
і матеріальних ресурсів
у тому числі за порушеннями, що
915
107264,433
63414,54
48169,51
виявлені у попередніх звітних
роках
1. Надійшло фінансових ресурсів
563
58106,223
17834,27
8744,81
2. Відшкодовано і поновлено
1328
179420,682
94554,272
73484,822
витрат фінансових і матеріальних
ресурсів (всього), у тому числі:
2.1. Нецільових витрат
105
36277,71
10996,41
10474,23
державних ресурсів
2.2. Незаконних витрат
1271
141197,772
82894,782
63010,212
2.3. Недостач
196
1945,2
663,08
0,38

Комунальні ресурси

215197,48

184060,41

71780,46

67998,87

143417,02

116061,54

24028,04

24028,04

113621,5
5767,48

91910,7
122,8

124787,933

113470,73

43834,043

36253,09

40265,793
84522,14

35236,24
78234,49

25281,3

25281,3

57991,9
1248,94

52951,96
1,23

Джерело: складено автором за даними [4; 5].

здійснення наступного зовнішнього контролю
за використанням бюджетних коштів:
— цільовим та ефективним використанням
коштів державного бюджету та місцевих бюд!
жетів (включаючи проведення державного
фінансового аудита);
— цільовим використанням і своєчасним
поверненням кредитів (позик), одержаних під
державні (місцеві) гарантії;
— достовірністю визначення потреби в
бюджетних коштах при складанні планових
бюджетних показників;
— відповідністю взятих бюджетних зобо!
в'язань розпорядниками бюджетних коштів відпо!
відним бюджетним асигнуванням, паспорту бюд!
жетної програми (у разі застосування програмно!
цільового методу у бюджетному процесі);
— відповідністю взятих розпорядниками
бюджетних коштів довгострокових зобов'язань
за енергосервісом затвердженим в установлено!
му порядку умовам закупівлі енергосервісу;
— веденням бухгалтерського обліку, а та!
кож складанням фінансової і бюджетної звіт!
ності, паспортів бюджетних програм та звітів
про їх виконання (у разі застосування програм!
но!цільового методу у бюджетному процесі),
кошторисів та інших документів, що застосо!
вуються в процесі виконання бюджету;
Передплатний індекс 21847

— станом внутрішнього контролю та внут!
рішнього аудита у розпорядників бюджетних
коштів.
За порушення бюджетного законодавства
до учасників бюджетного процесу можуть за!
стосовуватися такі заходи впливу:
— Попередження про неналежне виконан!
ня бюджетного законодавства з вимогою щодо
усунення порушення бюджетного законодав!
ства — застосовується в усіх випадках виявлен!
ня порушень бюджетного законодавства. Вияв!
лені порушення бюджетного законодавства ма!
ють бути усунені в строк до 30 календарних днів.
— Зупинення операцій з бюджетними кош!
тами — застосовується за порушення бюджет!
ного законодавства, визначені пунктами 1—3,
10, 11, 14—29, 32—36, 38 і 40 частини першої
статті 116 цього Кодексу, у порядку, встанов!
леному статтею 120 цього Кодексу.
— Призупинення бюджетних асигнувань —
застосовується за порушення бюджетного за!
конодавства, визначені пунктами 20, 22—29, 38
і 40 частини першої статті 116 цього Кодексу.
Призупинення бюджетних асигнувань перед!
бачає припинення повноважень на взяття бюд!
жетного зобов'язання на відповідну суму на
строк від одного до трьох місяців у межах поточ!
ного бюджетного періоду шляхом внесення змін
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до розпису бюджету (кошторису) у порядку,
встановленому Міністерством фінансів України.
— Зменшення бюджетних асигнувань — зас!
тосовується за порушення бюджетного законо!
давства, визначені пунктом 24 (стосовно розпо!
рядників бюджетних коштів), пунктом 29 та пунк!
том 38 частини першої статті 116 цього Кодексу.
Зменшення бюджетних асигнувань передба!
чає позбавлення повноважень на взяття бюджет!
ного зобов'язання на відповідну суму на строк до
завершення поточного бюджетного періоду шля!
хом внесення змін до розпису бюджету (кошто!
рису) та у разі необхідності з подальшим внесен!
ням змін до закону про Державний бюджет Ук!
раїни (рішення про місцевий бюджет) у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
— Повернення бюджетних коштів до відпо!
відного бюджету — застосовується за пору!
шення бюджетного законодавства, визначене
пунктом 24 (щодо субвенцій та коштів, наданих
одержувачам бюджетних коштів) частини пер!
шої статті 116 цього Кодексу, у порядку, вста!
новленому Кабінетом Міністрів України.
— Зупинення дії рішення про місцевий бю!
джет — застосовується за порушення бюджет!
ного законодавства, визначене пунктом 7 час!
тини першої статті 116 цього Кодексу, у поряд!
ку, встановленому статтею 122 цього Кодексу.
— Безспірне вилучення коштів з місцевих
бюджетів — застосовується за порушення бюд!
жетного законодавства, визначене пунктом 28
частини першої статті 116 цього Кодексу.
Безспірне вилучення коштів з місцевих бюд!
жетів передбачає стягнення органами Казначей!
ства України коштів з місцевих бюджетів до дер!
жавного бюджету, в тому числі і за рахунок змен!
шення обсягу трансфертів (базової дотації)
місцевим бюджетам на відповідну суму, у поряд!
ку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
— Інші заходи впливу, які можуть бути ви!
значені законом про Державний бюджет Украї!
ни, — застосовуються за порушення бюджет!
ного законодавства згідно із таким законом.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, державний фінансовий контроль за
веденням бухгалтерського обліку в бюджетних
установах необхідно розглядати як багатогран!
ну і складну систему перевірки законності,
своєчасності і повноти формування статей до!
ходів та видатків, цільового використання бю!
джетних коштів на відповідні статті видатків, а
також аналізу раціонального та ефективного
їх використання.
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Саме державний фінансовий контроль по!
винен забезпечувати належне (економічне,
ефективне, результативне та прозоре) управ!
ління державними фінансами.
Тобто державний фінансовий контроль
є невід'ємною частиною бюджетного стиму!
лювання діяльності бюджетних установ і
покликаний забезпечити процес створення
достовірної інформації про стан акумулю!
вання та використання бюджетних коштів,
а також ефективність фіскального регулю!
вання для вжиття своєчасних і відповідних
заходів.
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ПЛОДООВОЧЕВОЇ ГАЛУЗІ
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THE ORGANIZATIONALECONOMIC MECHANISM OF ENTERPRISE FUNCTIONING
IN FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY, ITS CONSTITUENT ELEMENTS
У статті представлено організаційно5економічний механізм функціонування підприємств плодоовочевої галузі
в Україні. Запропоновано авторський підхід до його формування, виокремлюючи організаційний та економічний
механізми. Метою статті стало виявлення елементів економічного та організаційного механізмів функціонування
підприємств плодоовочевої галузі як окремих складових господарського механізму. У структурі організаційного
механізму представлено два блоки: динамічний та статичний. Статичний представлений правовою і мотиваційною
складовою. У динамічному виокремлено: методи та функції управління, правила та норми, що циркулюють всере5
дині організації, стратегічне управління та інформаційний блок. У складі економічного механізму функціонування
підприємств плодоовочевої галузі виділено наступні складові: економічні інтереси суб'єктів плодоовочевої галузі;
державні стимули та важелі. Результатом дослідження стало визначення складових елементів організаційно5еконо5
мічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі, яке в подальшому дозволяє більш повно роз5
крити усі складові системи управління суб'єктами господарювання та виявити основні переваги і недоліки. Це допо5
може покращити внутрішньогосподарське управління функціонуванням сільськогосподарських товаровиробників.
In the article the organizational5economic mechanism of enterprise functioning in Ukrainian horticultural industry
is represented. The author suggests his own approach to the formation of this mechanism, defining organizational and
economic mechanisms. The aim of the article is the detention of the elements of economic and organizational mechanisms
in the enterprises of the horticultural sector as separate components of the economic mechanism. Two blocks, the dynamic
block and the static one, are represented in the structure of the mechanism. The static block is introducedas a legal and
motivational component. Methods and management functions, rules and norms circulating within the organization,
strategic management and information units are singled out in the dynamic block. The following elements were identified
in functioning of enterprises within fruit and vegetable industry, in their economic mechanisms: the economic interests
of subjects in fruit and vegetable industry; government incentives and levers. The result of the study is the determination
of the components of the organizational and economic mechanism of enterprise functioning in the horticultural industry,
which enables fuller disclosure of all the components in management business as well as identification of the main strengths
and weaknesses. It will help to improve farm management of agricultural producers.

Ключові слова: організаційно механізм, економічний механізм, виробництво, функціону6
вання підприємств, державне регулювання.
Key words: organizational mechanism, economic mechanism, production, enterprise functioning,
government regulation.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Нині функціонування підприємств плодо!
овочевої галузі базується на системі управлін!
Передплатний індекс 21847

ня, яка переважно була сформована ще за ра!
дянських часів. В умовах трансформації еконо!
мічних відносин та правових основ діяльності
суб'єктів господарювання, загострення конку!
ренції на внутрішньому і зовнішньому ринках,
швидких змін у потребах споживачів виникає
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нагальна необхідність формування потужного
механізму, який дозволить, з одного боку, по!
долати кризові процеси в діяльності суб'єкта
господарювання, а з другого боку, стати осно!
вою для подальшого ефективного розвитку та
зростання конкурентоспроможності. Однак у
переважної більшості підприємств плодоово!
чевої галузі невідпрацьовані або взагалі від!
сутні інструменти, засоби та методи реалізації
процесів формування організаційно!економі!
чного механізму підприємств плодоовочевої
галузі.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є виявлення елементів еконо!
мічного та організаційного механізмів функ!
ціонування підприємств плодоовочевої галузі
як окремих складових господарського механі!
зму.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розробку організаційних
структур управління підприємств, зокрема,
організаційного механізму внесли такі вчені, як:
І. Ансофф, Л. Базилевич, В. Бобровник, О. Бойко,
Т. Бернс, М. Войнаренко, М. Дороніна, О. Кузь!
мін, В. Кукоба, М. Мартиненко, Д. Міллер,
В. Нижник, В. Пономаренко, Ф. Тейлор, А. Томп!
сон, О. Тридід, Р. Фатхутдінов, Є. Федоров,
Ф. Хміль, А. Чандлер, Л. Чорна, А. Шегда,
З. Шершньова. Дослідженням теоретичних пи!
тань щодо наукового обгрунтування сутності і
структури організаційно!економічного ме!
ханізму управління підприємством займалися
Ю. Путятін, О. Пушкар, О. Тридід, З. Арабянц,
Ільїна, В. Удодов, В. Пономаренко, Е. Яст!
ремська, В. Луцковський та інші. Проблеми
функціонування плодоовочевої галузі дослід!
жували такі науковці, як В. Артиш, Г. Атамась,
О. Березіна, Р. Близький, Л. Дейнеко, В. Кри!
воручка, А. Лисецького, І. Лукінов, Ю. Лузан,
Л. Мармуль, О. Онищенко, П. Саблук, А. Са!
кун, Л. Чернюк та інші вітчизняні вчені. Питан!
ням розвитку та удосконалення організаційно!
економічного механізму діяльності сільсько!
господарських, у тому числі плодоовочевих
підприємств, також присвячені праці вчених!
економістів — П. Саблука, Л. Дончак, В. Ме!
сель!Веселяка, М. Маліка, С. Кваші, В. Андрій!
чука, В. Нелепа, І. Яснолоб та інших. Незважа!
ючи на велику кількість досліджень сьогодні
потребує поглибленого вивчення питання ви!
явлення елементів економічного та організа!
ційного механізмів як окремих складових гос!
подарського механізму.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Існують різні підходи до формування орга!
нізаційно!економічного механізму. Один із них
розглядає організаційно!економічний ме!
ханізм як дві окремі підсистеми в структурі гос!
подарського механізму.
Організаційний механізм передбачає регла!
ментацію виконання функцій управління, що
сприяє формуванню потенціалу підприємства.
Організаційний механізм, на нашу думку,
включає методи та функції управління, органі!
заційні процеси, правила та норми, що цирку!
люють всередині організації.
Організаційний механізм функціонування
підприємств плодоовочевої галузі дозволяє ви!
окремити такі завдання, які повинні вирішува!
тись під час ефективного функціонування
підприємства плодоовочевої галузі:
— управління стратегічним розвитком;
— управління перспективним розвитком
інноваційно!наукового потенціалу;
— управління доступом до інформаційних
ресурсів;
— управління організаційно!виробничою
структурою.
Серед блоків організаційного механізму
Бойко О.Б. виокремлює статичні і динамічні. До
статичних блоків можна віднести правовий і
мотиваційний, оскільки вони забезпечують
інструментарій роботи механізму [2].
У динамічному блоці організаційного меха!
нізму функціонування підприємств плодоово!
чевої галузі виділимо: методи та функції управ!
ління, правила та норми, що циркулюють все!
редині організації, стратегічне управління та
інформаційний блок (рис. 1).
Мотиваційний блок забезпечує механізм
зацікавленості працівників у досягненні макси!
мальних економічних і соціальних результатів
діяльності підприємства. Поняття мотивації
означає всю сукупність чинників, механізмів і
процесів, які забезпечують виникнення у лю!
дей прагнення до досягнення життєво необхі!
дних цілей, припускає активність у мінливому
середовищі і вимагає ситуативної реакції. У
процесі ситуативного розвитку мотивації оці!
нюється можливість і визначається спосіб до!
сягнення необхідного результату. Таким чи!
ном, мотиваційний блок слід розглядати як впо!
рядковану сукупність мотивів досягнення кон!
курентоспроможності підприємства.
Правовий блок включає усю сукупність пра!
вових нормативів і стандартів, що визначають
Передплатний індекс 21847
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Блоки організаційного механізму

Cтатичний

Динамічний
Функції
управління

Методи
управління

Правовий

Мотиваційний

Інформаційний
блок

Стратегічне
управління

Правила та норми
всередині
підприємства

Рис. 1. Блоки організаційного механізму

та регулюють діяльність як усередині органі!
зації, так і її зовнішні зв'язки з державою, по!
стачальниками та замовниками.
Згідно з теорією менеджменту в організа!
ційному механізмі виділимо п'ять основних
функцій:
1) планування;
2) організування;
3) мотивування;
4) контролювання;
5) регулювання.
З метою досягнення поставленої мети су!
купність усіх способів та прийомів впливу на
об'єкт управління визначимо як методи управ!
ління. До організаційного механізму входять
адміністративні та соціально!психологічні.
Економічні методи управління є складовою
економічного механізму.
Важливою складовою організаційного ме!
ханізму функціонування підприємств плодо!
овочевої галузі є правила та норми всередині
підприємства, які визначені самим суб'єктом
господарювання. Частина із них відображаєть!
ся в установчих документах: у статуті, наказі
про обліку політику тощо.
Стратегічне управління організаційного
механізму функціонування підприємств плодо!
овочевої галузі передбачає розробку і обгрун!
тування заходів і планів досягнення поставле!
них завдань, відповідно до мети з урахуванням
усіх наявних ресурсів, майбутнього потенціа!
лу, а також виробничо!збутових можливостей.
Інформаційний блок включає забезпечення
різного роду управлінською інформацією. На!
явність надійної ділової інформації дає мож!
ливість швидко приймати фінансові та ко!
Передплатний індекс 21847

мерційні рішення, які забезпечують максиміза!
цію прибутку.
Організаційний механізм управління функ!
ціонування підприємств плодоовочевої галузі
забезпечує взаємозв'язок і взаємодію між усі!
ма без винятку підрозділами суб'єкта господа!
рювання, різними напрямками його діяльності.
У результаті успішної роботи усіх складових
механізму та функціональних підрозділів варто
очікувати на отримання синергічного ефекту.
Як складовий елемент господарського ме!
ханізму, що включає економічні стимули (дер!
жавні економічні стимули виробництва й мате!
ріальні стимули праці) та важелі (планування,
госпрозрахунок, фінансування, умови реалі!
зації продукції, виробничо!технічне обслуго!
вування, умови господарювання, різні ліміти,
собівартість продукції, рентабельність вироб!
ництва тощо) розглядається економічний ме!
ханізм [4, с. 81].
Ільницька Г.Я. вважає, що економічний ме!
ханізм включає економічні методи, способи,
форми та інструменти впливу на економічні
відносини і процеси [5].
Дончак Л.Г. до внутрішнього економічного
механізму відносить нормування, ціноутворен!
ня, планування, облік та контроль, підведення
підсумків діяльності, стимулювання та мате!
ріальну відповідальність [3, c. 15].
На основі опрацьованих джерел та прове!
дених досліджень пропонуємо у складі еконо!
мічного механізму функціонування підпри!
ємств плодоовочевої галузі виділити наступні
складові:
— економічні інтереси суб'єктів плодоово!
чевої галузі;
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Фактори впливу на формування ціни

Зовнішні
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Політична ситуація в державі
Світові економічні тенденції
Рівень конкуренції
Наявність посівних площ
Загальний рівень технологій
Система законодавства, у тому
числі експортно-імпортна
політика
¾ Погодні умови
¾ Держана підтримка
сільгоспвиробника
¾ Попит

Внутрішні
¾ Система та методи управління
сільськогосподарським
підприємством
¾ Рівень організації процесу
функціонування
сільськогосподарського
підприємства
¾ Вибір маркетингової концепції
¾ Ступінь упровадження інновацій
¾ Альтернатива виробництва
¾ Пропозиція
¾ Урожайність

Рис. 2. Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів впливу ціноутворення
Джерело: [1, c. 249].

— державні стимули та важелі.
До важелів можна віднести: регулювання,
планування, госпрозрахунок, умови реалізації
продукції, виробничо!технічне обслуговуван!
ня, умови господарювання, різні ліміти, со!
бівартість продукції, рентабельність виробниц!
тва, ціноутворення.
Державні стимули включають: фінансуван!
ня, державне замовлення, субсидії, пільгове
кредитування сільськогосподарських підпри!
ємств, лізинг.
Деpжaвне pегулювaння pинку oвoчiв, з
тoчки зopу A. Caкун, мaє здiйcнювaтиcь шля!
хoм:
— cеpтифiкaцiї пocлуг щoдo збеpiгaння
oвoчiв i пpoдуктiв їх пеpеpoбки;
— здiйcнення митнo!тapифнoї тa цiнoвoї
пoлiтики, впpoвaдження мехaнiзмiв деpжaвних
зacтaвних зaкупiвель i cтpaхувaння pизикiв
cуб'єктiв oвoчевoгo pинку, фiнaнcoвoї пiд!
тpимки нaукoвo!cелекцiйнoї poбoти;
— зaлучення кoштiв iнвеcтopiв у зpoшення
тa cучacну нoвiтню технiку, щo зaбезпечить
ефективне виpoщувaння виcoкopентaбельних
ciльcькoгocпoдapcьких культуp тa дoтpимaння
унiкaльнoї технoлoгiї виpoщувaння;
— пеpегляду мехaнiзму цiнoутвopення й
уcунення диcпapитету цiн нa пpoмиcлoву i
ciльcькoгocпoдapcьку пpoдукцiю, poзpoбки
piзнoгo piвня пpoгнoзiв збaлaнcoвaнoгo poз!
витку теpитopiaльнoгo тa гaлузевoгo виpoб!
ництвa, в тoму чиcлi пеpеpoбнoгo;
— cтвopення aгpoпpoмиcлoвих acoцiaцiй,
oптoвих pинкiв, бipж, кoнcaлтингoвих центpiв;
— poзвитку i пiдтpимки феpмеpcтвa;
— змiцнення i poзшиpення cклaдcькoгo хo!
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лoдильнoгo гocпoдapcтвa, нacaмпеpед у мicцях
виpoбництвa oвoчiв тoщo [6].
Важливою складовою економічного механі!
зму є ціноутворення. Близький Р.С. зазначає, що
у сучасних умовах господарювання та фінансо!
во!економічної кризи ціна і витрати на продук!
цію сільськогосподарського виробництва
відіграють вирішальну роль у процесі формуван!
ня цін на макро! та мікроекономічному рівнях
[1, c. 148]. Нині український виробник не має
можливості спрогнозувати ціну на продукцію
АПК, оскільки не існує доступних систем
підтримки та прийняття рішень на ринку овочі!
вництва щодо даного питання. Ціна на сільгос!
ппродукцію формується під впливом взаємодії
зовнішніх та внутрішніх факторів (рис. 2).
Серед основних форм державного регулю!
вання цін у галузі виробництва плодоовочевої
продукції можна назвати:
— тотальне заморожування цін;
— встановлення фіксованих цін;
— встановлення меж росту цін;
— встановлення граничної норми рента!
бельності;
— встановлення граничних розмірів торгі!
вельних надбавок;
— декларування цін;
— встановлення рекомендованих цін;
— встановлення паритетних цін.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМКУ

Запропонований у статті підхід до визна!
чення складових елементів організаційно!
економічного механізму функціонування
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підприємств плодоовочевої галузі дозволяє
більш повно розкрити усі складові системи
управління суб'єктами господарювання та ви!
явити основні переваги та недоліки. Він до!
поможе покращити внутрішньогосподарське
управління функціонуванням сільськогоспо!
дарських товаровиробників. На основі про!
веденого дослідження стає можливим вирі!
шення подальших завдань формування та ре!
алізації організаційно!економічного механі!
зму функціонування підприємств плодоово!
чевої галузі.
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ACCOUNTING AND ANALYTSCAL SUPPORT FOR FINANCIAL MONITORING IN BANKING
INSTITUTIONS
Значні потоки брудних коштів можуть зашкодити стабільності та репутації фінансового сектору та можуть бути заг5
розою для єдиному ринку, а тероризм може підірвати засади нашого суспільства. Додатково до заходів кримінального
права, превентивні заходи через фінансову систему можуть принести результати. Міцність, цілісність та стабільність
кредитних та фінансових установ та довіри до фінансової системи в цілому можуть серйозно загрожувати зусиллям зло5
чинців та їх спільників, як у маскуванні походження кримінальних коштів, так і у спрямуванні законних або незаконних
грошей на терористичні цілі. З метою уникнення того, щоб держави5члени вживали заходів із захисту власних фінансових
систем, які можуть виявитися несумісними із функціонуванням внутрішнього ринку та приписами норм права.
Significant flows of dirty money can damage the stability and reputation of the financial sector and potential threats to
the single market, and terrorism could undermine the foundations of our society. In addition to measures of criminal law, a
preventive effort via the financial system can bring results. The strength, integrity and stability of credit and financial institutions
and confidence in the financial system as a whole could be seriously jeopardized by the efforts of criminals and their associates
either to disguise the origin of criminal proceeds or to channel lawful or unlawful money for terrorist purposes. For the avoidance
of Member States to take measures to protect their financial systems which could be inconsistent with the functioning of the
internal market and the requirements of the law.

Ключові слова: система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля6
хом, або фінансуванню тероризму; фінансовий моніторинг, банк, фінансова операція, бухгалтерсь6
кий облік, аналіз, документообіг, організація.
Key words: system of counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime or terrorist
financing; financial monitoring, bank, financial operations, accounting, analysis, workflow organization.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Актуальність цієї теми полягає у том, що не!
обхідними умовами забезпечення стабільності
вітчизняної банківської системи є підвищення
фінансової стійкості кожної банківської уста!
нови; розширення комплексу банківських по!
слуг для населення та організацій; спрощення
процедури нагляду за діяльністю банків у про!
цесі їх укрупнення. Втім, стабільність та репу!
тація фінансового сектору може суттєво пору!
шуватися через проходження потоків "брудних"
коштів. Відмивання грошей прямо пов'язане зі
змінами макроекономічних показників, які
спричиняють коливання міжнародних потоків
капіталу та курсів валют. Оскільки більшість
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фінансових операцій здійснюється за участю
банків, то, відповідно, в процесі легалізації
"брудних" коштів найчастіше використовують!
ся ті послуги банків, які мають недосконалі ме!
ханізми захисту і протидії. Боротьба з органі!
зованою злочинністю не входить до компетенції
кредитних організацій, однак вони можуть чи!
нити суттєвий вплив як на виявлення схем лега!
лізації коштів, одержаних злочинним шляхом,
так і їх власників серед своїх клієнтів. Пріори!
тет у забезпеченні цього напряму їх діяльності
поки що несуттєвий, хоча рівень відповідаль!
ності з точки зору законодавства досить висо!
кий, аж до відклику ліцензії, особливо в частині
встановлення первинного походження коштів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Комплексний підхід до обліково!аналітич!
ного забезпечення фінансового моніторингу в
банківських установах проводиться Національ!
ним банком України та Державною службою
фінансового моніторингу. На теоретичному
рівні проблемами фінансового моніторингу та
обліково!аналітичним процесом займались про!
відні вітчизняні та зарубіжні науковці: О. Бара!
новський, С.Г. Гурій, С. Дмитров, Є.В. Карманов,
Т. Качка, О.І. Кіреєв, М. П. Кравець, В.Л. Кро!
тюк, О.С. Любунь, В.П. Матвієнко, О.П. Озко!
ва, А. Наранович, В.В.Сопко, І. Степанов,
Г.А. Тосуняк, Я.В. Янушевич. Слід також заз!
начити важливість результатів дослідження
проблем аналізу банківської діяльності, опуб!
ліковані у працях: А.М. Герасимовича, І.М. Па!
расій!Вергуненко, Л.О. Примости.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою роботи є дослідження обліково!ана!
літичного забезпечення фінансового моніто!
рингу в банківських установах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основою законодавчої бази у сфері запо!
бігання та протидії легалізації (відмиванню) до!
ходів, одержаних злочинним шляхом, або фі!
нансуванню тероризму є: Закон України "Про за!
побігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризм"; Закон України "Про
банки і банківську діяльність"; Кримінальний ко!
декс України; Кодекс України про адміністра!
тивні правопорушення. Національний банк Ук!
раїни є суб'єктом державного фінансового мон!
іторингу, що здійснює державне регулювання і
нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму щодо
банків, платіжних організацій та членів платіж!
них систем, що є банківськими установами.
З метою запобігання використанню банкі!
вської системи для легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму постановою Правлі!
ння Національного банку України від 26.06.2015
№ 417 затверджене Положення про здійснен!
ня банками фінансового моніторингу. Поло!
женням про здійснення банками фінансового
моніторингу (із змінами та доповненнями) ус!
тановлюються загальні вимоги Національного
банку України, зокрема, щодо порядку: вияв!
лення та реєстрації банками фінансових опе!
Передплатний індекс 21847

рацій, що підлягають фінансовому моніторин!
гу, стосовно яких є достатні підстави підозрю!
вати, що вони пов'язані, стосуються або при!
значені для фінансування тероризму; іденти!
фікації, вивчення та класифікації клієнтів з ура!
хуванням установлених банком критеріїв ри!
зиків; надання банками Державній службі
фінансового моніторингу України інформації
відповідно до вимог законодавства України з
питань запобігання легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму; забезпечення управ!
ління ризиками легалізації (відмивання) до!
ходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму; зупинення, понов!
лення фінансових операцій та виконання
рішень (доручень, запитів) Державної служби
фінансового моніторингу України; погоджен!
ня призначення та звільнення відповідального
працівника банку.
Фінансовий моніторинг, сукупність заходів,
які здійснюються суб'єктами фінансового моні!
торингу у сфері запобігання та протидії легалі!
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочин!
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан!
суванню розповсюдження зброї масового зни!
щення, що включають проведення державного
фінансового моніторингу та первинного фінан!
сового моніторингу. Об'єкт фінансового моніто!
рингу, це дії з активами, пов'язані з відповідними
учасниками фінансових операцій, які їх прово!
дять, за умови наявності ризиків використання
таких активів з метою легалізації (відмивання) до!
ходів, одержаних злочинним шляхом, або фінан!
сування тероризму чи фінансування розповсюд!
ження зброї масового знищення, а також будь!
яка інформація про такі дії чи події, активи та їх
учасників. Система фінансового моніторингу
складається з первинного та державного рівнів.
Суб'єктами первинного фінансового моніторин!
гу є: банки, страховики (перестраховики), стра!
хові (перестрахові) брокери, кредитні спілки,
ломбарди та інші фінансові установи; платіжні
організації, учасники чи члени платіжних систем;
товарні та інші біржі, що проводять фінансові
операції з товарами; професійні учасники фон!
дового ринку (ринку цінних паперів); оператори
поштового зв'язку, інші установи, які проводять
фінансові операції з переказу коштів; філії або
представництва іноземних суб'єктів господарсь!
кої діяльності, які надають фінансові послуги на
території України; спеціально визначені суб'єкти
первинного фінансового моніторингу. Внутрішні
документи банку з питань фінансового моніто!
рингу розробляються банком — юридичною осо!
бою/філією іноземного банку з урахуванням ви!
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мог законів України, що регулюють питання за!
побігання та протидії легалізації кримінальних
доходів/фінансуванню тероризму, згідно з нор!
мативно!правовими актами Національного бан!
ку, Міністерства фінансів України, прийнятих для
виконання, рекомендаціями Групи з розробки
фінансів їх заходів боротьби з відмиванням гро!
шей, рекомендаціями FATF, Базельського комі!
тету банківського нагляду і реалізовуються для
забезпечення функціонування внутрішньобанк!
івської системи запобігання легалізації кримі!
нальних доходів/фінансуванню тероризму. Роз!
глянемо питання щодо використання банками
права відмови клієнту, у встановленні (підтри!
манні) ділових відносин (у тому числі шляхом
розірвання ділових відносин) або проведенні
фінансової операції. Вимогами статті 10 Закону
та статті 64 Закону про банки встановлено право
банку відмовити клієнту у встановленні (підтри!
манні) ділових відносин (у тому числі шляхом
розірвання ділових відносин) або проведенні
фінансової операції у разі, зокрема: якщо фінан!
сова операція містить ознаки такої, що згідно з
Законом підлягає фінансовому моніторингу; ус!
тановлення клієнту неприйнятно високого ризи!
ку за результатами оцінки чи переоцінки ризику;
ненадання клієнтом необхідних для вивчення
клієнта документів чи відомостей. Потрібно звер!
нути увагу, що відповідно до частини першої
статті 11 Закону банк як суб'єкт первинного
фінансового моніторингу зобов'язаний здійсню!
вати управління ризиками легалізації (відмиван!
ня) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/
або фінансування тероризму з урахуванням ре!
зультатів ідентифікації, верифікації та вивчення
клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу
операцій, проведених ним, та їх відповідності
фінансовому стану і змісту діяльності клієнта, у
тому числі з урахуванням рекомендацій, наданих
Національним банком України як суб'єктом дер!
жавного фінансового моніторингу. Відповідно до
підпункту 22 частини другої статті 6 Закону банк
як суб'єкт первинного фінансового моніторингу
зобов'язаний проводити аналіз відповідності
фінансових операцій, що проводяться клієнтом,
наявній інформації про зміст його діяльності та
фінансовий стан з метою виявлення фінансових
операцій, що підлягають фінансовому моніторин!
гу. Аналіз фінансових операцій згідно з підпунк!
том 2 пункту 2 розділу І Положення про здійснен!
ня банками фінансового моніторингу, це комп!
лекс заходів, установлених внутрішніми докумен!
тами банку з питань здійснення фінансового мо!
ніторингу, проведення яких дає змогу з'ясувати
суть і мету фінансових операцій, зробити висно!
вок про відповідність/невідповідність фінансових
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операцій фінансовому стану клієнта та/або
змісту його діяльності, регулярність здійснення
фінансових операцій та спрямований на виявлен!
ня фінансових операцій, що підлягають фінансо!
вому моніторингу. Якщо за результатами здійсне!
ного аналізу документів (інформації) про фінан!
сові операції та їх учасників, який зокрема вклю!
чає вивчення суті та мети фінансової операції,
інформації про її учасників, банк дійшов до вис!
новку про наявність ознак здійснення банком
ризикової діяльності та підстав уважати, що ха!
рактер або наслідки фінансових операцій можуть
нести реальну або потенційну небезпеку викори!
стання уповноваженого банку з метою легалі!
зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансування тероризму або фінансу!
вання розповсюдження зброї масового знищен!
ня, то Національний банк України рекомендує ви!
користовувати право банку у відмові, установле!
не частиною першою статті 10 Закону та статтею
64 Закону про банки, від проведення фінансової
операції.
Визначення підстав щодо відмови від прове!
дення фінансової операції здійснюється на ос!
нові складових обгрунтування такого висновку
та враховується під час проведення відповідних
застережних заходів для попередження, обме!
ження та/або зниження до прийнятного рівня
ризиків легалізації (відмивання) доходів, одер!
жаних злочинним шляхом, та/або фінансуван!
ня тероризму. Разом з тим слід зазначити, що в
разі ненадання клієнтом на запит банку необхі!
дних для вивчення клієнта, проведення аналізу
та виявлення фінансової операції, що підлягає
фінансовому моніторингу, документів та/або
відомостей щодо фінансової операції та її учас!
ників, банк має право відмовитися відповідно до
статті 10 Закону та частини п'ятої статті 64 За!
кону про банки від установлення (підтримання)
ділових відносин (у тому числі шляхом розірван!
ня ділових відносин) або проведення фінансо!
вої операції. Банк має забезпечити в порядку,
передбаченому Положенням № 417, унесення
до реєстру фінансових операцій інформації про
фінансову операцію, у проведенні якої відмов!
лено протягом одного робочого дня, але не
пізніше наступного робочого дня з дня відмови,
та в строки, визначені Законом, надання спец!
іально уповноваженому органу інформації про
таку відмову.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Передумовами запровадження системи
фінансового моніторингу в Україні стали чин!
ники, що зумовлені розвитком національної еко!
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номіки, зокрема високий рівень готівкових роз!
рахунків, "тінізація" капіталів, злочини в сфері
фінансів. Поряд з цим одним із основних фак!
торів, які вплинули на необхідність запровад!
ження системи фінансового моніторингу, ста!
ли вимоги міжнародного співтовариства, яке
успішно бореться з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванням тероризму. Невиконання Украї!
ною вимог щодо фінансового моніторингу заг!
рожувало санкціями, які б могли ізолювати краї!
ну від усього ділового світу. Що стосується нор!
мативно!правового забезпечення реалізації си!
стеми фінансового моніторингу, то Україна
вжила достатніх заходів щодо приведення на!
ціонального законодавства до вимог міжнарод!
них стандартів у сфері фінансового моніторин!
гу. Таким чином, можна вважати, що Україна
зробила ще один серйозний крок до того, щоб
стати країною з надійно захищеною фінансовою
системою. В перспективі розвитку національної
системи протидії легалізації доходів плануєть!
ся нарощування потужностей Єдиної інформа!
ційно!аналітичної системи для вистежування
фінансових операцій на базі Держфінмоніто!
рингу, розширення переліку операцій, які підля!
гають моніторингу. Така робота дасть бажані
результати тільки за активної участі кожної ук!
раїнської банківської установи.
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ
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METHOD COMPREHENSIVE ASSESSMENT THE DEGREE OF SUCCESS BRANDS
BY INSTITUTIONS RESTAURANTS IN UKRAINE
У статті розглянуто питання розробки методики розрахунку комплексних оцінок відносних рівнів "успішності
брендів закладів ресторанного господарства" серед конкурентів на ринку закладів РГ з застосуванням системи по5
казників міжсегментного "ринкового важіля брендової націнки", внутрисегментної "ризикової складової індивід5
уальної сили бренда" закладу РГ у сегменті, а також середніх рівней "завантаженості" закладу РГ відвідувачами.
The article considers the questions of development the methods of calculation a complex assessments regarding the
level of "successful brands by institutions restaurant industry" competitors in the market institutions RI using scorecard
cross5segment "market leverage branded margin", "power brand" and "price risk individual brand lever" institution RI
in segment, average "load" facility RI visitors.

Ключові слова: бренд, брендинг, ціновий сегмент ринку закладів ресторанного господар6
ства,"середній чек" відвідувача, ціновий важіль бренда, сегментна "сила бренда", ціновий ри6
зик індивідуального брендового важіля, показник успішності бренда.
Key words: brand, branding, price segment of the market institutions restaurant industry, "average
check" visitor, price leverage brand, segment "power brand", price risk of the individual brand leverage,
success rate by brand.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На першому етапі аналізу інтегрованих по!
казників ідентифікації бренду закладу ресто!
ранного господарства автором в роботі [4] були
ідентифіковані кореляційно!регресійні функції
зв'язків між класифікованими ціновими сег!
ментами ринку РГ, які запропоновано іменува!
ти як показник міжсегментного "ринкового
важіля брендової націнки". На другому етапі
дослідження проблем аналізу та управління
брендами мереж ресторанного господарства в
роботі [5] у вказаних сегментах ринку були ви!
явлені параметри, які ідентифікують характе!
ристики бренда заклада РГ внутри кожного
сегмента — показники внутрисегментної "ри!
зикової складової індивідуальної сили бренда"
закладу РГ у сегменті. Невирішеною пробле!
мою подальших досліджень залишилось вияв!
лення механізму перетворення показників
міжсегментного "ринкового важіля брендової
націнки" та внутрисегментної "ризикової скла!
дової індивідуальної сили бренда" закладу РГ
в сегменті в показник цільової функції управ!
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ління брендом закладу РГ — "успішний бренд",
тобто бренд, який дає стійкий прогнозований
рівень "брендового надприбутку".
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Визначенню чисельних характеристик "ус!
пішності бренда" присвячені наукові праці за!
рубіжних (В.Н. Домнин [2], С.А. Старов [3]) та
вітчизняних (А. Длігач [1]) дослідників, однак
на сьогодні сформульована тільки теоретична
сутність "успішності бренду" як показника, що
характеризує рівень обізнаності споживачів з
брендом не менше 80%, долю лояльних до брен!
ду споживачів не менше 30%, долю бренда на
ринку не менше 5% та певний рівень "прибутку
бренду" (Brand Value — грошова премія, яку
власник бренду одержує з покупців, прихиль!
них бренду й згодних за нього платити підви!
щену ціну).
У статтях автора [4], [5] на базі результатів
статистичних досліджень відносної вартості
однотипних страв та напоїв у закладах РГ
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різних цінових категорій як функції відношен!
ня вартості блюда до рівня вартості "середньо!
го" чека клієнта в закладі РГ:
1. Ввведено термін та обгрунтовано сутність
міжсегментного "ринкового важіля брендової
націнки" на брендовану продукцію та послуги
закладів окремих цінових сегментів мереж РГ
як показника середньоринкової "брендової
премії" за розроблений комплекс товарної
ідентифікації бренда в структурованих цінових
сегментах підприємств мереж ресторанного
господарства.
2. Введено термін та обгрунтовано сутність
статистичного розподілу внутрішньосегмент!
ної "ризикової складової індивідуальної сили
бренда" як показника індивідуальної надбавки/
знижки на середньоринковий рівень "брендо!
вої премії" в сегменті за рахунок відносної "ус!
пішності" або "неуспішності" власного бренда
закладу РГ у порівнянні з рівнем брендів за!
кладів!конкурентів у ціновому сегменті ринку
РГ.
3. Обгрунтовано доцільність для оцінки "ус!
пішності бренду" закладу РГ використання ме!
тодології бенчмаркінгу (від англ. benchmarking
— встановлення контрольної точки) — проце!
са порівняння товарів (робіт, послуг), виробни!
чих процесів, методів та інших параметрів до!
сліджуваного закладу РГ з параметрами роз!
рахункового "ринкового стандарту" закладу РГ
у певній ціновій категорії.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою наукової статті є розробка мето!
дики розрахунку комплексних оцінок віднос!
них рівней "успішності брендів закладів РГ"
серед конкурентів на ринку закладів РГ у
кожній j ! ціновій категорії по вартості серед!
нього "чека" відвідувача без застосування їх
закритої (для дослідників та конкурентів)
внутрішньої фінансово!економічної інфор!
мації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Запропонована в дослідженні комплексна
оцінка BR j (n) відносного рівня успішності брен!
да закладу РГ серед конкурентів на ринку зак!
ладів РГ у кожній j !ціновій категорії по вар!
тості середнього "чека" відвідувача є не!
лінійною суперпозицією пропонуємих автором
показників міжсегментного "ринкового важі!
ля брендової націнки" закладу РГ [4], внутріш!
ньосегментної "ризикової складової індивіду!
альної сили бренда" закладу РГ [5] та "рівня за!
Передплатний індекс 21847

вантаженості закладів РГ" (методика розра!
хунку викладена в поточній статті).
Методика розрахунку пропонуємих комп!
лексних оцінок рівня успішності бренда закла!
ду РГ BR j (n) складається з наступних етапів:
1. Етап 1 — "Розрахунок статистичних ха!
рактеристик цінових вибірок по ідентичним
порціям страв і напоїв" [4]:
а) в якості вихідної інформації застосову!
ються вибірки цін на i !тий вид ідентичних страв
та напоїв з опублікованих меню закладів РГ,
згруповані за ціновою категорією j закладу РГ,
де згідно з авторською класифікацією [4]:
j = 1 — заклади РГ цінової категорії "Fast
food + Fast Casual";
j = 2 — заклади РГ цінової категорії "Quick
Service Restaurant + Quick&Casual";
j = 3 — заклади РГ цінової категорії "Casual
Dining";
j = 4— заклади РГ цінової категорії "Top
Casual Dining";
j = 5 — заклади РГ цінової категорії "Fine
Dining Ekstra";
j = 6 — заклади РГ цінової категорії "Fine
Dining Premium";
j = 7 — заклади РГ цінової категорії "Fine
Dining Elit";
б) у кожній ціновій категорії j закладу РГ
(для n j— кількості спостерігаємих закладів РГ
в ціновій категорії) для i !того виду ідентичних
страв та напоїв розраховується маточікування
ціни MCij:
nj

MCij =

∑ Cij
1

nj

(1).
ij

2. Етап 2 — "Розрахунок показників R1 (n)
ij
та R2 (n) "індивідуального ризику цінового ва!
жіля" брендової націнки в n !му закладі РГ на
типові страви та напої на ринку закладів РГ",
де i — вид ідентичної страви чи порції напою в
закладах РГ, а j − цінова категорія закладів РГ
по вартості середнього "чека" відвідувача,
n − код ідентифікації назви закладу РГ (мережі
закладів РГ) на ринку закладів РГ" [5]:
а) для кожного i − виду ідентичної страви чи
порції напою в закладах РГ визначається най!
нижча опорна ціна Ci опорн :
— для напоїв — ціна продажу напою в
роздрібній торгівлі;
— для страв — найнижча ціна продажу
страви в ціновому сегменті j=1/j=2;
б) для кожної j − цінової категорії закладів
РГ по вартості середнього "чека" відвідувача
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розраховується маточікування R1 ij (0) "ціново!
го важіля" брендової націнки
ij

R1 (0) =

MCij
Ci

(2).

опорн

Так, для вибірок із ідентичних (за назвою,
складом та вагою) страв та напоїв в аналізує!
мих закладах РГ м. Києва в роботі [4] наведені
отримані кореляційно!регресійні залежності
для вартості наступних напоїв — маточікуван!
ня ціни MCij (в грн. станом на 01.02.2016) в j
=1,…,7 цінових сегментах ринку закладів РГ:
1) для пляшки "Боржомі"(500 мл):
MC j (" Боржомі" ) =

−0, 719

(1,1323 * Z j

)

* Zj * Kuah / usd (3),

100%

де Zj — значення в USD координати середи!
ну інтервалу j =1,…,7 цінових сегментах ринку
закладів РГ;
Kuah / usd — курс національної валюти до
долара США (в розрахунках прийнятий курс 25
грн/USD станом на 01.02.2016 — дата створен!
ня порівняльної поточної бази цін та напоїв у
меню закладів РГ м. Києва);
2) для кухля розливного пива "Чернігівсь!
ке/Львівське"(500 мл):
MC j (" Пиво" ) =

(0,4605 * Z j

−0 , 642

)

100%

* Zj * Kuah / usd (4),

3) для порції горілки "Nemiroff"(50 мл):
MC j (" Nemiroff ") =

(0,2887 * Z j

−0,552

)

100%

* Zj * Kuah / usd (5),

4) для порції горілки "Finlandia Standart"(50
мл):
MC j (" Finlandia" ) =

(0,8881 * Z j

−0, 760

)

100%

* Zj * Kuah / usd (6),

5) для порції коньяка "Martel X.O."(50 мл):
MC j (" Martel" ) =

(5,7979 * Z j

−0, 615

)

100%

* Zj * Kuah / usd (7),

6) для порції кофе "Espresso"(30 мл):
MC j (" Espresso") =

(0,3583 * Z j

−0, 614

100%

)

* Zj * Kuah / usd (8),

7) для порції "Картопляне пюре"(200 г):
MC j (" Карт _ пюре") =

(0,6572 * Z j
100%

−0, 708

)

* Zj * Kuah / usd (10),

8) для порції "Борщ український"(350 г):
MC j (" Борщ") =

(0,9278 * Z j

−0, 619

100%

)

* Zj * Kuah / usd

(11),

9) для порції салату "Цезар з куркою"(250
г):
MC j (" Цезар" ) =

52

(1,099 * Z j

−0,551

100%

)

* Zj * Kuah / usd

(12),

10) для порції "Піцца "Маргарита""(360 г):
(1,0817 * Z j

MC j (" Маргарита" ) =

−0, 581

)

100%

* Zj * Kuah / usd (13),

11) для порції "Крила курячі "Баффа!
ло""(230 г):
MC j (" Крила _ кур") =

(0,7648 * Z j
100%

−0, 470

)

* Zj * Kuah / usd (14),

в) для кожного n j !закладу РГ у j −цінової
категорії закладів РГ по вартості середнього
"чека" відвідувача розраховується індивіду!
ij
альне значення R1 (n j )"цінового важіля" брен!
дової націнки на i !ту порцію страви чи на!
пою:
Cij

ij

R1 (n j ) =

Ci

(15).

опорн

За отриманими результатами, для кожного

n j !закладу РГ в j −цінової категорії закладів РГ

по вартості середнього "чека" відвідувача роз!
j

раховується середнє значення MR1 (n j ) "ціново!
го важіля" брендової націнки для всієї вибірки
з i !порцій страв чи напоїв:
j

MR1 (n j ) =

∑ R1

ij

i

i

(n j )

(16).

На рисунках 1—3 наведено результати
розрахунків маточікування R1 ij (0) "цінового
важіля" брендової націнки, індивідуальне
ij
значення R1 (n j ) "цінового важіля" брендо!
вої націнки на порцію страви/напою для ана!
лізуємих пар закладів РГ та середнє значен!
j
ня MR1 (n j ) "цінового важіля" брендової на!
цінки для всієї вибірки з i !порцій страв чи
напоїв для аналізуємих пар закладів РГ в ка!
тегоріях:
— j=5 (ресторани "Дежавю" та "Amber" ме!
режі закладів РГ "Козирна карта" [6]);
— j=6 (ресторани "Прага" [9] та "Marrakesh"
мережі закладів РГ "Світова карта" [7]);
— j=7 (ресторани "D*LUX" [8] та "Buddha!
Bar" мережі закладів РГ "Світова карта" [7]).
3. Етап 3 — "Розрахунок показників "сили
бренду" та "цінового цінового ризику індиві!
дуального брендового важіля". Для кожного
nij − закладу РГ у j !сегменті для i −тої стра!
ви/напою розраховуються показники "сили
бренда" та відповідного рівня "ризику"
(відносне відхилення фактичної ціни від ціни
маточікування i −тої страви/напою в сег!
менті):
а) nij − індивідуальних показників "сили
бренду" (координата Y):
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ij

Рис. 1. Результати розрахунків маточікування R1 (0) "цінового важіля" брендової націнки
ij

та індивідуальні значення R1 (n j ) "цінового важіля" брендової націнки на порцію
страви чи напою для аналізуємих пар закладів РГ в категорії j=5 (ресторани "Дежавю"
та "Amber" мережі закладів РГ "Козирна карта" [6])
Джерело: [6].

R2 ij (k = 1,..., nij ) =

Cij (k = 1,..., nij )
MCij

* 100%

(17);

б) nij −індивідуальних показників "цінового
ризику індивідуального брендового важіля"
(відповідна координата Х — відхилення від ма!
точікування в частках середньоквадратичного
відхилення вибірки σ ij ):
ZR2 (k = 1,..., nij ) =
ij

[Cij (k = 1,..., nij ) − MCij ]

σ ij

(18);

в) для кожного n j !закладу РГ в j − цінової
категорії закладів РГ по вартості середнього
"чека" відвідувача розраховується середнє
(по аналізуємій вибірці i −ідентичних страв/
j
напоїв в закладах РГ) значення MR2 (n j )
відносне відхилення індивідуального значен!
ij
ня R1 (n j ) "цінового важіля" брендової на!
цінки на порцію страви чи напою від маточі!
кування R1 ij (0)"цінового важіля" брендової
націнки
i

j

MR2 (n j ) =

∑[ R2

ij

(n j ) − 100%]

1

i

R1 (n j )

1

R1 (0)

∑[
=

ij

i

ij

i

− 1] * 100%

(19).

4. Етап 4 — "Розрахунок середньотижне!
вих показників середнього погодинного R3 j (n)
та середнього максимального R4 j (n) рівней
заповнення закладу РГ відвідувачами на базі
впровадження алгоритму оцифровування та
аналізу цих системи статистичного аналізу
Передплатний індекс 21847

Google Maps (гістограми наповнення закла!
ду РГ клієнтами [10], розраховуємі за дани!
ми GPS!геолокації щильності сигналів смар!
тфонів відвідувачів в географічній точці роз!
ташування закладу РГ) (рис. 4—6).
5. Етап 5 — "Розрахунок комплексної оцін!
ки BR j (n = 2,3,...) відносного рівня успішності
бренда закладу РГ серед конкурентів на ринку
закладів РГ у кожній j − ціновій категорії по
вартості середнього "чека" відвідувача":
а) рівень комплексної оцінки BR j (n = 2,3,...)
відносного рівня успішності бренда закладу РГ
серед конкурентів на ринку закладів РГ у кож!
ній j −ціновій категорії в дисертаційному дос!
лідженні оцінений за формулою:
j

ij

BR j (n = 2) = [ R1 (0) * (1 +
j

* (1 +

MR4 (n j )
100%

MR2 (n j )
100%

)*

j

(1+

)]

MR3 ( n j )
100%

(20),

)

У формулі (20):
ij
— показник R1 (0) — характеризує маточі!
кування "цінового важіля" брендової націнки
на групу ідентичних страв та напоїв для j!сег!
мента цінової категорії закладів РГ;
j

— показник (1 +

MR2 (n j )
100%

) — характеризує

індивідуальне середнє відхилення цін в ок!
ремому закладі РГ на групу ідентичних
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ij

Рис. 2. Результати розрахунків маточікування R1 (0) "цінового важіля" брендової націнки та
ij

індивідуальні значення R1 (n j ) "цінового важіля" брендової націнки на порцію страви чи напою
для аналізуємих пар закладів РГ в категорії j=6 (ресторани "Прага" та "Marrakesh" мережі
закладів РГ "Світова карта")
Джерело: [7] та [9].

страв та напоїв для j!сегмента цінової ка!
тегорії закладів РГ від показника R1 ij (0) ;
j

— показник (1 +

MR4 (n j )
100%

) — характеризує

індивідуальне значення середнього максималь!
ного рівня (за тиждень) заповнення закладу РГ;
j

— показник (1+

MR3 ( n j )
100%

)

— характеризує

ij

Рис. 3. Результати розрахунків маточікування R1 (0) "цінового важіля" брендової націнки
ij

та індивідуальне значення R1 (n j ) "цінового важіля" брендової націнки на порцію страви
чи напою для аналізуємих пар закладів РГ в категорії j=7 (ресторани "D*LUX"
Джерело: [7] та [8]. та "BuddhaIBar" мережі закладів РГ "Світова карта")
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Рис. 4. Вихідні дані (оцифровані фото гістограм Google Maps) та результати розрахунку
середньотижневих погодинних рівнів завантаження ресторанів для аналізуємих пар закладів
РГ у категорії j=5 (ресторани "Дежавю" та "Amber")

індивідуальне значення середнього погодинно!
го рівня (за тиждень) заповнення закладу РГ.
Результати розрахунку складових та рівней
комплексної оцінки BR j ( n = 2,3,...) відносного
рівня успішності бренда закладу РГ серед кон!
Передплатний індекс 21847

курентів на ринку закладів РГ у кожній
j −ціновій категорії за формулою (21) для ана!
лізуємих пар закладів РГ в категоріях:
— j=5 (ресторани "Дежавю" та "Amber" ме!
режі закладів РГ "Козирна карта" [6]);
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Рис. 5. Вихідні дані (оцифровані фото гістограм Google Maps) та результати розрахунку
середньотижневих погодинних рівнів завантаження ресторанів для аналізуємих пар закладів
РГ у категорії j=6 (ресторани "Прага" та "Marrakesh")

— j=6 (ресторани "Прага" [9] та
"Marrakesh" мережі закладів РГ "Світова кар!
та" [7]),
— j=7 (ресторани "D*LUX" [8] та "Buddha!
Bar" мережі закладів РГ "Світова карта" [7]),
наведено в таблиці 4.
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Аналіз результатів оцінки рівней успішності
брендів закладів РГ по окремим сегментам за
пропонуємою методикою, наведених в таблиці
4, показав:
1. У сегменті "Fine Dinning Elit" j=7 (середній
"чек" 50—60 USD) при порівнянні відносних
Передплатний індекс 21847
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Рис. 6. Вихідні дані (оцифровані фото гістограм Google Maps) та результати розрахунку
середньотижневих погодинних рівнів завантаження ресторанів для аналізуємих пар закладів
РГ у категорії j=7 (ресторани "D*LUX" та "BuddhaIBar")

рівней успішності брендів ресторана "D*LUX"
(години обслуговування 12:00!6:00) та рестора!
на "Buddha!Bar" (години обслуговування 13:00
— 2:00/4:00) виявлено:
— лояльність до брендів відвідувачів сег!
менту закладів РГ "Fine Dinning Elit" j=7 дозво!
Передплатний індекс 21847

ляє впровадити при реалізації страв та напоїв
середній
рівень важіля "брендової" націнки
ij
R1 (0) = 4,01;
— комплексна оцінка відносного рівня ус!
пішності бренду ресторана "Buddha!Bar" ста!
новить BR j (n = 7) =9,13, що в 1,48 раза вище оці!
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нки відносного рівня успішності бренда ресто!
рана "D*LUX" BR j (n = 7) =6,15;
— більш вищий рівень реалізації успішності
бренду ресторану "Buddha!Bar" (з економічної
та маркетингової точок зору) відбувається за
рахунок:
а) взяття на себе ризику середнього додат!
кового підвищення цін на +5,27% відносно се!
реднього рівня важіля "брендової" націнки, в
той час як ресторан "D*LUX" застосовує полі!
тику додаткового залучення відвідувачів за ра!
хунок середнього додаткового підвищення цін
тільки на +0,29% відносно середнього рівня
важіля "брендової" націнки (втрата частки "ри!
зикового" рівня прибутку);
б) при цьому середній за тиждень індивіду!
альний рівень середньоденного почасового за!
вантаження ресторану "Buddha!Bar" становить
21,8%, що більш ніж в 2 рази вище індивідуаль!
ного середньоденного почасового рівня заван!
таження ресторану "D*LUX" (9,0%) та свідчить
про наявність більш значного постійного пла!
тоспроможного сегмента лояльних до бренду
відвідувачів ресторану "Buddha!Bar";
в) середній за тиждень індивідуальний
рівень максимального завантаження рестора!
ну "Buddha!Bar" (45,6%) в 1,44 раза більше рівня
максимального завантаження ресторана
"D*LUX" (31,6%), що свідчить про наявність
більш значного разового платоспроможного
сегмента лояльних до бренду відвідувачів рес!
торану "Buddha!Bar".
2. В сегменті "Fine Dinning Premium" j=6 (се!
редній "чек" 40—50 USD) при порівнянні віднос!
них рівней успішності брендів ресторану "Пра!
га" (години обслуговування 9:00 — 24:00) та
ресторану "Marrakesh" (години обслуговуван!
ня 11:00 — 23:00) виявлено:
— лояльність до брендів відвідувачів сег!
мента закладів РГ "Fine Dinning Premium" j=6
дозволяє впровадити при реалізації страв та на!
поїв середній рівень важіля "брендової" на!
ij

цінки R1 (0)= 3,63;
— комплексна оцінка відносного рівня
успішності бренда ресторана "Прага" стано!
вить BR j (n = 9) = 13,71, що в 1,96 раза вище оцін!
ки відносного рівня успішності бренда ресто!
j
рана "Marrakesh" BR (n = 9) = 6,98;
— більш вищий рівень реалізації успішності
бренду ресторану "Прага" (з економічної та
маркетингової точок зору) відбувається за ра!
хунок:
а) взяття на себе ризику середнього додат!
кового підвищення цін на +9,79% відносно се!
реднього рівня важіля "брендової" націнки, в

58

той час як ресторан "Marrakesh" застосовує
політику додаткового залучення відвідувачів за
рахунок середнього додаткового зниження цін
на !15,12% відносно середнього рівня важіля
"брендової" націнки (втрата частки "ризиково!
го" рівня прибутку);
б) при цьому середній за тиждень індивідуаль!
ний рівень середньоденного почасового заван!
таження ресторану "Прага" становить 39,5%,
що в 1,8 раза вище індивідуальний рівня серед!
ньоденного почасового завантаження рестора!
ну "Marrakesh" (21,9%) та свідчить про на!
явність більш значного постійного платоспро!
можного сегмента лояльних до бренду відвіду!
вачів ресторана "Прага";
в) середній за тиждень індивідуальний
рівень максимального завантаження рестора!
на "Прага" (63,9%) в 1,07 раза більше рівня мак!
симального завантаження ресторану "Mar!
rakesh" (59,7%), що свідчить про наявність прак!
тично рівного разового платоспроможного
сегмента лояльних до бренду відвідувачів рес!
торанів "Прага" та "Marrakesh".
3. У сегменті "Fine Dinning Ekstra" j=5 (се!
редній "чек" 30!40 USD) при порівнянні віднос!
них рівней успішності брендів ресторану "Де!
жавю" (години обслуговування 11:00!4:00) та
"Amber" (години обслуговування 11:00 — 6:00)
виявлено:
— лояльність до брендів відвідувачів сег!
мента закладів РГ "Fine Dinning Ekstra" j=5 доз!
воляє впровадити при реалізації страв та напоїв
середній рівень важіля "брендової" націнки
ij
R1 (0) = 3,05;
— комплексна оцінка відносного рівня ус!
пішності бренда ресторана "Дежавю" становить
BR j (n = 11) = 8,23, що в 1,34 раза вище оцінки
відносного рівня успішності бренду ресторану
"Amber" BR j (n = 11) =6,12;
— більш вищий рівень реалізації успішності
бренду ресторану "Дежавю" (з економічної та
маркетингової точок зору) відбувається за ра!
хунок:
а) взяття на себе ризику середнього додат!
кового підвищення цін на +22,5% відносно се!
реднього рівня важіля "брендової" націнки, в
той час як ресторан "Amber" застосовує полі!
тику додаткового підвищення цін тільки на
+18,05% відносно середнього рівня важіля
"брендової" націнки (часткова відносна втрата
можливого "ризикового" рівня прибутку);
б) при цьому середній за тиждень індиві!
дуальний рівень середньоденного почасового
завантаження ресторану "Дежавю" становить
21,3%, що в 1,6 раза вище рівня завантаження
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Таблиця 4. Результати розрахунку складових та рівней комплексної оцінки
відносного рівня успішності бренда закладу РГ серед конкурентів на ринку закладів РГ
в кожній ціновій категорії за формулою (8)
Цінова категорія j=7 "Fine
Dinning Elit" (50-60 USD)
Показники
Ресторан
"D*LUX"
1. Середнє індивідуальне
значення коефіцієнта R1
брендового важіля для
ресторану
2. Коефіцієнт маточікування R0
«цінового важіля» брендової
націнки на групу ідентичних
страв та напоїв для j-сегмента
цінової категорії закладів РГ
3. Коефіцієнт R2
індивідуального середнього
відхилення цін ("ціновий
ризик") в окремому закладі РГ
на групу ідентичних страв та
напоїв для j-сегмента цінової
категорії закладів РГ, %
4. Середній за тиждень
індивідуальний рівень
середньоденного почасового
завантаження ресторану, %
5. Середній за тиждень
індивідуальний рівень
максимального завантаження
ресторану, %
6. Комплексна оцінка
відносного рівня успішності
бренда закладу РГ серед
конкурентів на ринку закладів
РГ в j -сегменті ринку

3,93

Ресторан
"BUDDHABAR"
4,31

4,05

Цінова категорія j=6 "Fine
Dinning Premium" (40-50 USD)
Ресторан
"Прага"
3,97

Цінова категорія j=5 "Fine
Dinning Ekstra" (30-40
USD)

Ресторан
"Marrakesh"

Ресторан
"Дежавю"

3,07

3,66

3,64

Ресторан
"Amber"
3,63

3,06

-0,29%

4,48%

9,62%

-15,22%

22,33%

17,84%

8,99%

21,77%

39,47%

21,90%

21,34%

13,15%

31,57%

45,57%

63,86%

59,71%

51,86%

37,57%

6,18

9,16

13,73

7,00

8,24

6,13

BRj (n = 2,3,...)

ресторану "Amber" (13,1%) та свідчить про на!
явність більш значного постійного платоспро!
можного сегмента лояльних до бренду відвіду!
вачів ресторана "Дежавю";
в) середній за тиждень індивідуальний рівень
максимального завантаження ресторану "Дежа!
вю" (51,9%) в 1,38 раза більше рівня максималь!
ного завантаження ресторану "Amber" (37,6%),
що свідчить про наявність більш значного і ра!
зового платоспроможного сегмента лояльних
до бренду відвідувачів ресторану "Дежавю".
Таким чином, запропонована комплексна
оцінка BR j (n) дозволяє оцінити відносний
рівень успішності бренду закладу РГ серед кон!
курентів на ринку закладів РГ у кожній
j −ціновій категорії по вартості середнього
"чека" відвідувача без застосування їх закри!
тої (для дослідників та конкурентів) внутріш!
ньої фінансово!економічної інформації.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Згідно із бенчмаркінговою методологією
успішність бренда закладу РГ у проведеному
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дослідженні автором трактується як мож!
ливість продажу ідентичних для ринку зак!
ладів РГ наборів страв та напоїв за значно ви!
щою ціною (важіль брендової націнки) при
максимально можливому рівні залучення
відвідувачів платоспроможного сегмента
(сформована лояльність до бренду закладу
РГ). З економічної точки зору реалізація мак!
симуму важіля брендової націнки дає мож!
ливість закладу РГ фінансувати значне підви!
щення рівня та комфорту обслуговування
відвідувачів з наданням додаткових послуг не
тільки гастрономічного, але і духовно!фізич!
ного відпочинку в атмосфері вишуканого або
спеціально стилізованого інтер'єру з впровад!
женням систем автоматизації, відео та аудіо!
послуг.
Наявність високого рівня заповнення від!
відувачами закладу РГ певної цінової кате!
горії при застосуванні високих рівней показ!
ників "цінового важіля" брендової націнки
та високих рівней ризику "верхнього" відхи!
лення цін закладу РГ від середньостатистич!
ної "кривої ринку" свідчить про надзвичай!
но високий рівень успішності бренду серед
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закладів!конкурентів у певній ціновій кате!
горії ринку. Всі інші види відхилення (низь!
кий рівень заповнення відвідувачами закла!
ду РГ або значний рівень ризику "нижньо!
го" відхилення цін закладу РГ від середньо!
статистичної "кривої ринку" для додатково!
го залучення клієнтів більш низького ціно!
вого сегмента ринку закладів РГ низькими
цінами з втратою певного рівня "нормально!
го" прибутку) свідчать про певний рівень
конкурентної неуспішності декларуємого
бренду закладу РГ та потребують корегуван!
ня його брендової політики або ребрендин!
гу закладу РГ у більш нижчу цінову катего!
рію ринку закладів РГ.
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