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IDENTIFICATION OF AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES IN THE AGGREGATE
FORMS OF ORGANIZATION OF ACTIVITIES IN RURAL AREAS
У статті здійснено уточнення соціальноBекономічної природи сільськогосподарських обслуговуючих коопераB
тивів. Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам відводиться значна роль у забезпеченні конкурентоB
спроможності малих підприємств агробізнесу, підвищенні добробуту сільських жителів, згуртуванні сільських гроB
мад та розвитку місцевого самоврядування. Особливу увагу приділено визначенню їх неприбуткового статусу. ЗакоB
нодавча неврегульованість податкового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів стримує їхній
розвиток, вносить непорозуміння та нездорові взаємовідносини між виконавчими органами обслуговуючих коопеB
ративів і органами державного управління всіх рівнів. Також було висвітлено особливості організації та участі засB
новників і клієнтів. Виявлено їх спільні та відмінні риси з основними організаційними формами діяльності на селі —
аграрними підприємствами, комерційними організаціямиBпосередниками, виробничими кооперативами, громадсьB
кими організаціями. Це дало можливість обгрунтувати специфіку сільськогосподарських виробничих обслуговуюB
чих кооперативів і на цій основі розробити пропозиції щодо їх розвитку на перспективу.
The article clarifies the socioBeconomic nature of agricultural service cooperatives. Agricultural service cooperatives
have a significant role to play in ensuring the competitiveness of small agribusiness enterprises, improving the wellB
being of rural residents, rallying rural communities and developing local selfBgovernment. It is therefore important to
develop an institutional framework for their functioning. First of all, it concerns the provision of their nonBprofit status,

Передплатний індекс 21847

3

АГРОСВІТ № 17, 2019
the definition of socioBeconomic essence, identification among other socioBeconomic and economic entities of the
agricultural sphere. Special attention is paid to the definition of their nonBprofit status. Legislative nonBregulation of the
tax status of agricultural service cooperatives hinders their development, introduces misunderstanding and unhealthy
relationships between the Executive bodies of service cooperatives and public administration at all levels. The features
of the organization and participation of founders and clients were also highlighted. Their common and distinctive features
with the main organizational forms of activity in the village — agricultural enterprises, commercial organizationsB
intermediaries, production cooperatives, public organizations are revealed. This made it possible to justify the specifics
of agricultural production and service cooperatives and on this basis to develop proposals for their development in the
future. It is determined that small and small agricultural enterprises, taking into account the world and domestic
experience, it is almost impossible to operate profitably alone. The small size of these agricultural producers force them
to direct their activities to the production of those types of products that can provide them with sufficiently high incomes
and provide opportunities for expanded reproduction and social protection. In such circumstances, cooperation is a
form of their socioBeconomic interaction and remains the only way to preserve the peasantry, food security and social
protection of the population, economic development and sustainable development of rural areas.

Ключові слова: сільськогосподарські виробничі кооперативи, ідентифікація, форми орга5
нізації діяльності, малі підприємства, агробізнес, сільські території.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сільськогосподарським обслуговуючим
кооперативам (СОК) відводиться значна роль
у забезпеченні конкурентоспроможності ма#
лих підприємств агробізнесу, підвищенні доб#
робуту сільських жителів, згуртуванні сіль#
ських громад та розвитку місцевого самовря#
дування. Тому важливе значення має розроб#
ка інституційних засад їх функціонування. На#
самперед це стосується забезпечення їх непри#
буткового статусу, визначення соціально#еко#
номічної сутності, ідентифікації серед інших
соціально#економічних та господарських утво#
рень агросфери.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Суттєвий внесок в ідентифікацію проблем
становлення та розвитку сільськогосподарсь#
ких обслуговуючих кооперативів в Україні зро#
били сучасні науковці, зокрема В. Зіновчук,
М. Малік, Л. Мармуль, Л. Молдаван, О. Панте#
леймоненко, Г. Черевко та ін. Незважаючи на
різноплановість підходів до висвітлення цієї
тематики, у наукових виданнях ще недостатньо
дослідженими залишається питання ідентифі#
кації проблем сільськогосподарських обслуго#
вуючих кооперативів у сукупності форм орга#
нізації діяльності селі, що і обумовило не#
обхідність проведення цього дослідження.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є уточнення соціально#еконо#
мічної природи сільськогосподарських обслу#
говуючих кооперативів та ідентифікація їх
місця у сукупності форм організації діяльності
на селі для забезпечення стійкості й ефектив#
ності функціонування та розвитку.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зусиллями науковців і представників прак#
тичної кооперації постійно здійснювалися роз#
робки та обгрунтування пропозицій по взаємо#
узгодженню й внесенню змін і доповнень до
низки законодавчих та нормативно#правових
актів щодо законодавчого закріплення не#
підприємницького характеру господарської
діяльності сільськогосподарських обслуговую#
чих кооперативів, а отже, й їх неприбуткового
статусу [1]. Результатом цих дій стала нинішня
редакція Закону України "Про сільськогоспо#
дарську кооперацію", що вирішила головну
проблему, яка суттєво гальмувала розвиток
сільськогосподарських обслуговуючих коопе#
ративів: він однозначно закріпив за СОК ста#
тус неприбуткових організацій [2].
Тепер у Законі чітко зазначено: сільськогос#
подарська продукція, з якою мають справу
сільськогосподарські обслуговуючі кооперати#
ви, залишається власністю селян — членів цих
кооперативів. Принципово важливого значен#
ня набуло й те положення закону, згідно з яким
оподаткуванню не підлягають надходження,
які сільськогосподарські обслуговуючі коопе#
ративи одержують від збуту сільськогоспо#
дарської продукції своїх членів.
Водночас було внесено зміни й до Подат#
кового кодексу України (ПКУ). Зокрема у
ст. 133.4.2. зазначається, що доходи (прибутки)
неприбуткової організації використовуються
виключно для фінансування видатків на утри#
мання такої неприбуткової організації, реалі#
зації мети (цілей, завдань) та напрямів діяль#
ності, визначених її установчими документами.
Статтею ПКУ 133.4.6. сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи тепер віднесені до
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неприбуткових організацій, а в Реєстрі непри#
буткових організацій і установ їм присвоєний
код неприбутковості 0046.
Також там визначено: алгоритм дій для не#
прибуткових організацій та контролюючих
органів при включенні/виключенні неприбутко#
вої організації до/із такого Реєстру; особливості
перебування у Реєстрі, включення та виключен#
ня неприбуткових організацій з Реєстру в пере#
хідний період до 1 січня 2017 р. Прийнятий поря#
док спрямований на врегулювання спірних питань
між контролюючими органами та платниками
податків при застосуванні положень Податково#
го кодексу України у частині звільнення від опо#
даткування неприбуткових організацій.
Неприбутковість діяльності СОК визна#
чається, виходячи із сукупності таких ознак:
кооператив надає послуги тільки своїм членам;
члени кооперативу несуть відповідальність за
зобов'язаннями, взятими перед кооперативом,
щодо їх участі у господарській діяльності коо#
перативу; послуги надаються з метою зменшен#
ня витрат та/або збільшення доходів членів
кооперативу [3, с. 78].
Тобто внесені до Реєстру обслуговуючі коо#
перативи не сплачують податок на прибуток з
будь#яких доходів, отриманих від статутної
діяльності, за умови, що такі доходи (прибут#
ки) використовуються такою неприбутковою
організацією виключно для фінансування ви#
датків на своє утримання, реалізації мети
(цілей, завдань) та напрямів діяльності, визна#
чених її установчими документами (п.п. 133.4.2
п. 133.4 ст. 133 ПКУ).
Однак ще залишаються доволі непрості сто#
сунки з податківцями, які прагнуть знайти не#
доліки в роботі сільськогосподарських обслу#
говуючих кооперативів навіть там, де їх у прин#
ципі не може бути. І тому часто безпідставно
обкладають кооперативи численними штрафа#
ми, які пригальмовують їх економічну діяль#
ність [4, с. 57]. Отже, вирішення проблем опо#
даткуванням сільськогосподарських обслуго#
вуючих кооперативів значною мірою приско#
рить їх розвиток і дозволить розширити перелік
сприятливих умов, які забезпечать розвиток
сільських територій в Україні.
Сьогодні розвиток сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів є відносно новою
формую діяльності, яка відрізняється від усіх
інших суб'єктів господарювання. Можна з впев#
неністю зазначити, що більшість сільського на#
селення не зовсім розуміють концепцію їх
діяльності не давлячись на те що, вченими на#
працьована значна кількість наукових праць у
даному напрямку. Отже, необхідно розгляда#
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ти взаємозв'язок СОК з іншими суб'єктами гос#
подарювання, визначати тонкощі діяльності
між ними та іншими організаційними формами
господарювання на селі.
Доходи сільськогосподарського обслуговую#
чого кооперативу можуть формуватися за раху#
нок [5, с. 7]: надходжень від його членів у вигляді
оплати за надані послуги у процесі виробництва,
заготівлі, переробки, постачання сільськогоспо#
дарської продукції; коштів або майна, які надхо#
дять у вигляді пасивних доходів; субсидій (до#
тацій), отриманих з державного та/або місцевих
бюджетів для підтримки сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, державних цільо#
вих фондів або в межах технічної чи благодійної,
у тому числі гуманітарної, допомоги; інших не
заборонених законом надходжень.
Крім того, надходження, одержані сіль#
ськогосподарським обслуговуючим кооперати#
вом від збуту (продажу) сільськогосподарської
продукції за дорученням членів цього коопера#
тиву, не є його доходами. Фінансовим результа#
том господарської діяльності (чистим доходом)
кооперативу є різниця між доходами від госпо#
дарської діяльності та витратами на її провад#
ження [6, с. 128]. Після виконання зобов'язань
сільськогосподарського обслуговуючого коо#
перативу та відшкодування збитків за минулі
періоди залишок фінансового результату госпо#
дарської діяльності розподіляється загальними
зборами у вигляді відрахувань до його фондів,
кооперативних виплат та нарахувань на паї чле#
нам кооперативу, у тому числі асоційованим.
Незважаючи на беззаперечний факт того,
що за своєю економічною природою сільсько#
господарські обслуговуючі кооперативи мають
бути неприбутковими організаціями і на прак#
тиці частина з них має неприбутковий статус, у
державі на різних рівнях — серед державних
чиновників, науковців і представників практич#
ної кооперації, більше десяти років продовжу#
ються дискусії щодо цього питання [7, с. 93].
Законодавча неврегульованість податкового
статусу сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів стримує їхній розвиток, вносить
непорозуміння та нездорові взаємовідносини
між виконавчими органами обслуговуючих ко#
оперативів і органами державного управління
всіх рівнів (органами державної реєстрації, ста#
тистики, фіскальних служб та ін.).
Обслуговуючий кооператив не є формою
колективного господарства. Сільськогоспо#
дарський обслуговуючий кооператив не зай#
мається сільськогосподарським виробництвом,
а тільки надає послуги господарствам#членам
або іншим учасникам. Члени обслуговуючого
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кооперативу не працюють у кооперативі. Кож#
ний з них працює в своєму господарстві та
отримує від кооперативу послуги. Як вказано
у роботі [8, с. 293], обслуговуючий кооператив
значно відрізняється від виробничого та спо#
живчого кооперативів.
Виробничий кооператив є формою сільсько#
господарського підприємства, формою колек#
тивного господарства. Існує набагато більше
спільного між виробничим кооперативом та
іншими формами сільськогосподарських під#
приємств (акціонерними товариствами та това#
риствами з обмеженою відповідальністю), ніж з
обслуговуючими кооперативами [9, с. 29]. Вони
та інші форми сільськогосподарських під#
приємств займаються однаковою діяльністю, —
сільськогосподарським виробництвом, мають
однакову мету отримання прибутку від госпо#
дарської діяльності та відрізняються лише меха#
нізмами розподілу цього прибутку, прийняттям
рішень та рівнем відповідальності. Члени вироб#
ничого кооперативу фізичні особи, залучають до
кооперативу свою працю, свою землю та своє
майно для отримання доходу у формі заробітної
плати та кооперативних виплат від спільної гос#
подарської діяльності.
Навпаки, члени обслуговуючого коопера#
тиву — сільськогосподарські товаровиробники,
які мають власну землю та господарське май#
но, отримують дохід від власного господарства,
а послуги, які вони одержують від кооперати#
ву, дозволяють збільшувати доходи від власно#
го господарства. Сільськогосподарська про#
дукція виробничого кооперативу є його влас#
ністю. Навпаки, продукція членів обслуговую#
чого кооперативу, яку вони реалізують через
кооператив, є власністю його членів [10, с. 14].
Разом з цим, обслуговуючий кооператив не
й є комерційною структурою. У комерційному
підприємстві власники вкладають капітал з ме#
тою отримання доходу на свій капітал у формі
дивідендів та збільшення вартості його акцій.
Для досягнення цієї мети комерційне підприє#
мство веде діяльність з постачальниками та
клієнтами, які, як правило, не мають акцій (паїв)
підприємства.
Обслуговуючий кооператив кардинально
відрізняється від комерційного підприємства.
Власники водночас є його клієнтами. Вони всту#
пають до кооперативу з метою отримання по#
слуг за найнижчими цінами (або для реалізації
своєї продукції за найвищими цінами). Вони
вносять паї у кооператив не з метою отриман#
ня дивідендів, а з метою отримання послуг.
Відносини між кооперативом та його членами#
клієнтами не мають комерційного характеру.
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Кооператив не є і посередником. Коопера#
тив працює на ринку, реалізує продукцію або
реалізує матеріально#технічні засоби чи послу#
ги від імені своїх членів. Продукція залишаєть#
ся власністю члена кооперативу доти, доки
вона не буде продана через кооператив спожи#
вачу. Він замінює посередника, але не є посе#
редником. Посередник працює на себе для сво#
го прибутку, а кооператив на своїх членів, які
відшкодовують понесені ним витрати.
Кооператив також не є клубом або громадсь#
кою організацією. Кооператив займається еконо#
мічною діяльністю, що не є метою громадської
організації. Кооператив як і асоціація фермерів
бере на себе функцію захисту економічних інте#
ресів сільськогосподарських товаровиробників.
Разом з тим, на думку М. Ігнатенка, його
діяльність може бути проявом соціальної відпо#
відальності за певними функціями [11, с. 197].
Але, на відміну від асоціації фермерів, яка
робить це через лобіювання та забезпечення
інформацією, кооператив здійснює це через
економічну діяльність. Таким чином, сільсько#
господарські обслуговуючі кооперативи
відрізняються від інших суб'єктів господарсь#
кої діяльності, підтвердження цьому є також
законодавчі акти. Так, згідно з Законом Украї#
ни "Про кооперацію" вони є окремим видом об#
слуговуючих організацій [12]. У Законі Украї#
ни "Про сільськогосподарську кооперацію"
встановлено також відмінності СОК від інших
суб'єктів господарювання.
ВИСНОВКИ

Світовий і вітчизняний досвід свідчить, що
дрібним та малим аграрним господарствам по#
одинці рентабельно функціонувати практично
неможливо. Невеликі розміри змушують цих
сільськогосподарських товаровиробників
спрямовувати свою діяльність на виробництво
тих видів продукції, які можуть забезпечити їм
достатньо високі доходи і дати можливості роз#
ширеного відтворення та соціального захисту.
В таких умовах кооперація виступає формою
їх соціально#економічної взаємодії і зали#
шається єдиним шляхом до збереження селян#
ства, забезпечення продовольчого і соціально#
го захисту населення, економічної облаштова#
ності й сталого розвитку сільських територій.
Література:
1. Міракін В.В. Сучасні тенденції розвитку
сільськогосподарських кооперативів в Україні.
Економіка і суспільство. 2018. № 16. URL: http:/
/economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/
27.pdf
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2019
2. Про сільськогосподарську кооперацію:
закон України № 469/97#ВР від 17.07.1997 р. у
редакції від 29.06.2004 р. URL: http://whttp://
zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1087#15
3. Шаповал Т.П. Засади формування сіль#
ськогосподарської обслуговуючої кооперації
у ринкових умовах. Вісник аграрної науки При#
чорномор'я. 2009. Вип. 1 (48). С. 75—80.
4. Торосян Г.А. Досвід зарубіжних країн
світу у питанні розвитку та державної підтрим#
ки сільськогосподарської обслуговуючої коо#
перації у контексті розвитку сільських тери#
торій. Науковий вісник Херсонського держав#
ного університету. 2015. № 14/4. C. 55—58.
5. Мармуль Л.О. Проблеми та перспективи
розвитку споживчої кооперації на селі. Інвес#
тиції: практика та досвід. № 12. 2019. С. 5—9.
6. Ignatenko M.M., Novak N.Р. Development
of regional programs for the development of
agrarian enterprises with organic production on
the basis of the European and international
experience. Baltic Journal of Economic Studies.
2018. Vol. 4 (4). рр. 126—131.
7. Дема Д., Дема О. До питання неприбут#
кового статусу сільськогосподарських обслу#
говуючих кооперативів. Вісник Житомирсько#
го національного агроекологічного університе#
ту. 2012. № 1 (30). Т. 2. С. 91—95.
8. Ignatenko M.M., Marmul' L.O., Ushakov
D.S., Kuchyn S.P. Transformation of approaches
to determine influence factors in the economic
development models. International Journal of
Economics & Business Administration, Vol. VII,
Issue 2. 2019. pp. 290—301.
9. Томич І.Ф., Корінець Р.Я., Грицеко М.П.
Сільськогосподарський обслуговуючий коопе#
ратив: початок шляху. К.: ТОВ "ВП Едельвейс",
2013. 96 с.
10. Романюк І.А. Особливості відтворю#
вального процесу в аграрному секторі. Агро#
світ. № 11. 2016. С. 12—15.
11. Ігнатенко М.М. Стратегії та механізми
управління розвитком соціальної відповідаль#
ності суб'єктів господарювання аграрної сфе#
ри економіки: монографія. Херсон: Айлант,
2015. 470 с.
12. Про кооперацію: Закон України [Елект#
ронний ресурс]. URL: http://zakon4.rada.#
gov.ua/laws/show/1087#15
References:
1. Mirakin, V.V. (2018), "Contemporary trends
in the development of agricultural cooperatives in
Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 16, avai#
lable at: http://economyandsociety.in.ua/journal/
16_ukr/27.pdf (Accessed 18 August 2019).
Передплатний індекс 21847

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The
Law of Ukraine "On Agricultural Cooperation",
available at: http:// http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/ 1087#15 (Accessed 18 August 2019).
3. Shapoval, T.P. (2009), "The principles of
formation of agricultural service cooperatives in
market conditions", Visnyk ahrarnoi nauky
Prychornomor'ia, vol. 1 (48), pp. 75—80.
4. Torosyan, H.A. (2015), "Experience of
foreign countries in the development and state
support of agricultural service cooperatives in the
context of rural development", Naukovyy visnyk
Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 14/
4, pp. 55—58.
5. Marmul', L.O. (2019), "Problems and pros#
pects of development of consumer cooperation in
rural areas", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol.
12, pp. 5—9.
6. Ignatenko, M.M. and Novak, N.Р. (2018),
"Development of regional programs for the
development of agrarian enterprises with organic
production on the basis of the European and
international experience", Baltic Journal of
Economic Studies, vol. 4 (4), pp. 126—131.
7. Dema, D. and Dema, O. (2012), "On the issue
of nonprofit status of agricultural service
cooperatives", Visnyk Zhytomyrs'koho natsio#
nal'noho ahroekolohichnoho universytetu, vol. 1
(30), no. 2, pp. 91—95.
8. Ignatenko, M.M. Marmul', L.O. Ushakov,
D.S. and Kuchyn, S.P. (2019), "Transformation of
approaches to determine influence factors in the
economic development models", International
Journal of Economics & Business Administration,
Vol. VII, Issue 2, pp. 290—301.
9. Tomych, I.F. Korinets', R.YA. and Hrytseko,
M.P. (2013), Sil's'kohospodars'kyy obsluhovuyu#
chyy kooperatyv: pochatok shlyakhu [Agri#
cultural Servicing Cooperative: Getting Started],
TOV "VP Edel'veys", Kyiv, Ukraine.
10. Romanyuk, I.A. (2016), "Features of the
reproduction process in the agrarian sector",
Ahrosvit, vol. 11, рр. 12—15.
11. Ihnatenko, M.M. (2015), Stratehiyi ta
mekhanizmy upravlinnya rozvytkom sotsial'noyi
vidpovidal'nosti sub'yektiv hospodaryuvannya
ahrarnoyi sfery ekonomiky [Strategies and
mechanisms for managing the development of
social responsibility of economic entities of the
agrarian sector of the economy], Aylant, Kherson,
Ukraine.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The
law of Ukraine "About cooperation", available at:
http://zakon4.rada.gov.ua/lavs/shov/1087#15
(Accessed 18 August 2019).
Стаття надійшла до редакції 01.09.2019 р.

7

АГРОСВІТ № 17, 2019
УДК 336.741.242:336.113.12

В. А. Фостолович,
Доктор філософії, кандидат с.Bг. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях
економіки, Вінницький національний аграрний університет
ORCID ID: 0000B0001B5359B7996
DOI: 10.32702/2306#6792.2019.17.8

ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ
РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА РІВЕНЬ
"ТІНЬОВОГО" БІЗНЕСУ
V. Fostolovych,
Dr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy
of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

IMPACT OF TAX BURDEN ON INDIVIDUAL INCOME ON THE LEVEL OF "SHADOW"
BUSINESS IN THE CONDITIONS OF MARKET TRANSFORMATIONS

В основі доходів державного бюджету податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) займає левову частку. Наявність
тіньової економіки та тіньової заробітної плати призводить до недоотримання надходжень до бюджету від зазначеB
ної статті доходів. Зі сторони фізичних осіб, громадян ця сума утримується із доходу та призводить до отримання
меншої суми коштів "на руки", тому виступає спокусою для ухилення від її сплати. Податковим агентом для перераB
хування коштів до державного бюджету за статтею ПДФО виступає підприємство. В основі фінансового результату
діяльності підприємства лежить різниця між його доходами та витратами, а ПДФО опосередковано виступає видатB
ковою його частиною. Тому в процесі планування фонду оплати праці та величини видаткової частини підприємства
доцільним є планувати його величину. Для держави важливим є вишуковувати методи для зниження рівня тіньової
економіки та збільшення можливостей працедавцям піднімати розмір фонду оплати праці, що спонукатиме до поB
повнення державної скарбниці та збагачення населення.
On the basis of state budget revenues, the personal income tax (PIT) occupies the lion's share. The presence of a
shadow economy and shadow wages leads to the underBreceipt of budget revenues from this item of income. For
individuals, this amount is deducted from the income of individuals and results in a smaller amount of money on hand,
therefore it is tempting to evade it. The enterprise is the tax agent for transferring funds to the state budget under the
PIT. The financial result of the enterprise is based on the difference between its income and expenses, and the PIT indirectly
acts as its expenditure part. Therefore, in the process of planning the payroll fund and the size of the expenditure part of
the company, it is advisable to plan its value. It is important for the state to find ways to reduce the level of the shadow
economy, and to increase the ability of employers to raise the size of the wage bill, which will encourage the replenishment
of the state treasury and enrichment of the population. All the time, the actions of the state authorities are aimed at
solving the problem of replenishment of the state budget and optimization of the tax system to a level at which the
enterprises will be able to pay taxes and the proceeds to the state treasury in the form of taxes will be sufficient to
provide expenditures within the planned budget. In order to find ways to optimize personal income tax deductions and
corporate income tax, it is necessary to analyze the state of the shadow economy in the country and study the factors that
encourage the development of the shadow economy and the formation of economic conditions in which this phenomenon
becomes the least possible and appropriate. Overcoming the shadow economy at the national level will make it possible
to improve the socioBeconomic situation in Ukraine. In our opinion, it is necessary to improve the quality of economic
literacy of citizens, including it in all directions of educational programs. Economic literacy among active youth will
facilitate the correct choice of the organizational structure of the business, the technology of its implementation and
understanding of responsibility for economic offenses and the consequences of committing economically unlawful actions.
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By forming economically and professionally educated youth and creating favorable conditions for the development of
small and mediumBsized businesses, it will be possible to minimize the manifestations of the shadow economy. All these
actions will have a manifestation of synergistic effect to improve the economy of our country as a whole.

Ключові слова: утримання із доходів, фізичні особи, бюджет, держава, управління витра5
тами, підприємство, податковий агент, фінансовий результат, ефективність.
Key words: іncome withholding, individuals, budget, government, cost management, enterprise,
tax agent, financial result, efficiency.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Податок на доходи фізичних осіб на рівні
держави виступає одним із найважливіших
джерел поповнення бюджету. Держава заці#
кавлена у збільшенні величини вливання коштів
від кожного із видів податків, у тому числі і від
податку на доходи фізичних осіб. Чинний на
сьогодні механізм оподаткування фізичних
осіб є індикатором визначення податкового на#
вантаження на доходи населення та рівня роз#
витку тіньової економіки. Еластичність подат#
кової системи визначає величину офіційного
рівня зайнятості населення та прагнення (або
відсутність такого бажання) від ухилення спла#
ти податків. Тому важливим є проводити скру#
пульозний аналіз величини податкового наван#
таження на доходи фізичних осіб та вишуко#
вувати джерела зниження рівня тіньової еко#
номіки.

Головною ціллю нашого дослідження є ви#
вчення системи оподаткування доходів фізич#
них осіб із метою обгрунтування доцільності та
необхідності діючого механізму поповнення
державного бюджету. Завданням дослідження
є розробити способи виведення підприємств та
діяльності фізичних осіб із тіньової економіки,
поліпшуючи умови праці та оптимізуючи подат#
кову систему до рівня оптимального податко#
вого навантаження, забезпечуючи максималь#
ну величину її еластичності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблеми оподаткування до#
ходів фізичних осіб займалось досить багато
вітчизняних науковців#економістів та прак#
тиків, зокрема: важливими є праці системи
Т.М. Демченко [1], Є.С. Гордієнко, О.І. Коблян#
ська, В.М. Мельник, В.Ф. Максімова, Л.О. Оме#
лянович, О.В. Покатаєва, К.І. Швабій та ін. Про#
блематикою проведення нарахувань на доходи
фізичних осіб за різних ситуацій переймались:
Л.П. Шевчук, Г.В. Блакита, Т.В. Мокієнко,
І.С. Пізняк та ін. Важливість планування вит#
рат у системі управління підприємством вивча#
ла Фостолович В.А. та інші.
Вивчення даного питання в повному обсязі
на сьогодні не є стабільним, оскільки норматив#
но#правове регулювання його відчуває по#
стійних змін із року в рік. Важливість питання
обгрунтовується значним впливом зміни подат#
кового тиску на величину тіньової економіки в
країні. Тому необхідним є пошук шляхів виве#
дення як підприємств, так і фізичних осіб і їх
діяльності із тіньової економіки.
Передплатний індекс 21847
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На сьогодні досить актуальним виступає
питання відносин між державою та фізичними
особами України в сфері боротьби із тіньовою
економікою та тіньовою заробітною платою.
Існування тіньової заробітної плати пов'язане
із надмірною величиною податкового наванта#
ження на фонд оплати праці. Важливим момен#
том у вирішенні цього питання також є не#
відповідність розмірів оплати праці до міні#
мальних потреб людей.
Величина податкового навантаження висту#
пає одним із головних індикаторів ефектив#
ності економічного розвитку країни та благо#
получчя населення.
Чинний на сьогодні механізм оподаткуван#
ня доходів фізичних осіб визначає:
— рівень розвитку тіньового сектору еко#
номіки;
— рівень податкового навантаження на до#
ходи населення;
— величину офіційного рівня зайнятості
населення;
— прагнення фізичних осіб від ухиляння
сплати податків;
— інше.
Визнаний в Україні високий рівень тіньової
економіки визначає:
— невідповідність податкового наванта#
ження на доходи фізичних осіб між платника#
ми;
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Рис. 1. Структура доходів державного бюджету України у 2019 році
станом на 01.08.2019 р.
Джерело: згруповано автором на основі: Доходи держбюджету України. Електронний ресурс. — Дата доступу 05.09.2019 р.
Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2019/ [2].

— законодавчі колізії із нормативами по#
даткового законодавства;
— невідповідністю основних принципів по#
даткового законодавства та тим, що встанов#
лені у Податковому Кодексі України.
Важливим є вивчити вплив рівня подат#
кового навантаження на рівень тонізації
економіки. Ми вважаємо, що податкова си#
стема повинна бути достатньо еластичною і
враховувати щорічні зміни як у середині
країни, так і у стосунках із зовнішніми парт#
нерами. Величина ставок податків не повин#
на бути ні занадто низькою, ні занадто ви#
сокою. Відомо, що заниження ставок по#
датків призводить до втрати реалізації
функції стимулювання діяльності юридич#
них та фізичних осіб та утворення дефіциту
бюджету. В той час як завищення ставок по#
датків саме і призводить до розвитку тіньо#
вої економіки.
Проаналізувавши структуру надходжень до
державного бюджету України за роками,
відмічено, що саме за рахунок оподаткування
доходів фізичних осіб бюджет формується в
межах 9—11 %
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Варто зазначити, що дохідна частина бюд#
жету України складається із надходжень до за#
гального та спеціального фондів. Максималь#
на величина надходжень до бюджету, в межах
90% складають суми загального фонду. Саме
така частина фінансових надходжень не спря#
мовується на виконання конкретної цілі, про#
те формує загальні видатки держави. В той час
як кошти цільового фонду спрямовані на пред#
метно#цільове використання, та фінансують
конкретні цілі державних видатків.
Проведено аналіз структури надходжень до
державного бюджету України з метою встанов#
лення місця оподаткування доходів фізичних
осіб у загальній його величині.
Зазначено, що у 2018 році податок на дохо#
ди фізичних осіб у загальній структурі надход#
жень до державного бюджету забезпечив його
поповнення на 9,88%, а податок на прибуток
підприємств — 10,44%.
Структуру доходів державного бюджету
України у 2019 році нами представлено схема#
тично на рисунку 1.
Тому для держави необхідним є створити
максимально комфортні умови для роботи
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2019
підприємств, щоб вони, отримуючи достатню
величину прибутку, мали можливість збіль#
шувати фонд оплати праці. Такий підхід, на
нашу думку, сприятиме поповненню держав#
ного бюджету у більшій мірі та спонукатиме
до зниження рівня розвитку тіньової еконо#
міки.
В Україні Мінекономрозвитку проводить
розрахунок рівня тіньової економіки. За дани#
ми таких розрахунків відмічено, що рівень
тіньової економіки у 2018 році склав 30% від
офіційного ВВП. Розмір даного показника у
2018 році був на 2 % менше при порівнянні із
даними 2017 року [3].
Для держави та її позицій на міжнародно#
му ринку це є позитивним показником, який
визначає рівень ефективності проваджуваних
внутрішніх реформ. Оскільки відомо, що голов#
ними причинами виникнення тіньової економі#
ки на рівні держави є існування значного роз#
риву між доходами різних ієрархічних верств
населення та втрата довіри населення до вла#
ди. За даними оцінки рейтингу Індексу бідності
країн світу ще у 2015 р., який проводили аналі#
тики агентства Bloomberg Україна виявилась на
другому місці. Величина цього Індекса розра#
ховувалась на основі показників бідності і
інфляції. Виходячи із цього, населення держа#
ви вимушено було вишукувати шляхи для по#
кращення своєї фінансової ситуації, збільшу#
ючи рівень неформальної зайнятості, та змен#
шуючи в результаті цього видатки до держав#
ного бюджету. Завдяки тіньовій економіці на#
селення отримує додаткові фінансові можли#
вості, проте призводить до процвітання ко#
рупції на усіх рівнях: як на побутовому, так і
на економічному і політичному тощо. Тому в
результаті, від цього вигоди не отримує жодна
із сторін: ні держава, ні населення, деструктив#
но впливаючи на рівень соціально#економічно#
го розвитку країни.
Поняття "тіньова економіка" отримано у
результаті перекладу на українську мову із ан#
глійської термінів: "black economy", "ghost
economy", "shadow economy". Не існує чіткого
визначення поняття тіньової економіки.
Із юридичної точки зору тіньова економіка —
це економічна діяльність, що заборонена зако#
нодавством України.
З аналітичної точки зору тіньова економі#
ка розглядається як уся економічна діяльність,
при аналізі якої не враховують офіційної ста#
тистики із різних причин та не долучають пев#
ної частини доходу у склад ВВП країни.
З економічної точки зору доцільно виокре#
мити такі сфери тіньової економіки:
Передплатний індекс 21847

1. Неофіційна економіка включає в себе ле#
гальні види економічної діяльності, у яких не
враховується весь обсяг зафіксований офі#
ційно у статистиці виробництва товарів чи по#
слуг, що здійснюється із метою приховання
діяльності від сплати податків із отриманих
доходів.
2. Фіктивна економіка передбачає хабар#
ництво, здійснення приписок, фіксація спеку#
лятивних угод та інших видів шахрайства, які
пов'язані із отриманням та передачею грошо#
вої маси.
3. Підпільна економіка — включає в себе
провадження всіх заборонених на законодав#
чому рівні видів економічної діяльності.
Ми вважаємо, що прояви тіньової економі#
ки в Україні присутні майже в усіх сферах еко#
номічної діяльності (як серед бізнесу приват#
них підприємців, так і у колах корпоративного
підприємництва та представників органів вла#
ди). Вона зустрічається у формі:
— неофіційної заробітної плати;
— використання праці за договорами ци#
вільно#правового характеру із метою уникнен#
ня донарахування виплат ЄСВ до мінімальної
їх величини;
— необліковувані розрахунки готівкою;
— заниження величини офіційних доходів
як громадян, так і підприємства;
— відмивання коштів;
— неофіційне виробництво (незаконна діяль#
ність);
— незаконні способи та ринки збуту;
— невідображення готівкових розрахунків
у фінансовій звітності та інше.
Усі ці ситуації призводять до недоотриман#
ня доходів державним бюджетом та порушен#
ня гармонії соціально#економічних відносин.
Від таких ситуацій держава стає неспромож#
ною виконувати свої соціальні гарантії і по#
глиблюється недовіра у тріаді відносин між су#
спільством державою та бізнесом.
Науковцями було виокремлено головні спе#
цифічні причини виникнення тіньової еконо#
міки, які необхідно враховувати при розробці
способів зниження її рівня в Україні.
Приварнікова І. та Степанюк К. [5] виокрем#
люють чотири групи причин виникнення тіньо#
вої економіки:
1. Соціально#економічні викликані:
— низьким рівнем доходів, що спонукає до їх
приховування із ціллю не виокремлювати із ни
частку для сплати податків. Для цього актуаль#
ним стало питання пошуку нелегальних за#
робітків та створення нелегальних видів діяль#
ності;
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Таблиця 1. Динаміка величини та структури доходів державного бюджету України
впродовж 2017—2018 рр.
Роки
Показники
Усього
Податкові надходження
Податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Рентная плата та плата за використання інших природних
ресурсів
Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
Акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів
Податок на додану вартість з вітчизняних товарів
(з урахуванням бюджетного відшкодування)
Податок на додану вартість з імпортних товарів
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
Ввізне мито
Вивізне мито
Збори на паливно-енергетичні ресурси
Інші податки та збори
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
діяльності
Інші неподаткові надходження
Власні надходження бюджетних установ
Доходи від операцій з капіталом
Надходження від продажу основного капіталу
Надходження від реалізації державних запасів товарів
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
Кошти від закордонних країн і міжнародних організацій
Цільові фонди
Офіційні трансферти

2017
млн грн
739265,0
62713,7
141945,3
75033,4
66911,9
48661,1

2018
%

100,0
79,06
17,89
9,46
8,44
6,13

млн грн
928108,3
753815,6
188624,1
91741,8
96882,3
45265,7

%
100.00
81.22
20.32
9.88
10.44
4.88

422274,1
66303,7
41989,7
63450,4

53,23
8,36
5,29
8,00

493360,6
71143,8
47708,6
79130,9

53.16
7.67
5.14
8.53

250530,2
24541,8
23898,4
643,5
-12,1
-10951,6
128402,3
71553,7
10437,6

31,58
3,09
3,01
0,08
0,00
-1,38
16,19
9,02
1,32

295377,3
27076,6
26560,4
516,2
-6,2
-505,1
164676,5
87170,4
18413,6

31.83
2.92
2.86
0.06%
0.00
-0.05
17.74
9.39
1.98

10882,6
35528,3
286,9
39,8
182,0
65,1
1607,4
65,1
5967,7

1,37
4,48
0,04
0,01
0,02
0,01
0,20
0,01
0,75

12399,9
46692,6
657,5
33,6
573,2
50,8
1464,8
187,5
7306,3

1.34
5.03
0.07
0.00
0.06
0.01
0.16
0.02
0.79

Джерело: згруповано автором на основі: Доходи держбюджету України [Електронний ресурс]. — Дата доступу 05.09.2019 р.
Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2018/ [2].

— на рівні держави слабкий економічний
стан та кризові явища породжують розвиток
процесу тінізації економіки;
— недосконалістю податкової системи
країни через низьку ефективність системи
контролю та високі податкові ставки наряду
із низьким розміром штрафних санкцій вис#
тупають мотивом від ухилення сплати по#
датків.
2. Політичні викликані:
— нестабільністю політичної ситуації, яка
провокує до приховування доходів на різних
ієрархічних рівнях провадження бізнесу;
— корумпованістю владних сфер, що сприяє
поширенню тіньової економіки.
3. Правові викликані:
— колізіями та прогалинами у нормативно#
правових актах, що робить можливим провади#
ти незаконно неофіційну діяльність;
— низьким рівнем відповідальності за вчи#
нення правопорушень й економічних злочинів
шляхом ухилення від сплати податків, що
мінімізує ризики в процесі провадження тіньо#
вої діяльності.
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4. Морально#етичні:
— сприйняттям ситуації наявності тіньової
економіки. Розвинуте суспільство засуджує
тіньову економіку та незаконну діяльність у
будь#якому із її проявів.
Перед державою стоїть важливе завдання
пошуку шляхів подолання явища тіньової еко#
номіки. Весь час дії державних органів влади
спрямовані на вирішення проблеми поповнен#
ня державного бюджету та оптимізації подат#
кової системи до такого рівня, за якого під#
приємства будуть спроможними сплачувати
податки, а надходження до державної казни у
формі податків будуть достатніми для забез#
печення видатків в межах запланованого бюд#
жету.
З ціллю пошуку шляхів оптимізації утри#
мань із доходів фізичних осіб та податку на
прибуток підприємств необхідним є проведен#
ня аналізу стану тіньової економіки в країні та
дослідження факторів, які спонукають до роз#
витку тіньової економіки та формування умов
господарювання, за яких це явище стає міні#
мально можливим та доцільним.
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 2. Динаміка зміни податкового тиску на доходи фізичних осіб
Показник
Розмір мінімальної заробітної плати, грн
Величина прожиткового мінімуму, грн

01.01.2014
1218
1218

01.01.2015
1378
1378

Період
01.01.2016
01.01.2017
1450
1600
140
1600

01.01.2018
3200
1762

01.01.2019
4173
1921

Таблиця 3. Динаміка величини прожиткового мінімуму за категоріями населення
впродовж 2019 року
Категорія осіб
Діти до 6 років
Діти від 6 до 18 років
Для працездатних осіб
Для осіб, які втратили
працездатність
Загальний

2018
1492
1860
1762
1373

01.01 – 30.06
2019
1626
2027
1921
1497
1853

Прожитковий мінімуму, грн
01.07 – 30.11
2018
2019
159
1699
1944
2118
1841
2007
1435
1564
1936

01.12 – 31.12
2018
1626
2027
1921
1497

2019
1779
2218
2102
1638
2027

Джерело: сформовано автором на основі: Закону України від 7 грудня 2017 року № 2246#VIII "Про Державний бюджет Украї#
ни на 2018 рік"; Закону України від 7 грудня 2018 року № 2246#VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік" // Відомості
Верховної Ради (ВВР). 2018. № 50. С. 400 [4].

У процесі порівняння аналогічних показ#
ників індексу тіньової економіки у 2019 році
відмічено найнижчий рівень впродовж останніх
десяти років. Такий рівень детінізації еконо#
міки можна розглядати як один із критеріїв
оцінки ефективності впроваджуваних реформ
і сприйняття їх суспільством.
Державні органи статистики під визначен#
ня податкового тиску на доходи фізичних осіб
можуть брати до розрахунку виключно офі#
ційно отримані доходи. В результаті, величина
офіційно розрахованого доходу для фізичних
осіб є заниженою та вирахувана величина по#
даткового тиску є меншою. Тому слід зауважи#
ти, що реальна величина податкового наванта#
ження буде менша для тих осіб, які отримують
неофіційні доходи та не оподатковують їх, по#
рушуючи при цьому законодавство.
Величина податкового навантаження на
доходи фізичних осіб залежить як від доходів
отриманих у формі заробітної плати, так і
інших доходів.
Доцільним є провести аналогію між величи#
нами мінімальної заробітної плати, прожитко#
вим мінімумом та сумою утримань із нарахова#
ного доходу працівникам.
У таблиці 2 нами представлено динаміку
зміни податкового тиску на доходи фізичних
осіб.
Слід зазначити, що розмір прожиткового
мінімуму та мінімальна зарплата є різними со#
ціальними показниками і уже декілька років
вони не збігаються за величиною.
Крім того, впродовж року величина про#
житкового мінімуму змінюється, при чому вона
є різною для різних категорій населення.
Динаміку зміни величини прожиткового
мінімуму нами представлено в таблиці 3.
Передплатний індекс 21847

За даними зведеної таблиці варто відміти#
ти що за роками (2018—2019 рр.) велиина про#
житкового мінімуму зростає як за періодами
року, так і за роками. В процесі планування
господарської діяльності підприємства кері#
вному персоналу слід звернути на це увагу,
оскільки ці зміни викликають збільшення вит#
рат підприємства, які необхідно передбачи#
ти це на стадії планування. Зміна цього по#
казника має вплив на низку показників і соц#
іальних гарантій, на основі якого вони роз#
раховуються.
Проте ця величина прожиткового мініму#
му є не співвимірною із реальною здатністю
забезпечити мінімальні соціальні гарантії
для певних категорій населення. Зміна про#
житкового мінімуму із величини 1762 грн
станом на 1 січня 2018 року до величини 1921 грн
у аналогічному періоді 2019 року (зростан#
ня на 9%) не відповідає показнику інфляції
за рік.
На основі показника прожиткового мініму#
му розраховуються:
— величина Єдиного податку (10% прожит#
кового мінімуму працездатної особи);
— поріг на отримання податкової соціаль#
ної пільги (величина прожиткового мінімуму на
1 січня х 1,4 із заокругленням до найближчих
10 грн);
— розмір податкової соціальної пільги
(базової) при розрахунку ПДФО (Базова
ПСП = 0,5 величини прожиткового мінімуму на
1 січня);
— індексація зарплати (зарплату індексує#
мо в межах прожиткового мінімуму працездат#
ної особи);
— розмір допомоги на дітей, на які вста#
новлено опіку чи опікунство (розраховується
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Таблиця 4. Оподатковувані доходи, на які впливає величина прожиткового мінімум доходів
громадян, 2017—2019 рр.
Показник

Розмір

Єдиний податок 1 група,
грн
Межа порогу на отримання
ПСП, грн
ПСП (базова), грн
Індексація зарплати, грн
Розмір допомоги на дітей,
над якими встановлено
опіку
Розмір допомоги одиноким
матерям

Розмір мінімальної
величини аліментів
Поріг оподаткування
пенсій
Розмір нецільової
благодійної допомоги від
благодійника, що підлягає
декларуванню
Розмір боргу за цивільноправовими договорами, що
підлягає декларування

Методика розрахунку

Роки
2018
176,20

2019
192,10

10% ПМ*

ПМ*10%

2017
160,00

ПМ* х 1,4 заокруглений до
10
0,5 х ПМ* на 1 січня
Зарплата індексується в
межах ПМ* працездатної
особи
Два прожиткових мінімуми
на дитину відповідного
віку
Різниця між 100% ПМ на
дитину відповідного віку
та середньомісячним
сукупним доходом сім’ї в
розрахунку на 1 члена сім’ї
Не менше 100% ПМ для
дитини відповідного віку

ПМ х 1,4

2240,00

2470,00

2690,00

ПМ х 0,5
ПМ з 01.01 – 30.06
ПМ з 01.07 – 30.11
ПМ з 01.12 – 31.12
ПМ х 2
до 6 років***
від 6 до 18 років
100% ПМ*** для дітей до
6 років
100% ПМ*** для дітей
від 6 до 18 років

800,00
1600**
1684**
1762**
2984,00

881,00
1762
1841
1921
3252,00

960,50
1921
2007
2102
3558,00

3720,00
1492,00

4054,00
1626,00

4436,00
1779,00

1860,00

2027,00

2218,00

10 ПМ (оподатковується
сума перевищення)
Декларується сума, що
перевищує ПМ х1,4
50% ПМ

100% ПМ*** для дітей до
6 років
100% ПМ*** для дітей
від 6 до 18 років
>ПМ х 10

1492,00

1626,00

1779,00

1860,00

2027,00

2218,00

16000

17620

19210

> ПМ х 1,4

2240,00

2470,00

2690,00

ПМ х 0,5

800,00

881,00

960,50

Примітки: ПМ — прожитковий мінімум працездатної особи.
**ПМ впродовж 2017 року за період: з 01.01 — 30.04: з 01.05#30.11; 01.12 — 31.12.
*** розрахунок представлено згідно з ПМ станом на 01.12 — 31.12.

як 2 прожиткових мінімуми на дитину відпові#
дного віку):
— розмір допомоги одиноким матерям
(розраховуються як різниця між 100% прожит#
кового мінімуму на дитину відповідного віку та
середньомісячним сукупним доходом сім'ї в
розрахунку на одного члена сім'ї);
— розрахунок мінімального розміру алі#
ментів (розмір аліментів має бути не нижче за
100% прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку);
— величина порогу оподаткування пенсій
(оподатковується сума перевищення при пере#
вищенні порогу у 10 прожиткових мінімумів);

— розмір нецільової благодійної допомоги
від благодійника, що підлягає декларуванню
(підлягає декларуванню сума більша за про#
житковий мінімуму помножений на 1,4);
— сума боргу за цивільноправовими дого#
ворами, що підлягає декларуванню (розмір ста#
новить 50% прожиткового мінімуму).
Відомо, що ці величини змінюються за пері#
одами, відповідно до руху вихідного показни#
ка, яким у разі розрахунку вищезазначених ве#
личин є прожитковий мінімум.
Розглядаючи вищезазначену ситуацію, вар#
то відмітити, що значення розрахункових ве#
личин постійно збільшується, як і сам прожит#

Таблиця 5. Динаміка співвідношення між розміром мінімальних соціальних гарантій
та середнім курсом іноземної валюти, 2016—2019 рр.
Розмір
мінімальної
зарплати, грн
2016 рік
2017 рік
2018 рік
2019 рік

1378 - 1600
3200
3723
4173

Прожитковий
мінімум для
працездатної
особи, грн**
1330
1600
1762
1921

Середній курс
долара за рік (за
даними НБУ,
грн/дол. США
25,5513
26,5966
26,7956
26,7636*

Мінімальна
заробітна плата в
перерахунку,
дол. США
53,93 – 62,62
120,32
138,94
155,92

Прожитковий
мінімум у
перерахунку,
дол. США
52,05
60,16
65,76
71,78

Примітки: * за період січень — липень 2019 р.
** станом на 01.01 відповідного року.
*** на початок та на кінець відповідного року, грн.
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Таблиця 6. Динаміка мінімальних доходів фізичних осіб
в Україні та за кордоном, 2017—2019 рр.
Країна
Україна*
Польща, злоті **
Німеччина,
€/160 год
€/год

2017
В національній
Євро
валюті
3200
106,65
2000
469,67

Роки
2018
В національній
валюті
3723
2100

1414,40
8,84

1414,40
8,84

1414,40
8,84

115,83
492,76

2019
В національній
валюті
4173
2250

138,12
524,63

1414,40
8,84

1470,40
9,19

1470,40
9,19

Євро

Євро

Примітка: *Середній курс гривні до Євро за період: за 2017 р. — 30,0042; за 2018 р. — 32,1429; січень — липень 2019 р. — 30,2133.
**Середній курс польського злотого до Євро за 2017 р. — 4,2583, за 2018 р. — 4,2617, за січень — липень 2019 р. — 4,2887 за
даними офіційного курсу банку Польщі [Kursy walut. Kursy srednie walut obcych w zlotych Дата доступу: 26.08.2019 р. Джерело
доступу: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html]
Джерело: згруповано автором.

ковий мінімум, проте проведення співвідношен#
ня їх із курсом іноземної валюти та рівнем
інфляції в Україні не дає можливість робити
занадто оптимістичний прогноз.
Нами проведено оцінку мінімальної заро#
бітної плати фізичних осіб у порівнянні із
зміною курсу іноземної валюти (табл. 5).
З позиції збільшення розміру мінімальної
заробітної плати впродовж 2017—2019 рр.
відмічено її зростання в 1,3 раза, або на
30,41%. Проте, в перерахунку на іноземну

валюту, таке зростання є нижчим і становить
29,59%.
Провівши оцінку величини мінімальних до#
ходів фізичних осіб, та провівши їх узгоджен#
ня до єдиного валютного вимірника (курсу ва#
люти) варто відмітити, що ці показники карди#
нально різняться за країнами. Якщо величина
мінімальних соціальних гарантій в Україні у
2019 році становить 138,12 Євро на місяць, то
у Польщі — в 3,8 рази більше, що складає
524,63 Євро на місяць. Житель Німеччини, який

Таблиця 7. Динаміка впливу зміни розміру мінімального доходу фізичних осіб
(заробітної плати) на залежні показники, 2017—2019 рр.
Методика
розрахунку
МЗ х 20%
МЗ х 15

2017
640,00
48000,00

Роки
2018
774,60
55845,00

2019
834,60
62595,00

МЗ х 0,1

320,00

372,30

417,30

МЗ х 30

96000,00

111690,00

125190,00

МЗ / 30,44

105,12

122,31

137,09

МЗ х 200 (або 300)

640000 960000

744600 –
111690

834600 –
12519900

0,03 – 0,15 розмірів
мінімальних зарплат

МЗ х 0,03 – 0,1%

0,96 4,80

1,12 – 5,58

1,25 –
6,26

Не більше як 2% від
мінімальної заробітної
плати за 1м2
50% мінімальної зарплати

МЗ х 2%

64,00

74,46

83,46

ПМ х 0,5

1600,00

1861,50

2086,50

1250 розмірів
мінімальних заробітних
плат

МЗ х 1250

4000,00

4653,75

5216,25

Показник

Розмір

Єдиний податок 2 група, грн
Розмір максимальної бази
оподаткування ЄСВ, грн
Неоподатковуваний розмір
добових, грн
Розмір штрафних санкцій за
порушення законів україни
«Про працю»

20% МЗ*
15 мінімальних
заробітних плат
0,1 мінімальна заробітна
плата
Наприклад: 30
мінімальних зарплат за
одного неоформленого
працівника
Сума декретних
за 1 день повинна бути
не нижче за суму
пораховану на основі
мінімальної зарплати на
день настання страхового
випадку
200-300 мінімальних
зарплат

Обмеження розміру оплати
декретних, грн/день

Розрахунок розміру
штрафних санкцій за
неподання звіту про
неконтрольовані операції,
грн
Розмір збору з місць
парковки транспортних
засобів, грн
Розрахунок суми податку на
нерухомість, грн/м2
Сума неоподаткованих
подарнків призерам змагань
Величина мінімального
розміру статутного капіталу
акціонерних товариств, тис.
грн

Передплатний індекс 21847
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Таблиця 8. Динаміка зміни величини основних показників що залежать від розміру
мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, 2018—2019 рр.
Показник

2019

2018

Мінімальна зарплата на
місяць

4173 грн

3723 грн

Прожитковий мінімум для
працездатних осіб на місяць

з 1 січня – 1921грн,
з 1 липня – 2007 грн,
з 1 грудня – 2102 грн

з 1 січня – 1762 грн,
з 1 липня – 1841 грн,
з 1 грудня – 1921 грн

Податкова соціальна пільга
(ПСП) в місяць

100% ПСП – 960,50 грн (50%
прожиткового
мінімуму для працездатних осіб на
1 січня
звітного року)
150% ПCП – 1440,75 грн
200% ПCП – 1921,00 гpн

100% ПСП – 881 грн;
150% ПCП – 1321,50 гpн;
200% ПCП – 1762 гpн.

Граничний розмір зарплати на 2690 грн (прожитковий мінімум
місяць, до якої застосовується працездатної особи, діючий на 1 січня
ПСП
звітного року, помножений на 1,4 та
округлений до найближчих 10 грн)

2470 грн

Максимальна величина бази
нарахування ЄСВ в місяць**

62595 грн(15 розмірів мінзарплати)

55845 грн

Максимальний розмір
нарахованого ЄСВ в місяць**

13770,90 грн (62595 х 22%).

12285,90 грн

Розмір мінімального
страхового внеску ЄСВ
(в місяць) за себе для ФОП,
самозайнятих осіб та членів
фермерського господарства

918,06 грн (4173 х 22%)

819,06 грн

Добові (крім держслужбовців
та бюджетників)

у межах території України – 417,30 грн(не
більше 0,1 розміру мінзарплати на 1 січня
звітного року);
за кордон – не більше 80 євро

у межах території України –
372,30 грн;
за кордон – не більше 80 євро

Джерело: узагальнено автором на основі [2; 3].

працює в місяць 160 годин — має мінімальний
розмір заробітної плати у 10,65 раз більше, що
у еквіваленті євровалюти становить 1470,40 €/мі#
сяць.
З роками розмір мінімальних доходів фізич#
них осіб в Україні зростає (з 3200 у 2017 році
до 4173 грн у 2019 році.
Збільшення цього показника несе за собою
зміну інших величин, які розраховуються на
його основі. Так, розмір мінімальної заробіт#
ної плати впливає на:
— ставку єдиного податку платників 2 гру#
пи, який розраховується як 20% від величини
мінімальної заробітної плати;
— розмір максимальної бази ЄСВ, що ви#
значається як 15 мінімальних заробітних плат;
— розмір добових, який визначається як 0,1
мінімальна заробітна плата;
— розмір штрафних санкцій за порушення
законів України "Про працю";
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— обмеження розміру оплати декретних;
— розрахунок розміру штрафних санкцій за
неподання звіту про неконтрольовані операції
(до розрахунку береться 200—300 мінімальних
зарплат);
— розмір збору з місць паркування транс#
портних засобів (визначається як 0,03—0,1% від
мінімальної заробітної плати);
— розрахунок суми податку на нерухомість
(визначається як 2% від мінімальної заробітної
плати за 1м2);
— сума неоподаткованих подарунків при#
зерам змагань (розрахунок проводиться як 50%
від мінімальної зарплати);
— величина мінімального розміру статутно#
го капіталу акціонерних товариств (визначаєть#
ся як 1250 розмірів мінімальних заробітних
плат).
Динаміка впливу зміни розміру мінімально#
го доходу фізичних осіб (заробітної плати) на
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 9. Прибутковий податок на доходи
фізичних осіб у Німеччині та в Україні
у 2019 рр.
Величина доходу,
Євро в рік
До 9169
9170-55960
55961 - 265326
Більше 265326

Ставка прибуткового
Ставка прибуткового
податку, в Німеччині,
податку, в Україні, %
%
0
18
14
42
45

Джерело: сформовано автором на основі: Средняя и мини#
мальная зарплата в Германии [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: https://hochusvalit.com/germaniya/zarplata#v#germanii
[7]. Дата доступу 26.08.2019 р.

Таблиця 10. Структура оподаткування
доходів фізичних осіб
Вид податку
Німеччина
Пенсійне забезпечення
Страхування на випадок безробіття
Медичне страхування
Страхування по догляду (інвалідність, старість)
Страхування від нещасних випадків (лише
роботодавець)
Доатково: Солідарний податок
Додатково: Церковний податок (для віруючих)
Україна
Податок на доходи фізичних осіб (утримання із доходу)
Військовий збір (утримання із доходу)
ЄСВ (нарахування на дохід - сплачує роботодавець)

Ставка
податку,
%
18,7
3
14,6
2,55
1,25
5,5
8-9
18
1,5
22

Джерело: сформовано автором на основі Средняя и мини#
мальная зарплата в Германки [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: https://hochusvalit.com/germaniya/zarplata#v#germanii
[7]. Дата доступу 26.08.2019 р.

залежні показники за роками досліджень нами
представлено у таблиці 7.
Із проведеного нами аналізу варто відміти#
ти, що із зростанням розміру мінімальної за#
робітної плати збільшується величина усіх роз#
рахункових на її основі показників.
Судити про позитивне чи негативне значен#
ня такого зростання ми не можемо однознач#
но, оскільки це явище має двояке значення: з
однієї сторони, збільшується мінімальна вели#
чина доходів фізичних осіб, а з іншої — збіль#
шується податкове навантаження як на праце#
давця так і на величину доходу безпосередньо
таких осіб.
У процесі планування діяльності підприєм#
ства та з метою управління витратами керівно#
му персоналу слід ураховувати такі зміни і за#
кладати в структуру витрат.
Крім розміру мінімальної заробітної плати
для працівників важливим є показники, що за#
лежать від її зміни (табл. 8).
Аналізуючи розмір доходів фізичних осіб та
систему їх оподаткування варто відмітити, що
не простою є така схема не лише в Україні. Так,
Передплатний індекс 21847

наприклад, у Німеччині розмір ставок податку
та обов'язкові утримання із доходів фізичних
осіб є досить високими. Водночас використо#
вується прогресивна шкала оподаткування, яка
передбачає збільшення податкових ставок у
разі зростання доходу фізичної особи.
Впродовж 2019 року у Німеччині прибутко#
вий податок становить:
Із заробітної плати доходів фізичних осіб
Німеччини утримується п'ять видів соціальних
утримань, тоді як в Україні — лише два.
У таблиці нами представлено основні види
податків, які утримуються із доходів фізичних
осіб отриманих у формі заробітної плати у
Німеччині в порівнянні із Україною.
Зважаючи на систему оподаткування Ні#
меччини, варто зауважити на лояльності подат#
кової системи України, де сума утримань із до#
ходів фізичних осіб є чи не вдвічі нижчою (табл.
10).
Як видно із таблиці 10, загальна сума обо#
в'язкових утримань із доходів фізичних осіб у
Німеччині сягає до 40%, проте за рахунок знач#
ного перевищення як мінімальних гарантій, так
і розміру середньої величини доходів рівень
життя населення є значно вищим.
Оскільки податок на доходи фізичних осіб
у 2019 році за період від початку року до
31.08.2019 р. майже на 10% забезпечує попов#
нення державного бюджету, то державі важ#
ливо приділяти значну увагу до правильності
нарахування сум утримань із доходів, повноти
та своєчасності їх сплати.
Для управлінського персоналу підприєм#
ства в процесі планування витрат за статтею
"Витрати на оплату праці" важливо врахову#
вати суми утримань із доходів фізичних осіб,
оскільки саме вони є причиною що спонукає ба#
жання у працівників працювати неофіційно в
схемі тіньової економіки. Водночас здійснюю#
чи неофіційну діяльність особа економить 18%
від сплати ПДФО та 1,5 % військового збору, а
підприємство — 22% нарахувань на заробітну
плату працівника у формі ЄСВ. Проте, прова#
дячи такі дії найбільше програє та ризикує саме
працівник, який втрачає можливість отриман#
ня соціальних гарантій, накопичення суми
коштів на пенсійне забезпечення та облікову#
ваний страховий стаж. Ризики підприємства
при цьому є не меншими, проте обмежуються
фінансовими санкціями у формі штрафу у разі
виявлення фактів неофіційного працевлашту#
вання. Держава у цій ситуації також виступає
як постраждала сторона, яка недоотримала
надходжень до казни, та не може в повній мірі
реалізувати своїх функцій. Тому ми вважаємо,
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що тіньова економіка є абсолютно програшним
варіантом для всіх її учасників, проте час про#
яву ефекту є різним, і ми його не можемо відра#
зу побачити.
Головним завданням є сформувати умови
господарювання таким чином, щоб брати
участь у схемі реалізації тіньової економіки
було не вигідним.
Подолавши тіньову економіку на загально#
державному рівні можливим буде поліпшити
соціально#економічне становище в Україні. На
нашу думку, для цього необхідно підвищити
якість економічної грамотності громадян,
включаючи її до всіх напрямків навчальних
програм. Економічна грамотність серед актив#
ної молоді сприятиме правильному вибору
організаційної структури бізнесу, технології
його провадження та розуміння відповідаль#
ності за економічні правопорушення та на#
слідки від вчинення економічно неправомір#
них дій. Формуючи економічно і професійно
освічену молодь та створивши сприятливі умо#
ви для розвитку малого й середнього бізнесу
стане можливим мінімізувати прояви тіньової
економіки.
Створюючи сприятливе середовище для ро#
боти малого і середнього бізнесу, можливим
стане збільшення їх доходів, а в результаті — і
підвищення розмірів оплати праці та отриман#
ню більших доходів фізичних осіб. Усі ці дії
матимуть прояв синергетичного ефекту для
підвищення стану економіки нашої країни в
цілому.
З метою підвищення ефективності системи
контролю за наявністю на використанням
коштів як підприємствами, так і на рівні фізич#
них осіб доцільно максимально запровадити
безготівкові розрахунки через електронні циф#
рові системи в усіх сферах господарювання та
соціально#економічних відносин. Такий підхід
дасть можливість у повній мірі контролювати
доходи та зіставляти їх співвимірність із поне#
сеними витратами, оперативно виявляючи фак#
ти витрачання ресурсів у розмірах вищих, ніж
отримано доходів. Аналогічне бачення вирі#
шення проблем мінімізації провів тіньової еко#
номіки досліджено та науково обгрунтовано
Приступа Т.В., Чайковська М.А. [6].
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підхід до оподаткування доходів громадян Ук#
раїни. Проте відмічено, що низький рівень до#
ходів населення, великий розрив між дохода#
ми різних соціально#економічних груп населен#
ня спонукає до розвитку тіньової економіки.
Від прояву фактів необліковуваних та неопо#
датковуваних доходів фізичних осіб бюджет
країни недоотримує значних сум, у результаті
чого владні структури стають неспроможними
забезпечити соціальні програми в повному об#
сязі. З метою уникнення тонізації економіки в
країні вкрай необхідним є вишукування спо#
собів подолання факторів що спонукають її
розвиток.
Необхідним для держави є створення умов,
за яких поширення тіньового бізнесу та прове#
дення неоподатковуваних розрахунків стане не
можливим та не ефективним. Підвищення рівня
економічної грамотності фізичних осіб стосов#
но втрат від отримання неофіційних, неоподат#
кованих доходів (втрата права на соціальні га#
рантії, неврахування років діяльності у страхо#
вий стаж, недоотримання нарахувань ЄСВ та
ін.) спонукатиме до поліпшення соціальної
свідомості та відповідальності серед населен#
ня. Водночас відмова фізичних осіб від нео#
фіційного працевлаштування сприятиме над#
ходженню до державної скарбниці достатньої
сума коштів у формі податків на доходи фізич#
них осіб. Поповнення держбюджету фінансо#
вими вливаннями дасть можливість реалізува#
ти дії в напрямку забезпечення соціальними
гарантіями.
Крім того, підвищення рівня економічної
освіченості населення сприятиме обгрунтова#
ному плануванню власного бізнесу та вибору
найбільш доцільної системи його оподаткуван#
ня. Розвиток ефективного малого і середнього
бізнесу забезпечить поліпшення півня еконо#
мічного благополуччя та фінансової незалеж#
ності більшої кількості населення, шляхом
створення додаткових робочих місць із до#
статнім рівнем оплати праці, уникаючи проявів
елементів тіньового бізнесу.
Одним із способів уникнення можливості
поширення проявів тіньової економіки вважає#
мо цифровізацію та уникнення можливості
здійснення готівкових розрахунків як на рівні
підприємств, так і на рівні розрахунків із пра#
цівниками та підрядчиками.

Отже, суми утримань із доходів фізичних
осіб є важливою часткою надходжень до дер#
жавного бюджету. Нами проведено аналіз ста#
ну оподаткування доходів фізичних осіб у по#
рівнянні із європейськими країнами. В резуль#
таті такої оцінки виявлено досить виважений
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SOCIOECONOMIC PROBLEMS OF USE OF FORESTRY LAND IN THE CONDITIONS
OF DECENTRALIZATION OF POWER
За період проведення реформи із децентралізації було здійснено позитивні економічні ініціативи (фінансова
децентралізація), зокрема, внесено відповідні законодавчі зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України,
завдяки чому бюджети місцевих громад збільшились з 68,6 млрд грн у 2014 році до 234 млрд грн у 2018 році (приріст
становить 165,4 млрд грн). Поява новостворених ОТГ, на нашу думку повинна вплинути на розв'язання екологоB
економічних, соціальних проблем використання земель лісогосподарського призначення, які, на жаль, до тепер існуB
ють і потребують нагального вирішення. Однією із головних проблем екологічного та економічного характеру викоB
ристання земель лісогосподарського призначення в ОТГ по Україні є вирубка лісовкритих площ на дрова (особливо
у зимовий період, опалювальний сезон) з метою обігріву приватних осель сільських жителів, яких в ОТГ проживає
близько 9 млн осіб. У результаті проведених розрахунків нами були отримані такі результати кореляційного аналізу:
офіційна (загальна) площа рубок лісу (R = B 0,14 — кореляційний зв'язок відсутній); втрати деревного покриву в
Україні за даними ДЗЗ Forest Global Watch (на основі досвіду країнBчленів ЄС) (R = 0,93 — сильний кореляційний
зв'язок із тарифом на газ та середнім курсом долара — R = 0,74); середній курс долара на відповідний період, грн (R
= 0,93 — сильний кореляційний зв'язок із тарифом на газ та площею втрат деревного покриву — R = 0,74). ЗапропоB
нована регресійна модель дає можливість спрогнозувати (розрахувати) ймовірну площу втрати деревного покриву в
залежності від тарифів на газопостачання. Коефіцієнт детермінації (R2 = 0,89) свідчить про високу адекватність та
статичність запропонованої моделі. Водночас на основі кореляційного аналізу обгрунтовано, що зниження лісисB
тості території впливає на збільшення смертності від хвороб пов'язаних із новоутвореннями (злоякісних пухлин)
органів травлення, дихання, грудної клітки.
During the period of the decentralization reform, positive economic initiatives (financial decentralization) were
implemented, in particular, introducing appropriate legislative changes to the Budget and Tax Codes of Ukraine, which
increased the budgets of local communities from UAH 68.6 billion in 2014 to UAH 234 billion. 2018 (an increase of UAH
165.4 billion). The emergence of newly created UTС, in our opinion, should influence the solution of ecological, economic
and social problems of forest land use, which unfortunately still exist and need urgent solution. One of the main problems
of environmental and economic nature of forest land use in UTС across Ukraine is the felling of wooded areas on firewood
(especially in winter, heating season) with the aim of heating the private residences of rural residents, which are home to
about 9 million people. As a result of the calculations we obtained the following results of correlation analysis: official
(total) area of logging (R = B 0,14 — correlation is absent); loss of wood cover in Ukraine according to Forest Global
Watch (based on the experience of EU Member States) (R = 0.93 — strong correlation with gas tariff and dollar average —
R = 0.74); average dollar exchange rate for the corresponding period, UAH (R = 0.93 — strong correlation with gas tariff
and area of wood cover loss — R = 0.74). The proposed regression model makes it possible to predict (calculate) the
probable area of wood cover loss depending on gas supply tariffs. The coefficient of determination (R2 = 0.89) indicates
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the high adequacy and stability of the proposed model. At the same time, based on the correlation analysis, it is
substantiated that the decrease of the forest cover of the territory influences the increase of mortality from diseases
related to neoplasms (malignant tumors) of digestive, respiratory and chest cells: the index of forest cover has a strong
inverse correlation between mortality in the regions of Ukraine ( R = B 0,60), that is, with the decrease of forest cover the
number of deaths in the regions increases; in all cases of population deaths (diseases of vital organ systems, external
causes of morbidity and mortality, etc.), inverse correlations were established between the incidence of forest cover and
the number of deaths from neoplasms (R = B 0.70), including malignant tumors. (R = B 0.70), including the digestive
system (R = B 0.68) and the respiratory system and chest (R = B 0.79).

Ключові слова: земельні ресурси, об'єднані територіальні громади, землі лісогосподарсь5
кого призначення, кореляційний аналіз, децентралізація влади.
Key words: land resources, united territorial communities, forest lands, correlation analysis,
decentralization of power.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Зважаючи на наявні зміни, дерегуляції
функцій управління земельними ресурсами,
спричинені легітимними реформами в нашій
країні, зокрема, створенням територіальних
громад, значна кількість спеціалістів, нау#
ковців, фахівців в галузі права окреслили низ#
ку проблем щодо раціонального використання
та охорони земель лісогосподарського призна#
чення в умовах децентралізації влади та земель#
ної реформи, а саме:
— новостворені об'єднані територіальні
громади (далі ОТГ) набувають нових повнова#
жень у здійсненні місцевого самоврядування,
отримують нові повноваження та додаткові
ресурси для їх безпосереднього виконання
згідно норм Бюджетного кодексу, зокрема, у
сферах освіти, охорони здоров'я, соціального
захисту, житлово#комунального господарства.
Однак такі ОТГ повністю усунені від розпоряд#
ження земельними ділянками державної влас#
ності за межами населених пунктів та позбав#
лені будь#якого впливу на рішення щодо надан#
ня їх у власність та користування [1; 2]. Водно#
час обмеження земельно#правової юрисдикції
органів місцевого самоврядування за межами
населених пунктів суттєво ускладнює розвиток
ОТГ, зменшуючи тим самим матеріальну скла#
дову територіальних громад. До того ж такі
явища, не узгоджуються з одним із основних
принципів демократичного суспільства, який
визнаний у світі — принципом повсюдності
місцевого самоврядування [2];
— проблема невідповідності облікових та
фактичних даних про землі лісогосподарсько#
го призначення — "площі, зайняті під лісами
відрізняються від облікових даних, причиною
цьому є "безхозні ліси". Частина яких є колиш#
німи колгоспними лісами та лісосмугами, землі
під якими залишились у колективній власності"
і регулюється положенням "Про колгоспні
ліси", затвердженим Постановою Ради Мініст#
рів СРСР №144 від 04.03.1968 року [3], яке ска#
Передплатний індекс 21847

сованим так і не було, враховуючи що колгос#
пи фактично існують і перебувають у лише у
стані реформування, а їх членами залишають#
ся "колгоспники" — селяни [4; 5];
— необхідність в інвентаризації земель, у
тому числі земель лісогосподарського призна#
чення, з метою формування матеріальної та
фінансової основи новостворених ОТГ [4];
— дерегуляція правових норм щодо пере#
ведення самозаліснених приватних земель у
державну/комунальну власність для ведення
лісового господарства [6] — "самозаліснені
земельні ділянки сільськогосподарського при#
значення або навіть під майбутнє заліснення (в
основному це земельні паї) потребують зміни
цільового призначення і на таких землях мо#
жуть бути створені приватні ліси" [4];
— відсутність механізму, який би надавав
можливість громадянам створювати ліси на
приватних землях с/г призначення [6] — стат#
тя 56 Земельний кодекс України [7] дійсно пе#
редбачає приватну власність на землі лісогос#
подарського призначення (п. 1, ст. 56), мож#
ливість громадян і юридичних осіб в установ#
леному порядку набувати у власність земельні
ділянки деградованих і малопродуктивних
угідь для залісення (п. 3, ст. 56). Однак це поло#
ження можна вважати декларативним, через
високу матеріалоємність (затратність) та бю#
рократичність реалізації існуючої норми зако#
ну;
— відсутність у Державному земельному
кадастрі відомостей про всі земельні ділянки
лісогосподарського призначення, що негатив#
но впливає на розвиток лісового кадастру та
здійснення оперативного контролю за викори#
станням лісових земель [4].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Правові аспекти функціонування комуналь#
них підприємств та права ОТГ у сфері лісово#
го господарства висвітив колектив авторів
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Рис. 1. Діаграма кількості ОТГ у розрізі областей України
Джерело: створено автором за даними [1].

А.Е. Оборська, А.С. Жила, І.М. Матейко, Т.Б. Жи#
ла у свої науковій праці [8], в рамках проекту
LEG II ("Правозастосування й управління в
лісовому секторі країн східного регіону дії
європейського інструменту сусідства та парт#
нерства"). Відповідно до цих досліджень в Ук#
раїні — 12,95 % лісів від загальної структури
лісового фонду (державної форми власності)
перебувають у користуванні комунальних лісо#
господарських підприємств, а саме: в Сумській
області (34,2 % — від загальної частки кому#
нальних лісів по Україні); Чернігівській облас#
ті — 32,6 %; Вінницькій області — 29,8 %; Жи#
томирській області — 27,2 %; Хмельницькій об#
ласті — 25,9 %; Львівській області — 21,0 %;
Тернопільській області — 13,5 %; Івано#
Франківській області — 13,4 %; Черкаській об#
ласті — 6,5 %.
Водночас залишаються не вирішеними со#
ціально#економічні проблеми використання зе#
мель лісогосподарського призначення в умовах
децентралізації влади та створення ОТГ.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — визначити наявні соціально#
економічні проблеми використання земель
лісогосподарського призначення в умовах де#
централізації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Процес децентралізації в Україні, почина#
ючи з 2014 року передбачає створення ОТГ че#
рез добровільне об'єднання, міжмуніципальне
співробітництво та зміни до бюджетного ко#
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дексу для сприяння більшій фіскальній децен#
тралізації, уряд має почати будувати терито#
ріальні та фінансові можливості для передачі
повноважень та ресурсів місцевим органам вла#
ди [9].
Станом на 12.07.2019 року найбільша кіль#
кість ОТГ зосереджена у таких областях як
Дніпропетровській — 62, Черкаській — 57,
Житомирській — 55, Волинській — 51, Тер#
нопільській — 49, Запорізькій — 48, Пол#
тавській — 47, Хмельницькій — 47 (рис. 1).
Найменша кількість ОТГ сформована в За#
карпатській — 6, Донецькій — 11, Луганській —
17, Харківській — 19, Кіровоградській — 21,
Київській — 22 областях.
У цілому по Україні ОТГ займають 36,25 %
території, найбільшу питому площу в розрізі
областей, ОТГ займають у Запорізькій (66,90%),
Житомирській (65,56 %), Хмельницькій (58,89%),
Дніпропетровській (57,97 %), Чернігівській
(57,42 %), Волинській (55,63 %), Миколаївській
(49,52 %) областях (рис. 2).
Тоді як у Закарпатській, Вінницькій, Київ#
ській, Кіровоградській, Харківській, Львівській
областях загальна площа ОТГ не перевищує
23% у співвідношенні до загальної площі об#
ласті.
За період проведення реформи із децентра#
лізації були здійсненні позитивні економічні
ініціативи (фінансова децентралізація), зокре#
ма, внесенні відповідні законодавчі зміни до
Бюджетного та Податкового кодексів Украї#
ни, завдяки чому бюджети місцевих гро#
мад збільшились з 68,6 млрд грн у 2014 року до
Передплатний індекс 21847
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Рис. 2. Діаграма кількості ОТГ у розрізі областей України
Джерело: створено автором за даними [1].

234 млрд грн у 2018 році (приріст становить
165,4 млрд грн) [1].
Поява новостворених ОТГ, на нашу думку
повинна вплинути на розв'язання еколого#еко#
номічних, соціальних проблем використання
земель лісогосподарського призначення, які,

на жаль, до тепер існують і потребують нагаль#
ного вирішення.
Однією із головних проблем екологічного
та економічного характеру використання зе#
мель лісогосподарського призначення в ОТГ по
Україні є вирубка лісовкритих площ на дрова

Таблиця 1. Динаміка втрат деревного покриву, зімни тарифу на газ та середнього курсу
долара в Україні

Рік
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Втрата деревного покриву в
Україні за даними ДЗЗ (Forest
Global Watch), тис. га
87,7
110,0
49,8
47,9
38,4
56,2
60,8
52,7
48,8
55,0
64,9
42,7
37,0
50,1
39,4
27,6
29,2

Офіційна (загальна)
площа рубок лісу,
тис. га

Тарифи на газ для
населення, (грн за
1 м³, з ПДВ)

419,1
386,4
399,3
382,6
415,4
417,0
421,8
402,2
357,9
425,3
476,2
468,2
464,7
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

6,88
7,19
1,79
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

Середній курс
долара на
відповідний період,
грн
26,62
25,55
21,86
11,89
7,99
7,99
7,95
7,93
7,79
5,45
5,05
5,05
5,12
5,32
5,33
5,33
5,37

Джерело: створено автором за даними [20—22].
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Таблиця 2. Результати кореляційного аналізу між тарифом на газопостачання для населення
та зменшення лісовкритих площ і середнього курсу долара
Втрата деревного покриву
в Україні за даними ДЗЗ
(Forest Global Watch),
тис. га
Втрата деревного покриву в
Україні за даними ДЗЗ (Forest
Global Watch), тис. га
Офіційна (загальна) площа рубок
лісу, тис. га
Тарифи на газ для населення,
(грн за 1 м³, з ПДВ)
Середній курс долара на
відповідний період, грн

Офіційна
(загальна)
площа рубок
лісу, тис. га

Тарифи на газ
для населення,
(грн за 1 м³, з
ПДВ)

Середній
курс долара
на
відповідний
період, грн

1,00
-0,18

1,00

0,93

-0,14

1,00

0,74

-0,28

0,87

1,00

Джерело: розраховано автором за даними [20—22].

(особливо у зимовий період, опалювальний се#
зон) з метою обігріву приватних осель сіль#
ських жителів, яких в ОТГ проживає близько
9 млн осіб [1, 10—15].
Для підтвердження цього факту нами було
здійснено кореляційний аналіз впливу тарифу
на газопостачання для населення між офіцій#
ною (загальною) площею рубок лісу, втратою
деревного покриву в Україні за даними ДЗЗ
Forest Global Watch (на основі досвіду країн#
членів ЄС) [16—19, 24, 25], середнім курсом
долара на відповідний період (табл. 1).
У результаті проведених розрахунків нами
були отримані наступні результати кореляцій#
ного аналізу (табл. 2):
— офіційна (загальна) площа рубок лісу
(R = # 0,14 — кореляційний зв'язок відсутній);
— втрати деревного покриву в Україні за
даними ДЗЗ Forest Global Watch (на основі до#
свіду країн#членів ЄС) (R = 0,93 — сильний ко#
реляційний зв'язок із тарифом на газ та се#
реднім курсом долара — R = 0,74);
— середній курс долара на відповідний пе#
ріод, грн (R = 0,93 — сильний кореляційний зв'я#
зок із тарифом на газ та площею втрат дерев#
ного покриву — R = 0,74).
За результатами розрахунків можна ствер#
джувати що зростання тарифу на газопоста#
чання для населення впливає на збільшення
площі втрат деревного покриву в Україні, які
були визначені за даними ДЗЗ. Натомість ко#
реляційний зв'язок між тарифом на газ та офі#
ційною площею вирубок відсутній, причиною
цьому, на нашу, думку є недостовірність офіці#
йних даних площі рубок лісу та вплив коруп#
ційної складової на лісистість в Україні, про що
було зазначено вище та математично обгрун#
товано.
З метою прогнозування площі втрат дерев#
ного покриву в Україні при зміні тарифу на
газопостачання для населення, курсу долара на
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відповідний період нами була розроблена еко#
номіко#математична модель, з коефіцієнтом
детермінації — R2 = 0,89 (формула 1).
(1),
де Y — площа втрат деревного покриву в
Україні, тис. га;
Х1 — тариф на газ для населення, грн за 1 м3,
з ПДВ;
Х2 — середній курс долара на відповідний
період, грн за 1 м3, з ПДВ.
Відомо, що скорочення лісових площ (зни#
ження лісистості) впливає на погіршення ста#
ну довкілля, саме тому однією із найважливі#
ших соціальних проблем використання земель
лісогосподарського призначення в ОТГ є еко#
логічна безпека життєдіяльності населення,
яка визначається рівнем захворюваності та
смертністю людей.
Наступний етап нашого дослідження перед#
бачав здійснення аналізу впливу показника
лісистості на рівень смертності населення в
розрізі областей та встановлення обставин та#
кого зв'язку. За відсутності статистичної
інформації щодо смертності населення по ОТГ
дослідження здійснювались у розрізі відповід#
них областей. З цією метою нами були проана#
лізовані дані Державної служби статистики
України, щодо коефіцієнту смертності за стат#
тю та причинами смерті по регіонах у 2017 році
[23] (табл. 3).
За допомогою кореляційного методу отри#
мані наступні результати впливу показника
лісистості на смертність та причини смерті по
областях, зокрема (табл. 4):
— показник лісистості має сильний оберне#
ний кореляційний зв'язок між смертністю в ре#
гіонах України (R = # 0,60), тобто у разі зни#
ження лісистості кількість померлих в облас#
тях зростає;
— серед усіх випадків смертей населення
(хвороби життєво#важливих систем органів
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 3. Коефіцієнти смертності та причинами смерті по регіонах у 2017 році

1453,9
1527,0
1310,3
1577,3
1617,3
1200,7
1604,0
1257,7

У тому числі:
з них від злоякісних новоутворень:
органів
від новоутворень
органів
дихання та
усього
грудної
травлення
клітки
(на 100 000 осіб постійного населення)
200,8
198,8
68,0
35,3
195,9
194,0
65,2
32,8
148,2
145,5
49,7
23,5
229,8
227,5
81,6
44,0
185,5
184,2
61,9
31,2
152,6
150,6
48,8
28,9
255,4
252,2
88,2
49,0
163,5
160,9
49,2
28,9

16,07
13,47
32,09
5,13
34,33
51,58
4,06
42,16

1602,6
1644,1
1276,6
1483,4
1405,4
1657,6
1263,1
1601,6
1407,5
1524,3
1513,0
1532,0
1639,2
1240,2
1851,9

225,6
211,1
173,9
183,5
205,4
230,2
173,7
233,5
178,9
222,9
195,5
198,7
209,6
184,2
205,2

21,08
6,78
28,82
4,12
6,00
8,88
37,11
17,99
13,64
12,03
4,42
13,03
15,41
29,99
20,79

Усього
померлих

Назва

Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська
Кіровоградська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

224,7
209,8
172,0
181,7
204,0
228,1
171,4
231,7
177,6
221,7
191,2
195,9
207,7
182,5
202,7

77,9
69,6
55,8
61,5
69,7
82,3
58,2
78,9
59,4
76,5
62,1
64,5
75,6
60,3
73,3

40,7
41,6
28,5
39,8
35,2
40,9
25,8
38,8
36,0
37,7
43,1
32,6
39,7
33,3
32,7

Лісистість
(розраховано
автором), %

Джерело: за даними Державної служби статистики України [23].

Таблиця 4. Кореляційний аналіз впливу лісистості на смертність населення
по областям в Україні

№

Усього
померлих

від новоутворень

1
Колонка 1
Колонка 2
Колонка 3
Колонка 4
Колонка 5
Колонка 6

1,00
0,72
0,72
0,76
0,60
-0,60

2
1,00
1,00
0,98
0,84
-0,70

У тому числі:
з них від злоякісних новоутворень:
органів
органів
дихання та
усього
травлення
грудної
клітки
3
4
5
1,00
0,98
1,00
0,83
0,80
1,00
-0,70
-0,68
-0,79

Лісистість,
%
6
1,00

Джерело: розраховано автором.

людини, зовнішні причини захворюваності та
смертності тощо) були встановлені обернені ко#
реляційні зв'язки між показником лісистості та
кількістю померлих від новоутворень (R = # 0,70),
з них від злоякісних пухлин (R = # 0,70), в тому
числі органів травлення (R = # 0,68) та органів
дихання і грудної клітки (R = # 0,79).
ВИСНОВКИ

Таким чином, нами доведено що неефектив#
не використання земель лісогосподарського
призначення безпосередньо впливає на со#
ціально#демографічні, економічні та екологічні
проблеми ОТГ в умовах децентралізації влади.
Передплатний індекс 21847

Встановлений сильний прямий математичний
зв'язок між площею втрат деревного покриву
та зростанням тарифу на газопостачання для
населення.
Запропонована регресійна модель дає мож#
ливість спрогнозувати (розрахувати) ймовірну
площу втрати деревного покриву в залежності
від тарифів на газопостачання. Коефіцієнт де#
термінації (R2 = 0,89) свідчить про високу адек#
ватність та статичність запропонованої моделі.
Водночас на основі кореляційного аналізу
обгрунтовано що зниження лісистості тери#
торії впливає на збільшення смертності від хво#
роб пов'язаних із новоутвореннями (злоякіс#
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них пухлин) органів травлення, дихання, груд#
ної клітки.
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USING OF NONCOMMERCIAL MARKETING AS A TOOL FOR IMPLEMENTING THE BIOECONOMY
Головне завдання для світової економіки в довгостроковій перспективі — перехід до моделі ресурсоB та енергоB
зберігаючої економіки, заснованої головним чином на використанні поновлюваних ресурсів, пріоритетами якої є
цінність і якість людського життя, а також збереження навколишнього середовища. Такою моделлю є біоекономіка,
що базується на парадигмах виробництва, яке пов'язане з біологічними процесами, використовує відновлювані приB
родні ресурси, вимагає мінімальних витрат енергії і не забруднює навколишнє середовище. Зусилля, спрямовані на
розвиток біоекономіки, водночас сприяють досягненню цілей сталого розвитку. У якості одного із інструментів стиB
мулювання розвитку біоекономіки автори пропонують використовувати некомерційний маркетинг. У фокусі уваги
застосування некомерційного маркетингу знаходиться підтримка та заміна тих ринкових складових, що не спроB
можні самостійно забезпечити процеси, пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном та споживанням біотехноB
логічної продукції. Безпосередньо некомерційний маркетинг розвитку біоекономіки авторами трактується як сфера
соціальної взаємодії, що включає в себе цілеспрямовану діяльність різних суб'єктів (організацій, установ, окремих
осіб), котрі не мають за мету одержання прибутку. Головною задачею некомерційного маркетингу є досягнення неB
обхідних результатів шляхом задоволення потреб конкретної цільової аудиторії на основі дотримання основних марB
кетингових принципів за рахунок використання специфічних маркетингових інструментів.
Інструменти некомерційного маркетингу використовуються для визначення ключових потреб та інтересів цільоB
вих сегментів, які пов'язані з біоекономікою. Зокрема для органів влади всіх рівнів це є підвищення рівня довіри та
рейтингу, для населення — зростання якості життя та добробуту, для бізнесу — зростання ефективності діяльності,
для науковоBдослідної сфери — стабілізація та подальший розвиток. Після того, за допомогою інструментів некоB
мерційного маркетингу визначаються основні шляхи та способи задоволення потреб цільових аудиторій. Такими
інструментами є засоби масової інформації, системи суспільних комунікацій, видання профільної літератури, зв'язB
ки з громадськістю, проведення рекламних заходів, особистих зустрічей спеціалістів з цільовими аудиторіями тощо.
За допомогою некомерційного маркетингу також покращується імідж біотехнологічної продукції. Розроблення та
впровадження концепції некомерційного маркетингу розвитку біоекономіки позитивно впливає на процес імплеB
ментації останньої.
The main challenge for the world economy in the long term is a creation the model of resource— and energyBsaving
economy, which is based mainly on the use of renewable resources. Its priorities mast be the value and quality of human
life, the preservation of the environment as well. This model is the bioeconomy based on production paradigms, which is
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linked to biological processes, uses renewable natural resources, requires minimal energy consumption and does not
pollute the environment. At the same time, efforts to promote bioeconomy contribute to the achievement of sustainable
development goals. The authors propose to use nonBcommercial marketing as the tool for stimulating of the bioeconomy
development. The focus of non— commercial marketing is to support and replace those market components that are
unable to independently support processes related to the production, distribution, exchange and consumption of biotech
products. The authors interpret nonBcommercial marketing of bioeconomic development as a sphere of social interaction,
which includes the purposeful activities of various entities (organizations, institutions, individuals) that doesn`t intend
to receive profit. The main goal of nonBcommercial marketing is to achieve the desired results by meeting the needs of a
specific target segments based on adherence to basic marketing principles through the use of specific marketing tools.
Non— commercial marketing tools are used to identify key needs and interests of the target segments that are related
to the bioeconomy. In particular, it is to increase the level of trust and rating for the authorities of all levels, for the
population — to increase the quality of life and wellBbeing, for business — to increase the efficiency of activity, for the
research sphere — to stabilize and further development. Then nonBcommercial marketing tools identify the main ways
to meet the needs of the target segments. These tools are the media, public communications systems, the publication of
profile literature, public relations, advertising events, personal meetings of professionals with target segments etc. NonB
commercial marketing also improves the image of biotech products. The development and implementation of the concept
of nonBcommercial marketing of bioeconomic development has a positive effect on the process of its implementation.

Ключові слова: біоекономіка, біотехнологічна продукція, некомерційний маркетинг, імідж
біотехнологічної продукції, цільові сегменти, сталий розвиток.
Key words: bioeconomy, biotechnological products, non5commercial marketing, image of
biotechnological products, target segments, sustainable development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Запропонована ООН і схвалена більшістю
країн світу концепція сталого розвитку, перед#
бачає такий варіант глобального розвитку,
який поєднує в собі задоволення потреб тепе#
рішнього покоління разом з забезпеченням
можливостей задоволення потреб майбутньо#
го покоління. Така концепція враховує комп#
лексний взаємозв'язок економічних, соціаль#
них та екологічних компонент. Ухвалена Євро#
пейською Комісією у 2012 році Програма роз#
витку біоекономіки відповідає парадигмі ста#
лого розвитку. Відтак зусилля, спрямовані на
розвиток біоекономіки, водночас сприяють
досягненню цілей сталого розвитку.
З огляду на специфічні риси біоекономіки,
для підвищення ефективності її розвитку необ#
хідне нове середовище, яке формується як в
економічній, так і соціальній площині. Мова йде
про відкритість і готовність до співпраці різних
суб'єктів економічної системи, інноваційну
спрямованість, формування нових принципів
виробництва та споживання, моральних норм
та світогляду.
У зв'язку з цим вважаємо за доцільне більш
широко розглянути принципи та умови засто#
сування некомерційного маркетингу як одно#
го із інструментів стимулювання розвитку біо#
економіки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Різноманітні аспекти концепції некомер#
ційного маркетингу вивчалися багатьма вітчиз#
няними та зарубіжними вченими. Зокрема ви#
значення некомерційного маркетингу як діяль#
ності некомерційних структур у конкурентно#
му середовищі, що базується на принципах кла#
сичного маркетингу та спрямована на досяг#
нення цілей, які безпосередньо не пов'язані з
одержанням прибутку, наводиться у роботах
С. Андреєва та Л. Мельниченка [1]. Соціальний
маркетинг як важливий і принципово новий
підхід до врегулювання соціальних змін і про#
цесів у демократичному ринковому суспільстві
розглядався у роботі М. Максименюк [8].
Специфіка, особливості діяльності неко#
мерційних суб'єктів, а також процеси некомер#
ційного маркетингу розглядаються у працях
Є. Смирнової [14]. Особливості застосування
некомерційного маркетингу у різних сферах
досліджено у роботах Т. Борисової [3], О. Дуб#
ровки [6], В. Олійника [9], К. Романенко [11],
Є. Ромата [13], В. Степанова [15] та інших вче#
них. Застосування інструментарію некомерцій#
ного маркетингу має значний потенціал і перс#
пективу для розвитку саме біоекономіки. Од#
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нак з огляду на специфіку біоекономіки як
такої, необхідно провести дослідження щодо
конкретизації набору інструментів, технологій
застосування, результатів впливу некомерцій#
ного маркетингу для імплементації біоеконо#
міки. Вказані питання наразі відносяться до не#
вирішених. Некомерційний маркетинг не розг#
лядався у якості інструмента регулювання, кот#
рий сприяє подальшому розвитку біоекономі#
ки.
Загалом застосування маркетингу у неко#
мерційній сфері базується на існуючих класич#
них положеннях, проте визначаючи некомер#
ційний маркетинг як інструмент регулювання
розвитку біоекономіки, ми вважаємо за необ#
хідне розглянути основні його принципи та
положення, які є значущими з точки зору до#
сягнення поставлених цілей.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є розгляд особливостей неко#
мерційного маркетингу як інструменту імпле#
ментації розвитку біоекономіки на сучасному
етапі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Концепція некомерційного маркетингу ба#
зується на принципово новому підході, якого
потребує розвиток конкурентних ринкових
відносин в економічній системі під час форму#
вання біоекономіки.
Маркетинг, як і будь#яке інше, в тому числі,
державне регулювання, не змозі повністю вир#
ішити проблеми, які виникають у процесі роз#
витку біоекономіки. Але, використовуючи
інструменти маркетингу, є можливість значно
пом'якшити їх вплив на соціальну, екологічну
та економічну сфери, мінімізувавши при цьому
видатки.
Цей підхід може бути використаний під час
моделювання правового середовища, в якому
реалізовуватиметься політика, спрямована на
розвиток біоекономіки, у фокусі уваги якої
знаходиться підтримка та заміна тих ринкових
складових, що не спроможні самостійно забез#
печити процеси, пов'язані з виробництвом, роз#
поділом, обміном та споживанням біотехноло#
гічної продукції [5].
"Провали" того чи іншого ринку пов'язані з
певними недоліками їх внутрішньої структури,
які через низку особливостей розвитку не да#
ють змоги належним чином відбуватися госпо#
дарським операціям, а також повному циклу
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товарно#грошового обігу, забезпеченого дією
ринкових механізмів.
Брак ринкового стимулювання обігу біотех#
нологічної продукції веде до відсутності по#
трібного рівня забезпеченості цим товаром та
високих споживчої активності та попиту. На#
явність висновків щодо неспроможності рин#
ку є підгрунтям для створення політики "інсти#
туційної компенсації" і нормативного закріп#
лення необхідних засобів регулювання та
управління відносинами, що виникають у про#
цесі створення цієї продукції. Завданням дер#
жави в такому випадку є компенсація існуючи#
ми засобами впливу на ті неспроможності, що
були ідентифіковані, та збереження достатнь#
ого рівня інтенсивності економічних відносин,
які пов'язані з виробництвом, розподілом, об#
міном та споживанням біотехнопродукції.
Маркетинг розвитку біоекономіки формує
цілу низку інструментів та концепцій для
втілення програми розвитку біоекономіки. По#
ложення, яке використовується на ринках
будь#яких товарів — "що є вигідним для під#
приємців, то є вигідним і для суспільства", на
практиці неможна повною мірою застосувати
для біоекономіки та досягнення цілей сталого
розвитку. Певна обмеженість критеріїв еконо#
мічної ефективності не завжди відповідає по#
зиціям сталого розвитку. Тому, як правило,
поєднати економічні та суспільні інтереси в
процесі функціонування біоекономіки досить
складно, оскільки в концепті біоекономіки фо#
кус уваги зміщується на соціальні фактори.
Низку соціальних задач країни загалом, і
сільської місцевості зокрема, в умовах ринко#
вої економіки складно вирішити, використову#
ючи механізм конкурентного обміну, попиту та
пропозиції. У наших дослідженнях доводить#
ся, що розвиток біоекономіки відповідає прин#
ципам сталого розвитку, що сприяє збалансо#
ваному соціально#економічному розвитку
країни [4; 7]. Положення і принципи сталого
розвитку визначаються нами як стан, за якого
відбувається задоволення потреб споживачів,
підвищення добробуту, за якого не знижують#
ся можливості майбутніх поколінь на гідний
рівень життя.
Грунтуючись на вищезазначеній позиції,
вважаємо за доцільне сформувати концепцію
маркетингу розвитку біоекономіки, націлену на
забезпечення більш сприятливих умов її ста#
новлення та створення позитивного іміджу біо#
технологічної продукції.
Поняття "некомерційний маркетинг" про#
понуємо визначати як сферу соціальної взає#
модії, яка включає в себе цілеспрямовану
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діяльність різних суб'єктів (організацій, уста#
нов, окремих осіб), котрі не мають за мету одер#
жання заздалегідь визначеного прибутку. Го#
ловною задачею некомерційного маркетингу є
досягнення необхідних результатів шляхом
задоволення потреб конкретної цільової ауди#
торії на основі дотримання основних маркетин#
гових принципів за рахунок використання спе#
цифічних маркетингових інструментів [10; 12].
Практичний маркетинг біоекономіки дозво#
ляє за допомогою своїх методів та інструментів
ефективніше адаптувати суб'єктів економіки до
умов розвитку біоекономіки. У широкому ро#
зумінні він дає можливість формувати раціо#
нальні запити у цільової аудиторії [2].
Метою застосування інструментарію мар#
кетингу розвитку біоекономіки є об'єднання
коштів комерційних структур, які діють у сфері
біоекономіки, зокрема аграрній, із залученням
при цьому фінансових ресурсів із державного
бюджету для поліпшення стану та подальшого
розвитку біоекономіки.
Концепцію некомерційного маркетингу
розвитку біоекономіки слід розуміти широко,
тобто як концепцію впливу. Різноманітні
зовнішні фактори, як економічні, так і полі#
тичні, а також соціальні та екологічні умови,
чинять вплив на спосіб життя та діяльність лю#
дини, але не прямо, а опосередковано, через
суспільні цінності, соціально#психологічні
установки, котрі формуються суспільством та
мікросередовищем існування. Цей вплив су#
спільства відбивається у відношенні людини до
того чи іншого патерну поведінки, проявляєть#
ся у свідомому виборі та реалізації тих шаб#
лонів, які відповідають цим установкам.
Отже, сучасний маркетинг доцільно орієн#
тувати не тільки на збут, але і на набуття клю#
чової характеристики в межах державного
впливу на розвиток біоекономіки.
Маркетинг біоекономіки вирішує задачі
рентабельного використання фінансових ре#
сурсів країни з метою максимально можливо#
го задоволення потреб споживачів, формуван#
ня екологічно безпечного навколишнього при#
родного середовища, залучення економічних
агентів до діяльності, спрямованої на подаль#
ший розвиток біоекономіки, включаючи ефек#
тивний розвиток виробництва на базі застосу#
вання біотехнологій. Викладена концепція виз#
начає характер, напрямок і масштаби функ#
ціонування біоекономіки, що має за мету підви#
щення добробуту населення.
Ми трактуємо некомерційний маркетинг роз#
витку біоекономіки як комплекс заходів з пла#
нування та здійснення усесторонньої діяльності,
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яка пов'язана з донесенням ідеї розвитку біое#
кономіки до різних суб'єктів економічної систе#
ми з метою забезпечення ефективної імплемен#
тації стратегії розвитку біоекономіки [2].
Таким чином, головними завданнями засто#
сування маркетингу біоекономіки є такі:
1. Зростання ефективності діяльності бізне#
сових структур, тому числі аграрних підпри#
ємств, як результат розвитку біоекономіки.
2. Закладення підвалин для ефективного
функціонування біотехнологічних підприємств,
формування сучасного, прозорого, конкурен#
тного ринку виробників та споживачів біотех#
нологічної продукції.
3. Створення умов для визнання ідеї розвит#
ку біоекономіки необхідною та суспільно ко#
рисною.
4. Уведення в практику діяльності під#
приємств біоекономіки сучасної системи сер#
тифікації з метою ефективного контролю за
дотриманням вимог щодо якості біотехноло#
гічної продукції для забезпечення захисту прав
споживачів.
5. Допомога адаптуванню біотехнологічних
підприємств до роботи в умовах ринкової еко#
номіки.
6. Залучення інвестиційних потоків у секто#
рах біоекономіки.
7. Підвищення рівня задоволення потреб
споживачів у якісних, безпечних товарах, що
спряє зростанню рівня добробуту населення.
Одним із головних факторів успішного за#
стосування некомерційного маркетингу біо#
економіки є поінформованість та розуміння
змісту новації. Тому, розробляючи стратегічні
заходи в рамках введення маркетингу, ми спи#
ралися на той факт, що недостатній обсяг знань
з питань його впровадження та рівень розвит#
ку біоекономіки є важливою проблемою, яка
стоїть на шляху ефективного її розвитку і пе#
репоною для подальшого зростання добробу#
ту населення.
У зв'язку з цим, створювану програму
імплементації маркетингу біоекономіки варто
доповнити інформаційно#методичною діяль#
ністю, а саме:
— нарощуванням загального обсягу інформа#
ції про біоекономіку в засобах масової інфор#
мації;
— організацією проведення навчань, конфе#
ренцій, семінарів, котрі стосуються обміну до#
свідом про найкращі практики підприємств біо#
економіки в регіоні, конкретному населеному
пункті;
— друком, тиражуванням чи придбанням, а
також розповсюдженням професійної та нау#
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1) визначення ключових
потреб та інтересів цільо#
вих ринків, які пов'язані з
біоекономікою;
2) вплив на поведінку
поведінки цільових ауди#
торій в необхідному на#
прямі через просування
ідей некомерційного мар#
кетингу продукції біотех#
нологічних галузей;
3) створення позитив#
ного іміджу біотехнологіч#
ної продукції;
4) дослідження і про#
гнозування наслідків здійс#
нення заходів, спрямова#
них на зміну поведінки ці#
Рис. 1. Визначення потреб та інтересів цільових груп при
льових сегментів.
застосуванні некомерційного маркетингу біоекономіки
Цільовими сегментами
Джерело: розроблено авторами.
некомерційного маркетин#
ково#популярної літератури з питань розвит# гу розвитку біоекономіки є такі: влада, яка
включає державні органи різного рівня; еко#
ку біоекономіки та її маркетингу;
— проведенням диференційованої інформа# номічні агенти, що виробляють та споживають
ційно#методичної роботи, враховуючи особли# продукцію біотехнологічних галузей; населен#
вості різних груп суб'єктів та територіальних ня; наукові заклади та установи (рис. 1).
До плану реалізації маркетингу розвитку
рівнів;
— нарощуванням та упорядкуванням баз біоекономіки варто, на нашу думку, включати
даних і баз знань у сфері біоекономіки, в тому такі необхідні складові: нову модель поведін#
числі щодо оцінки біоресурсів, пов'язаних із ки, яка заміщує попередню, "вартість" цієї
системами зберігання та розповсюдження да# зміни, інформацію стосовно варіантів можли#
них з профільних напрямів, існуючих у відпо# востей досягнення вказаної зміни та її пози#
відних органах виконавчої влади та державних тивні результати. Розроблений план маркетин#
гу покликаний визначити, а також навчити
інституціях розвитку;
— розробкою веб#сайту "Сучасна біоеконо# цільові аудиторії найкращим методам зміни
міка та розвиток біопідприємництва", який поведінки.
Насамперед, головна увага приділяється
надає сервіси відеоконференцій, підтримує
процес комерціалізації напрацювань у секто# ідентифікації найбільш актуальних проблем з
рах біоекономіки і популяризації біотехноло# точки зору цільових сегментів, на які в подаль#
гічної продукції серед потенційних споживачів; шому спрямовуються основні зусилля марке#
— забезпеченням функціонування статис# тингу. Зазвичай, потреби та інтереси цільових
тичного моніторингу розвитку біоекономіки в сегментів відрізняються, проте всі вони так чи
країні, до якого входить розробка методології інакше пов'язані з розвитком біоекономіки.
Для розвитку біоекономіки важливим є ви#
та інструментів статистичного спостереження
за створенням, впровадженням у виробництво рішення задачі підвищення ефективності діяль#
та застосуванням біотехнологій на основі ух# ності органів влади всіх рівнів. Метою роботи
валених у цій сфері міжнародних статистичних органів влади є пердусім створення умов для за#
доволення потреб населення в різних сферах
стандартів ОЕСР.
Некомерційний маркетинг розвитку біоеко# життя суспільства. Отже, враховуючи пробле#
номіки забезпечує встановлення економічних, ми вичерпності природних ресурсів, стану на#
соціальних та організаційних зв'язків за раху# вколишнього природного середовища та про#
нок формування маркетингової системи взає# довольчої безпеки, органам влади доцільно
відігравати активнішу роль у сприянні розвит#
модії всередині соціуму.
Застосування некомерційного маркетингу ку біоекономіки. Некомерційний маркетинг
біоекономіки забезпечує вирішення таких ос# біотехнологічної продукції покликаний стиму#
лювати процеси розвитку біоекономіки, бо він,
новних питань:
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забезпечуючи максималь#
не задоволення потреб на#
селення, водночас сприя#
тиме нівелюванню певного
негативного ставлення на#
селення до окремих влад#
них структур і зростанню
рейтингу довіри та її пре#
стижу в соціумі.
Підприємства, що на#
лежать до секторів біое#
кономіки передусім заці#
кавлені в зростанні ре#
зультативності їх роботи
за рахунок підвищення
продуктивності праці та
загалом ефективного ви#
користання ресурсів ви#
робництва.
Рис. 2. Визначення та просування ідей маркетингу розвитку
Від впровадження не#
біоекономіки
комерційного маркетингу
Джерело: розроблено авторами.
біотехнологічної продук#
ції виграють також і заклади освіти та науки, чує інноваційний розвиток та привабливість
чия діяльність так чи інакше пов'язана з біое# інвестиційних проектів, що є завданням органів
кономікою, завдяки швидшому трансферу тех# влади усіх рівнів. Доведення до органів влади
нологій та полегшенню комерціалізації іннова# інформації про необхідність їх участі у подаль#
шому розвитку біоекономіки та окресленні по#
ційних продуктів.
Для цільової аудиторії "населення" голов# трібних стратегічних пріоритетів є задачею не#
ною метою є підвищення рівня добробуту шля# комерційного маркетингу.
Некомерційний маркетинг також має по#
хом задоволення своїх потреб (фізіологічних,
тенціал для інтенсифікації використання біо#
духовних, соціальних тощо).
Після того, як відбулося визначення основ# технологій у державному секторі економіки
них інтересів цільових груп, перед некомерцій# країни, у тому числі державними корпорація#
ним маркетингом постає завдання розроблен# ми, а також підприємствами з державною уча#
ня шляхів та способів їх задоволення, тобто ут# стю, шляхом включення до бізнес#стратегій та
ворення економічних, технічних та соціальних програм інноваційного розвитку цих структур
зв'язків, а також встановлення маркетингової завдань з покращення ефективності діяльності
(в тому числі екологічність, промислова безпе#
системи взаємодії цільових груп (рис. 2).
Рейтинг довіри до державних органів влади ка, продуктивність тощо) за рахунок викорис#
різного рівня в багатьох випадках залежить від тання біотехнологій.
Одним з важливих завдань маркетингу сто#
рівня життя населення, котрий залежить від
можливості задоволення ним своїх потреб як совно громадськості є пропаганда засад зба#
на певній території, так і в цілому по країні, лансованого розвитку для формування усві#
відтак влада зацікавлена підтримувати подаль# домленого споживання та грамотного повод#
ший розвиток біоекономіки, яка разом із ви# ження з відходами. Серед членів цієї цільової
робництвом високоякісної продукції забезпе# групи некомерційний маркетинг розвитку біо#
чує збереження навколишнього природного економіки розповсюджує інформацію щодо
середовища, сприяє вирішенню низки соціаль# відповідальності сучасного покоління перед
них проблем (наприклад, безробіття, охорона прийдешнім.
З метою залучення якомога більше грома#
здоров'я, якісні продукти харчування, освітні
послуги, належна соціальна інфраструктура дян до процесу розвитку біоекономіки, варто
створити цілісну систему їх участі у створенні
тощо).
Для розвитку біоекономіки однією з обо# і впровадженні стратегічної програми розвит#
в'язкових умов є створення та/або удоскона# ку біоекономіки. Ми вважаємо, потрібно подо#
лення законодавчої бази, яка сприяє форму# лати відстороненість людей від справ суспіль#
ванню інфраструктури біоекономіки, забезпе# ства, створити умови, за яких вони би відчува#
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ли власну відповідальність за сьогоднішній доб#
робут та майбутній стан навколишнього при#
родного оточення, в якому житиме наступна
генерація. Некомерційний маркетинг ламає за#
старілі стереотипи, створює нову мотивацію
діяльності, змінює свідомість споживачів, по#
ширює нові етико#моральні засади природоко#
ристування та загалом життєдіяльності.
Функціонування системи участі громад по#
зитивно впливатиме на соціально#економічний
розвиток. Зміцнення за допомогою інстру#
ментів маркетингу таких якостей людини, як
відповідальність, відкритість до сприйняття
чужого досвіду, заохочення зусиль до підприє#
мницької діяльності, здійснюватимуть позитив#
ний вплив на економічний розвиток на засадах
соціальної відповідальності та сталості.
Однією із слабких сторін розвитку біое#
кономіки в Україні є доволі низький попит
на біотехнології з боку підприємств украї#
нської індустрії, однією із причин якого є не#
сприятливий імідж біотехнологічної про#
дукції.
Імідж — це бачення біотехнологічної про#
дукції та її складових різними цільовими гру#
пами на міжнародному, національному та ре#
гіональному рівнях. Некомерційний маркетинг
розвитку біоекономіки є дієвим інструментом,
який можна використовувати для створення
позитивного іміджу біотехнологічної про#
дукції, що, в свою чергу, сприятиме розвитку
біоекономіки.
Впливати позитивно на імідж біотехноло#
гічної продукції некомерційний маркетинг зда#
тен за допомогою засобів масової інформації,
системи суспільних комунікацій, видання про#
фільної літератури, зв'язки з громадськістю,
проведення рекламних заходів, проведення
особистих зустрічей спеціалістів з цільовими
аудиторіями тощо. Усі зазначені елементи
інформаційно#пропагандистського характеру
повинні бути детально продуманими та випро#
буваними на обраній заздалегідь цільовій ауди#
торії [2].
Виробничі підприємства галузей біоеконо#
міки виграють, якщо формують свою політи#
ку у співпраці із науково#дослідною сферою,
використовуючи переваги взаємного впливу в
складній системі соціально#ринкових потреб.
Маркетинг біоекономіки допомагає встанови#
ти ефективну систему зв'язків підприємств
бізнесу та наукової сфери та переконати
підприємства в необхідності інвестувати у роз#
виток науково#дослідної сфери, оскільки саме
тут формується інноваційна база і створюють#
ся нові біотехнології. Також некомерційний
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маркетинг інформує бізнесменів про перспек#
тиви конкурентоспроможного відтворення
виробничої бази з використанням біотехно#
логій.
Отже, маркетинг розвитку біоекономіки
збільшить питому вагу участі бізнесу у фінан#
суванні науково#дослідних розробок, які сто#
суються біоекономіки, а також розвитку інно#
ваційної інфраструктури. Крім того, інструмен#
тами некомерційного маркетингу можна
ініціювати та стимулювати розвиток біотехно#
логічних центрів, які призначені для перевірки
технології виробництва та використання біо#
технологічних продуктів, здатних інтегрувати
потреби галузей і підприємств, що застосову#
ють біотехнології, та можливості науково#до#
слідних установ; організувати співпрацю бізне#
су та освіти шляхом створення неперервної
системи підвищення кваліфікації та перепідго#
товки кадрів з можливістю зміни спеціальності
без шкоди навичкам в межах свого сектору біо#
економіки та створення в найбільш конкурен#
тоспроможних закладах освіти передової нау#
ково#технологічної бази в сфері біотехнологій.
Також маркетинг розвитку біоекономіки
сприяє формуванню заходів, які стосуються
реалізації приватними підприємствами біотех#
нологічних проектів, у тому числі створення
корпоративних центрів досліджень і розробок
у нашій країні.
Важливим питанням у суспільстві завжди є
дотримання високих стандартів якості будь#
якої продукції, в тому числі і біотехнологічної.
Інструментами некомерційного маркетингу
також можна досягти вказаних цілей за допо#
могою створення і дотримання системи добро#
вільної екологічної сертифікації, котра вклю#
чає впровадження "зелених" стандартів, з ме#
тою мінімізації негативного впливу роботи про#
мислових об'єктів на навколишнє природне се#
редовище, раціональне використання природ#
них ресурсів, застосування передових енерго#
ефективних рішень, стимулювання вибору спо#
живачів продуктів, які не шкодять навколиш#
ньому природному середовищу, розвитку "зе#
лених" технологій в Україні.
Некомерційний маркетинг показує низку
переваг для бізнесу, котрий сприяє розвитку
біоекономіки, інвестуючи свої кошти та ство#
рюючи умови, необхідні для підвищення якості
життя. У процесі розвитку ринкових відносин
виникає розуміння про необхідність соціальної
відповідальності підприємств за розвиток те#
риторії та населення, яке там проживає, та май#
бутні покоління. Реалізація програм, які
свідчать про соціальну відповідальність бізне#
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су, може використовуватися для створення
позитивного іміджу підприємства, необхідно#
го як для залучення потенційних інвесторів, так
і для створення сприятливого середовища його
комерційної діяльності.
Підприємства — інвестори в розвиток біо#
економіки мають можливість користуватися
перевагами позитивної репутації, що безпосе#
редньо впливає на попит на їх продукцію. Таку
репутацію допомагає створити та підтримува#
ти некомерційний маркетинг розвитку біоеко#
номіки. Соціальний імідж підприємства пови#
нен завдяки маркетингу стати реальним капі#
талом. Для цих підприємств полегшується до#
ступ до інвестицій, в тому числі й іноземних,
адже соціальна відповідальність (яка включає
також екологічну) підвищує рейтинг підприє#
мства та його конкурентоздатність.
Маркетинг розвитку біоекономіки також
чинить вплив на розвиток науково#дослідної
сфери через просування ідеї необхідності роз#
роблення вітчизняних біотехнологій та підви#
щення якості біотехнологічної продукції.
Представники науково#дослідної та освітньої
сфер, розуміючи необхідність тісної співпраці
з бізнесом з приводу імплементації біотехно#
логій, одержують стимул до створення нових
стандартів діяльності, що підвищують якість
освіти.
З метою визначення ефективності впровад#
ження програм некомерційного маркетингу
розвитку біоекономіки необхідно детально
відслідковувати результати їх виконання. Така
оцінка результатів є обов'язковою на всіх ета#
пах втілення запропонованої концепції, бо мо#
ніторинг дозволяє зрозуміти рівень досягнен#
ня поставленої цілі та своєчасно вжити заходів
по корекції всієї програми некомерційного
маркетингу.
Маркетинг розвитку біоекономіки, крім
поліпшення економічного, екологічного та со#
ціального становища на сучасному етапі, на
нашу думку, буде впливати на загальний рівень
розвитку всього суспільства в майбутньому
шляхом здійснення впливу на нове покоління.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Оскільки становлення біоекономіки є над#
звичайно актуальним завданням в Україні на
сучасному етапі, то формування і втілення кон#
цепції некомерційного маркетингу розвитку
біоекономіки полегшить цей процес. Здійсне#
ний аналіз показав наявність у нашій країні по#
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руч із значним потенціалом розвитку біоеко#
номіки низки слабких сторін та загроз, які ви#
ступають як стримуючий фактор, тому заходи
некомерційного маркетингу спрямовані на виз#
начення основних цілей та інтересів цільових
аудиторій з наступним розробленням шляхів та
способів їх задоволення сприятимуть швидшо#
му досягненню поставленої мети. Крім цього,
інструменти некомерційного маркетингу спри#
яють формуванню позитивного іміджу біотех#
нологічної продукції у свідомості цільових
груп, що дасть можливість збільшити попит на
відповідну продукцію, та одержати додатковий
стимул до подальшого розвитку високотехно#
логічних секторів національної економіки, які
зорієнтовані на використання біотехнологій.
Окрім зазначеного, на сучасному етапі неко#
мерційний маркетинг допоможе визначати за#
гальний мейнстрім біоекономіки в Україні.
Перспективи подальших розвідок у цьому на#
прямі передбачають необхідність розроблення
конкретних заходів некомерційного маркетин#
гу для забезпечення процесу імплементації біо#
екноміки в Україні.
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THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL PLANNING AT STATEOWNED ENTERPRISES

Статтю присвячено дослідженню системи фінансового планування в Україні та процедурі формування фінансоB
вих планів державними підприємствами, оскільки в сучасних умовах господарювання поряд з підприємствами, засB
нованими на приватній власності, існує ще досить велика кількість унітарних підприємств та господарських товаB
риств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.
У статті розглянуто існуючий порядок складання фінансових планів державними підприємствами та звітів про їх
виконання, як основного елементу контролю за діяльністю таких підприємств з боку держави. Проаналізовано алгоB
ритм побудови фінансових планів, їх класифікацію, а також основні складові фінансового плану державних
підприємств.
Досліджено та виявлено низку проблем, які виникають у процесі організації фінансового планування на державB
них підприємствах, та вирішення яких забезпечить стійкий розвиток підприємств у сучасних умовах господарюванB
ня, а також сприятиме збалансуванню фінансів реального сектору економіки.
The article is devoted to the study of the system of financial planning in Ukraine and the procedure of formation of
financial plans by stateBowned enterprises, since in the current conditions of management, there are still quite a large
number of unitary enterprises and economic entities in the authorized capital of which more than 50 percent of shares
(parts) are stateBowned. State ownership is undoubtedly characterized by a high level of concentration of production,
which makes it possible to use the effect of the scale of production. State property provides an opportunity to concentrate
resources on the decisive areas of production, to promote the development of basic industries, in addition, it forms the
basis for central planning and management of the national economy.
Financing of economic activity of stateBowned enterprises occurs both at the expense of the State Budget of Ukraine
and at the expense of own or borrowed funds, which requires effective control not only by the enterprise itself but also
by the state, so for stateBowned enterprises the planning function is traditional. But in a market environment, the
requirements for quality planning become more stringent, as it must not only ensure the production of competitive
products and profitable activity alongside commercial entities but also make it impossible to bankrupt and liquidate
stateBowned enterprises.
The article examines the existing procedure for drawing up financial plans by stateBowned enterprises and reports
on their implementation, as the main element of control over the activity of such enterprises by the state. The algorithm
of construction of financial plans, their classification, as well as the main components of the financial plan of stateB
owned enterprises was analyzed.
Despite the fact that the process of organizing financial planning in stateBowned enterprises is sufficiently regulated
at the legislative level, it has some its disadvantages. Yes, it is characterized by unreality, inactivity, incomprehensibility
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of indicators for management, inconsistency between longBterm and shortBterm plans, the unreasonableness of indicators,
the lack of a comprehensive approach to their preparation, as well as the uncontrolled implementation of plans, so the
implementation of effective planning, methodological and organizational support both at the state and enterpriseBlevel
will contribute to the increased profitability of enterprises and their competitiveness, increase of revenues to the state
and local budgets. This will ensure the sustainable development of enterprises in the current economic environment and
will help to balance the finances of the real sector of the economy.

Ключові слова: фінансове планування, фінансовий план, звіт про виконання фінансового
плану, державні підприємства, бюджетування.
Keywords: financial planning, financial plan, financial plan implementation report, state5owned
enterprises, budgeting.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах сьогодення перед менеджментом
підприємств виникає нагальна потреба в побу#
дові дієвого та ефективного планування діяль#
ності, що дає змогу забезпечити не тільки
стійкий фінансовий стан підприємства, а й сфор#
мувати достатній обсяг ресурсів для досягнення
конкурентоспроможності в виробництві про#
дукції, що має забезпечити динамічний розвиток
підприємств. Важливість і актуальність усіх заз#
начених питань зумовили значний інтерес і ува#
гу вчених до вивчення фінансового планування
діяльності підприємства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ
ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Окремі аспекти фінансового планування є
предметом дослідження багатьох вітчизняних та
зарубіжних вчених, а саме М. Авсянніков,
В. Гриньова, В. Беседін, М. Білик, В. Бикова,
І. Бланк, В. Борисова, Г. Висоцька, І. Ожерельє#
ва, А. Равенков. Автори розглядають це питан#
ня з різних точок зору та акцентують увагу на
різних аспектах проведення фінансового плану#
вання, проте саме питання реальності фінансо#
вих планів, їх оперативності, зрозумілості по#
казників для керівництва, узгодженості між дов#
гостроковими та короткостроковими планами,
обгрунтованості показників, комплексного
підходу щодо їх складання, а також контрольо#
ваної їх реалізації на державних підприємствах
потребують подальшого дослідження.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення та узагальнення те#
оретичних аспектів фінансового планування на
державних підприємствах, його нормативно#
Передплатний індекс 21847

правового забезпечення, виявлення основних
проблем, що притаманні організації фінансово#
го планування, усунення яких дасть змогу забез#
печити стійкий розвиток державних підприємств
в сучасних умовах господарювання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У сучасних умовах господарювання поряд з
підприємствами, заснованими на приватній
власності, існує ще досить велика кількість
унітарних підприємств та господарських то#
вариств, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток) належать державі.
Державні підприємства чітко поділяються на
два види — крупні підприємства сфери послуг,
як правило, монополісти (пошта, зв'язок, заліз#
ниця та ін.) і підприємства конкурентного сек#
тора (головним чином — промислові).
У залежності від ролі в економічній системі
державні підприємства можна поділити на чо#
тири категорії.
1. Ресурсозберігаючі. Через такі державні
підприємства підтримуються життєво важливі
для економіки країни галузі, а також зберігаєть#
ся природна монополія, коли вона ефективна в
ринковій економіці. Як правило, державні
підприємства цієї категорії не можуть ефектив#
но працювати в умовах приватної власності.
2. Ресурсонагромаджуючі. Державні під#
приємства цієї категорії мають в основному не#
комерційну мету, оскільки вони випускають то#
вари суспільного користування.
3. Підприємства, які сприяють зростанню
суспільного багатства: державні лікарні, на#
вчальні заклади, дитячі будинки тощо.
4. Збирачі ренти. Такі державні підприємства
функціонують у галузях по переробці природ#
них ресурсів (тютюнова, винно#горілчана, на#
фтова та ін.), де встановлена державна монопо#
лія. Ці підприємства одержують монопольний
прибуток, який поповнює держбюджет [5].
Для державної власності, безперечно, харак#
терний високий рівень концентрації виробниц#
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тва, що дає змогу використовувати ефект масш#
табу виробництва. Державна власність надає
можливість концентрувати засоби на вирішаль#
них ділянках виробництва, сприяти розвитку ба#
зових галузей. Вона ж становить основу для цен#
тралізованого планування й управління націо#
нальною економікою, що дає певний ефект.
Держава як власник здійснює контроль та
впливає на діяльність державних підприємств че#
рез уповноважені органи державної влади, а
саме, Кабінет Міністрів України, в свою чергу,
він може уповноважити здійснювати контроль
центральні та місцеві органи виконавчої влади,
а у окремих випадках, передбачених законом,
інші суб'єкти.
Слід зазначити, що фінансування госпо#
дарської діяльності державних підприємств
відбувається як за рахунок Державного бюдже#
ту України, так і за рахунок власних або залу#
чених коштів, що потребує ефективного конт#
ролю не тільки з боку самого підприємства, а й
з боку держави тому для державних підприємств
функція планування є традиційною.
Але в ринкових умовах вимоги до якості пла#
нування стають більш жорсткішими, оскільки
воно повинно забезпечувати не тільки процес
виробництва конкурентоспроможної продукції
та прибуткову діяльність поряд з комерційними
структурами, а й унеможливлювати банкрутство
та ліквідацію державних підприємств.
Якісне планування ресурсів і результатів
діяльності визначається обсягом і якістю необ#
хідної й достатньої інформації, на підставі якої
формується вектор досягнення мети. Більшість
проблем фінансового планування пов'язано з
відсутністю організації самого процесу плану#
вання, а саме відсутністю орієнтації на кінцевий
результат, викривлення інформації під час її пе#
редачі, неузгодженість дій між функціональни#
ми відділами, надмірна тривалість процедур уз#
годження рішень, тощо.
Стабільність функціонування підприємства
грунтується на достатності фінансових ресурсів
та їхньому стабільному кругообігу, що забезпе#
чується шляхом розроблення ефективного
фінансового плану. Фінансові плани складають#
ся через бізнес#плани та бюджети для встанов#
лення можливості балансування доходів
підприємства з необхідними витратами. Для
діяльності державних підприємств складення
фінансового плану є обов'язковим елементом
управління та орієнтиром у формуванні, пере#
розподілі й використанні фінансових ресурсів
[1], необхідних для господарської діяльності.
Економічну віддачу й очікувану результа#
тивність від вкладених державою фінансових ре#
сурсів у промисловість, інфраструктурні об'єк#
ти можна отримати за умови формування на#
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лежної системи фінансового і майнового регу#
лювання [2].
У процесі складання, затвердження та конт#
ролю виконання фінансових планів державне
підприємство має керуватись певним норматив#
но#правовим забезпеченням, основним законо#
давчим актом для підприємств цього виду є Гос#
подарський Кодекс України [9], де з метою по#
кращення фінансової дисципліни закріплено
відповідальність, у тому числі, адміністративну,
посадових осіб державних підприємств.
Безпосередньо процес складання, затверд#
ження та контролю виконання фінансових
планів регулюється "Порядком складання, за#
твердження та контролю виконання фінансово#
го плану суб'єкта господарювання державного
сектору економіки", який затверджено Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України № 205 від 02.03.2015 (у редакції наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 31липня 2018 року № 1070) [10].
Вищезазначений Порядок передбачає чітко
визначену форму фінплану, яка має містити на#
ступні розділи: основні фінансові показники,
фінансовий результат, розрахунки з бюджетом,
рух грошових коштів, капітальні інвестиції, ко#
ефіцієнтний аналіз, інша інформація. Подача
фінпланів та звітів про їх фактичне виконання
має подаватись в електронному виді з викорис#
танням програмного забезпечення М.Е. Док, де
передбачено алгоритм перевірки для виключен#
ня помилок як на етапі складання звітів, так і на
етапі подання звіту в центрі обробки електрон#
них звітів Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України. Подання звіту в електронно#
му вигляді за допомогою системи М.Е. Док не
позбавляє підприємство обов'язку надання
підписаного уповноваженою особою, прошито#
го, пронумерованого звіту в кількості двох ек#
земплярів на паперових носіях до суб'єкта уп#
равління для затвердження.
Законодавство передбачає обов'язкове на#
дання разом з проектом фінансового плану
пояснювальної записки до нього, де мають по#
рівнюватися результати діяльності планового
року з результатами поточного та попередньо#
го років.
Цілком зрозуміло, що господарська діяль#
ність підприємства має бути направлена на до#
сягнення запланованих показників. Про хід ви#
конання фінансового плану підприємство щок#
вартально звітує уповноваженим органам уп#
равління, які в свою чергу і здійснюють контроль
за виконанням фінансових планів. Такі звіти
подаються у терміни, встановлені для подання
такої звітності поквартально разом з поясню#
вальною запискою, де пояснюються причини
значних відхилень досягнутих показників від
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Фінансове планування як процес послідовної побудови планів
Джерело: розроблено автором.

планових за окремими статтями. Слід зауважи#
ти, що подання звіту про виконання фінансового
плану підприємства за IV квартал не позбавляє
підприємство від подання звіту в цілому за рік.
Такий контроль за діяльністю державних
підприємств та використанням прибутку дає
змогу більш ефективно використовувати свою
власність з боку держави.
Основним узагальнюючим показником, що
характеризує результати господарської діяльності
в тому числі і державних підприємств є прибуток.
Стаття 142 Господарського Кодексу України [9]
визначає прибуток, як показник фінансових ре#
зультатів суб'єкта господарської діяльності, який
розраховується як різниця між сумою валового
доходу за певний звітний період та сумою вало#
вих витрат та амортизаційних відрахувань.
Рекомендації по складанню фінансового
плану передбачають, що запланований прибуток
не може бути менше, ніж фактичний прибуток
минулого року. Якщо підприємство планує от#
римати прибуток менший, ніж у попередньому
році, воно повинно обгрунтувати причини його
зменшення у аналітичному висновку, який по#
дається разом з таким фінансовим планом до
уповноваженого органу.
Форма фінплану передбачає розподіл чисто#
го прибутку державних підприємств, частина
якого відповідно до законодавства направляєть#
ся державі, як власнику, та зараховується до
державного бюджету України. До 15 липня року,
що передує плановому, уповноважені органи уп#
равління державними підприємствами надають
до Кабінету Міністрів України дані про обсяги
перерахування прибутку державних комерцій#
них підприємств для їх врахування при форму#
ванні державного бюджету [10].
Передплатний індекс 21847

Фінансове планування має відображати
перспективну операційну та маркетингову діяль#
ність підприємства та грунтуватись на розроб#
ленні різних за змістом та термінів дії фінансо#
вих планів, де мають бути визначені обсяги
фінансових ресурсів та напрямки їх цільового
використання. Загалом же фінансовий план є
найважливішим елементом бізнес#плану, який
складається з окремих розділів як для обгрун#
тування конкретних інвестиційних проектів, так
і для управління поточною фінансовою діяльні#
стю підприємства.
Загальний алгоритм побудови фінансового
плану зображено на рисунку 1.
Тобто фінансове планування є визначенням
обсягів фінансових ресурсів, необхідних для ви#
робничої діяльності підприємств із зазначенням
джерел їх формування та напрямками викорис#
тання у відповідному плановому періоді.
Враховуючи різні завдання, які поставлені
перед фінансовим плануванням, загально визна#
ченою є наступна класифікація фінпланів. Так,
до короткострокових відносяться фінансові
плани з терміном планування до 1 року, до по#
точних — з терміном 1 рік, до середньостроко#
вих — з терміном планування від 1 до 3 років та
до довгострокових — від 3 до 5 років. Кожний
вид фінплану має вирішувати різні питання, що
стоять перед підприємством та забезпечувати
вихід підприємства на заплановані показники.
Так, поточний фінплан має бути складений з заз#
наченням ринкової позиції підприємства, його
конкурентоспроможності на ринку та забезпе#
чувати вирішення питань різних аспектів жит#
тєдіяльності підприємства, враховуючи техно#
логічні процеси кожного підприємства, ймовірні
джерела фінансування та прогнозні фінансові
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Рис. 2. Залежність інформаційної насиченості фінансових планів
від горизонту планування
Джерело: [4].

результати, враховуючи зростання основних
фінансових показників у порівнянні з попе#
реднім періодом [7].
Науково встановлено залежність інформа#
ційної насиченості фінансових планів від го#
ризонту планування, яка зображена на рисун#
ку 2.
Як свідчить досвід, зв'язок між середньо#
строковими планами та щорічними для держав#
них підприємств має суто формальний характер,
оскільки на законодавчому рівні не закріплені
механізми взаємоузгодженості вищезазначених
планів. А, враховуючи певні процедурні склад#
нощі щодо перегляду як стратегічних, так і по#
точних планів державних підприємств, їх акту#
алізація здійснюється досить рідко. Таким чи#
ном, відбувається підміна стратегічного плану#
вання діяльності підприємств державного сек#
тора економіки оперативним плануванням, яке
досить часто є ситуативним реагуванням на
зовнішні чинники. Все це приводить до того, що
за таких умов неможливо використовувати дов#
готермінову стратегію, яка б спрямовувала дер#
жавні підприємства до конкурентоспроможних
переваг у ринковій економіці країни.
Законодавством передбачено, що державні
підприємства, суб'єктом управління яких є Ка#
бінет Міністрів України, подають проекті фінан#
сових планів на наступний рік до 1 червня по#
точного року на погодження до Мінекономроз#
витку. Враховуючи волатильність ринку та не#
передбачувані зміни ринкового середовища, за#
конодавством передбачено можливість внесен#
ня змін, але не більше двох разів впродовж року,
але слід зазначити, що підприємства не можуть
вносити зміни до фінансових планів у періоди,
календарний строк яких закінчився.
До складання звітів про виконання фінансо#
вих планів застосовуються норми П(С)БО 1 "За#
гальні вимоги до фінансової звітності" або
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МСФЗ в залежності від обраної системи обліку
на конкретному підприємстві. Крім того, роз#
роблено та на законодавчому рівні затвердже#
но Методичні рекомендації щодо заповнення
форм фінансової звітності (наказ Мінфіну від
28.03.2013 № 433) [10].
Як свідчить досвід, процес організації фі#
нансового планування на державних підприємст#
вах має певні вади, а саме:
— нереальність фінансових планів;
— неоперативність складання планів;
— незрозумілість показників для керівницт#
ва;
— неузгодженість між довгостроковими та
короткостроковими планами;
— неконтрольована реалізація планів;
— не комплексний підхід щодо їх складан#
ня;
— необгрунтованість показників складання
планів.
Як засвідчив аналіз, значні відхилення фак#
тичного виконання від планових показників ма#
ють місце в тих фінансових планах, в яких необ#
грунтованими є дані щодо збуту, обсягу окре#
мих складових витратної частини, заниженими
термінами погашення дебіторської заборгова#
ності, надмірними потребами у фінансуванні, що
свідчить про їх нереальність і є головною про#
блемою при складанні фінансових планів дер#
жавних підприємств.
Не менш важливою проблемою є неопера#
тивність складання планів, оскільки економічні
служби державних підприємств готують знач#
ну кількість не придатних для фінансового ана#
лізу документів, а відсутність комунікації між
відділами призводить до викривлення інфор#
мації та втрати оперативності на етапі підготов#
ки фінансового плану і, як слідство, такий план
стає непотрібним, оскільки втрачає свою акту#
альність.
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Ще однією, на наш погляд, важливою про#
блемою є незрозумілість показників фінансово#
го плану для керівництва, оскільки фінансове
планування включає в себе певну специфіку бух#
галтерського обліку і є не зовсім зрозумілим для
керівників. Тому в окремих випадках керівнику
потрібні пояснення укладача фінансового пла#
ну щодо формування окремих статей та для вик#
лючення ризику прийняття помилкових управ#
лінських рішень.
Зміна послідовності операцій планування та
врахування побажань керівництва часто призво#
дить до неузгодженості довгострокових та ко#
роткострокових фінансових планів.
Крім вищезазначених проблем, слід зверну#
ти увагу на відсутність дієвого контролю збоку
керівника державного підприємства за фактич#
ним виконанням фінансового плану та аналізом
причин значних відхилень і, як наслідок, опера#
тивного реагування на ситуацію, що склалася.
Проблема не комплексного підходу полягає
тільки в заповненні форми фінансового плану
економічною службою без урахування планів
розвитку окремих структурних підрозділів
підприємства, руху заборгованості, інвестицій#
них проектів, податкового планування та скла#
дання планового балансу у формі, зручній для
керівництва. Відсутність планового балансу,
аналізу його структури, динаміки зміни фінан#
сової стійкості та ліквідності на етапі як корот#
кострокового, так і довгострокового плануван#
ня істотно знижує його ефективність.
Не зайвим буде відмітити і те, що всі показ#
ники фінансового плану повинні бути обгрун#
тованими, логічно побудованими і мати високу
вірогідність.
Як зазначають науковці, фінансовий план
лише тоді стане реальним інструментом управ#
ління компанією, коли його виконання можна
буде оперативно контролювати [3].
У свою чергу, Равенков А. вважає, що най#
важливішим елементом забезпечення фінансо#
вої стійкості підприємства та вирішення про#
блем, пов'язаних із процесом планування у ко#
роткостроковому періоді, є система бюджету#
вання [8]. На його погляд, процес бюджетуван#
ня має починатися з розроблення стратегії та
послідовно включати складання планів та конт#
роль за їх виконанням, а в залежності від оцін#
ки результатів виконання, можливість їх кори#
гування. Результатом правильно побудованого
процесу фінансового планування має стати роз#
робка довгострокових, поточних і оперативних
планів, де повинні міститися основні парамет#
ри діяльності підприємства в цілому, його під#
розділів і філій, які мають бути забезпечені
фінансовими ресурсами до кінця планового пе#
ріоду [6; 8].
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Підводячи підсумок, слід зазначити, що для
державної власності, безперечно, характерний
високий рівень концентрації виробництва, що
дає змогу використовувати ефект масштабу ви#
робництва. Державна власність надає мож#
ливість концентрувати засоби на вирішальних
ділянках виробництва, сприяти розвитку базо#
вих галузей. Вона ж становить основу для цент#
ралізованого планування й управління націо#
нальною економікою, що дає певний ефект. Без#
сумнівно, що державна власність дає державі
змогу проводити дієву соціальну політику, хоча
це можливо і в умовах приватної власності че#
рез систему прогресивного оподатковування та
перерозподілу прибутків з метою зменшення
диференціації в доходах і багатстві.
Держава як власник здійснює контроль та
впливає на діяльність державних підприємств че#
рез уповноважені органи державної влади, а саме,
Кабінет Міністрів України, в свою чергу, він може
уповноважити здійснювати контроль центральні
та місцеві органи виконавчої влади, а у окремих
випадках, передбачених законом, інші суб'єкти.
Стабільність функціонування підприємства
грунтується на достатності фінансових ресурсів
та їхньому стабільному кругообігу, що забезпе#
чується шляхом розроблення ефективного
фінансового плану. Фінансові плани складають#
ся через бізнес#плани та бюджети для встанов#
лення можливості балансування доходів під#
приємства з необхідними витратами.
Фінансове планування має відображати перс#
пективну операційну та маркетингову діяльність
підприємства та грунтуватись на розробленні
різних за змістом та термінів дії фінансових планів,
де мають бути визначені обсяги фінансових ре#
сурсів та напрямки їх цільового використання.
Загалом же фінансовий план є найважливішим
елементом бізнес#плану, який складається з окре#
мих розділів як для обгрунтування конкретних
інвестиційних проектів, так і для управління по#
точною фінансовою діяльністю підприємства.
Процес організації фінансового планування
на державних підприємствах, не зважаючи на
достатність нормативно#законодавчого регулю#
вання, не позбавлений певних вад. Йому прита#
манні нереальність, неоперативність, незро#
зумілість показників для керівництва, неузгод#
женість між довгостроковими та короткостро#
ковими планами, необгрунтованість показників,
відсутність комплексного підходу щодо їх скла#
дання, а також неконтрольована реалізація
планів тому запровадження ефективної систе#
ми фінансового планування, складання якісних
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фінансових планів потребують належного мето#
дологічного, методичного й організаційного за#
безпечення як на рівні держави, так і на рівні
підприємства сприятиме підвищенню прибутко#
вості підприємств та їх конкурентоспромож#
ності, збільшенню надходжень до державного й
місцевих бюджетів. Це забезпечить стійкий роз#
виток підприємств у сучасних умовах господа#
рювання, а також сприятиме збалансуванню
фінансів реального сектору економіки.
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СЕГМЕНТУВАННЯ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЗА 2012—2016 РР.
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SEGMENTATION OF RETAIL TRADE ENTERPRISES FOR THE YEARS 2012—2016
У статті здійснено сегментування роздрібних торговельних підприємств. Визначено, що сегментаційні ознаки в В2ВB
сегментуванні відрізняються від сегментаційних ознак у В2СBсегментуванні, що обумовлено відмінностями у самих елеменB
тах генеральної сукупності. Для сегментування відібрано необхідні класифікаційні ознаки, які повинні відображати спеB
цифіку функціонування роздрібних торговельних підприємств. Доведено, що успішність та привабливість роздрібного торB
говельного бізнесу залежить і від спеціалізації підприємства, тобто від характеру продукції, реалізацією якої воно займаєтьB
ся. Визначено, що надзвичайно важливою стає така ознака, як кількість товарних позицій.
Проаналізовано основні теоретикоBметодологічні підходи до визначення сутності та методів сегментування, узагальнеB
но, що сегментування можна визначити як виокремлення певних груп однорідних об'єктів на основі їх спільності та єдиного
підходу до їх дослідження.
The article deals with the segmentation of retail trade enterprises. It has been determined that segmentation characteristics
in B2B segmentation differ from segmentation characteristics in B2C segmentation, which is due to the differences in the elements
of general population. For segmentation, the necessary classification features have been selected, which should reflect the specifics
of the functioning of retail trade enterprises. The first segmentation characteristic is the geographic location. When performing
the segmentation of retail trade enterprises, the level of turnover of the company has also been included in the list of segmentation
characteristics. The preliminary segmentation characteristic, that is, the level of turnover at the enterprise, is directly dependent
on the trade area of each particular retail trade enterprise, since the presence of a larger trading area allows for the placement of
a larger quantity of goods and, accordingly, an increase in the turnover of products. It has been proved that the success and
attractiveness of the retail business depends on the specialization of the enterprise, that is, on the nature of the products that it is
engaged in. It has been determined that such characteristic as the number of commodity items becomes extremely important.
The main theoretical and methodological approaches to the definition of essence and methods of segmentation have been
analyzed, it has been generalized that segmentation can be defined as the isolation of certain groups of homogeneous objects on
the basis of their commonality and a unified approach to their research.
Having segmented the retail trade enterprises for the years 2012—2016, using the a priori method, it has been concluded that
the largest number of enterprises is Western Ukraine segments, the annual turnover of products is from 10 to 100 million UAH,
the trading area is from 100 m2 to 400 m2 ", the specialty is nonBfood stores, the range of products is from 1 thousand to 5 thousand
commodity items.

Ключові слова: сегментування, метод, роздрібне підприємство, ознака, торговельна пло5
ща, асортимент, обіг.
Key words: segmentation, method, retail enterprise, characteristic, trading area, range of products,
turnover.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сегментація передбачає поділ певної сукуп#
ності об'єктів на сегменти, тобто певні групи, в
рамках яких об'єкти демонструють подібну
реакцію на однакові стимули. Сегментування
історично використовувалось у маркетингу і
використовується активно в цій сфері й зараз,
однак, з огляду на його ефективність, воно пе#
ретворилось із суто маркетингового засобу в
один з важливих інструментів, що входить до
арсеналу економічного аналізу. Саме тому ба#
гато дослідників на сьогодні займаються ви#
значенням сутності та аналізом основних ме#
Передплатний індекс 21847

тодів сегментування. Враховуючи численність
та різноманіття підприємств роздрібної
торгівлі в Україні, необхідною є їх системати#
зація для забезпечення точного прогнозуван#
ня реакції даних підприємств на відповідні еко#
номічні та адміністративні стимули, а також на
дослідження причин низхідної тенденції в
підприємницькій активності в даному секторі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням сутності, визначенням ме#
тодів та здійсненням сегментування підпри#
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ємств займаються такі вчені: Л. Куцеконь, Л. За#
буранна, Р. Якимець, К. Гавриш, С. Бєлай,
П. Коваль, Л. Васильєва, В. Саричев, О. Ткачен#
ко, М. Білик та інші.Їхні праці містять багатий
теоретичний та практичний матеріал, однак не#
обхідність адаптації існуючих підходів до
підприємств роздрібної торгівлі вимагає про#
ведення подальших досліджень.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є аналіз основних тео#
ретико#методологічних підходів до визначен#
ня сутності та методів сегментування та
здійснення сегментування роздрібнихторго#
вельних підприємств за 2012—2016 рр.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сегментування роздрібних торговельних
підприємств належить до категорії так звано#
го В2В#сегментування. Дослідженням В2В#сег#
ментування активно займається британська
дослідницька організація Circle Research Ltd.
Взагалі, концепція В2В — сегментування є под#
ібною до концепції традиційного, або В2С#сег#
ментування, однак у цьому випадку сегменту#
ються саме підприємства. Відповідно, сегмен#
таційні ознаки будуть відрізнятись [1, с. 4].
Для здійснення сегментування роздрібних
торговельних підприємств, а точніше — мікро#
сегментування, необхідно мати чіткий алгоритм
дій. Такий алгоритм пропонують експерти Circle
Research Ltd. Зокрема вони розробили ряд
кроків, необхідних для якісного сегментування
В2В. Перелік цих кроків включає наступні:
Крок 1: відібрати характеристики, які най#
краще допомагають виокремити сегменти і які
зможуть в подальшому служити для їх іденти#
фікації. Цих характеристик може бути досить
багато, проте експерти радять обмежитись
5—6 характеристиками, тобто сегментаційни#
ми ознаками [1, с. 6].
Крок 2: знайти базу даних стосовно усієї ге#
неральної сукупності, що, як вважають експер#
ти, найчастіше є найбільш складним завданням,
адже основною проблемою є винайдення саме по#
вної та релевантної інформації, тобто такої, яка
повністю відповідає потребам дослідника, а далі
присвоїти певні значення кожної класифікацій#
ної ознаки кожному елементу генеральної сукуп#
ності. З огляду на можливі великі обсяги сукуп#
ності, найкраще, якщо це можливо, знаходити
бази даних з уже присвоєними ознаками (що ми
й будемо робити при нашому дослідженні).
Крок 3: опираючись на наявні зв'язки "су#
б'єкт#ознака", виокремити ключові групи еле#
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ментів, які виділяються з#поміж усієї генераль#
ної сукупності. Водночас експерти радять пам'#
ятати, що сегментування — це процес не стільки
розподілу генеральної сукупності на окремі сег#
менти, скільки процес виділення окремих сег#
ментів, а тому при сегментуванні необхідно зо#
середитись на найбільш "помітних" групах і не
остерігатись, що залишаться дрібні групки, котрі
необхідно кудись приєднати, адже, за потреби,
завжди можна виокремити сегмент "інші".
Крок 4: після ідентифікації найбільш суттє#
вих сегментів необхідно їх розподілити за
рівнем пріоритетності або "проранжувати".
Потрібно "відштовхуватись" від мети сегменту#
вання та особливостей майбутнього досліджен#
ня виділених сегментів. Таким чином, таке ран#
жування дозволить досліднику в першу чергу
фокусуватись саме на найбільш пріоритетних
сегмент і здійснити їх ретельний аналіз, а на#
далі, за рівнем значущості, поступово розши#
рювати базу для дослідження.
Крок 5: на цьому етапі потрібно виокремити
риси пріоритетних сегментів, на які варто опира#
тись під час розробки стратегії дослідження та
підборі методів дослідження. Відповідно, по#
трібно розробити саму стратегію, яка враховує
всі особливості і характеристики, ідентифіковані
раніше, і дозволить максимально повно проана#
лізувати конкретний сегмент за умов максималь#
ної концентрації енергії та уваги дослідника.
Отже, враховуючи задану послідовність
кроків, найперше, що варто зробити, — відібра#
ти необхідні класифікаційні ознаки. Як уже за#
значалось, сегментаційні ознаки в В2В#сегмен#
туванні відрізняються від сегментаційних ознак
в В2С#сегментуванні, що обумовлено відмінно#
стями у самих елементах генеральної сукуп#
ності. Для ефективного сегментування нам не#
обхідно відібрати як мінімум 5 сегментаційних
ознак, при цьому вони повинні відображати
специфіку функціонування роздрібних торго#
вельних підприємств.
Як зазначає А. Предєін, ділова активність
та прибутковість роздрібних торговельних
підприємств в Україні залежить від географіч#
ного розташування, тобто від областей та ре#
гіонів і порівнює успішність бізнесу в Київській
та Тернопільській областях [2, с. 22]. Така ко#
реляція зумовлена тим, що у відносно процвіта#
ючих регіонах, по#перше, стимулюється розви#
ток підприємництва, по#друге, наявна необхід#
на інфраструктура, насамперед дороги та за#
соби зв'язку, по#третє, розміщуються поста#
чальники, що здешевлює товар для торговців
завдяки економії на транспортних витратах,
по#четверте, дохід населення є вищим, що роз#
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ширює платоспроможний попит на ринку,
який, у свою чергу, стимулює пропозицію, а по#
п'яте, чисельність населення в таких регіонах
найчастіше також є вищою, що екстенсивно
розширює попит на ринку за рахунок збільшен#
ня чисельності потенційних споживачів. Отже,
першою сегментаційною ознакою варто виді#
лити географічне розташування.
К. Дєнєжко в своєму дослідженні виявляє,
що на привабливість бізнесу і, відповідно, на
його розвиток, вирішальний вплив чинить
рівень рентабельності. Якщо ж розглядати ок#
ремо роздрібні торговельні підприємства, то, з
огляду на характери та особливості їх діяль#
ності, в рівні їх рентабельності ключову роль
відіграє такий показник, як роздрібний оборот
продукції. Адже, чим більше продукції реалі#
зує роздрібне торговельне підприємство, тим
вищі прибутки отримає і, як наслідок, — тим
вищим буде рівень рентабельності цього конк#
ретного підприємства. Таким чином, у разі
здійснення сегментування роздрібних торго#
вельних підприємств до переліку сегментацій#
них ознак необхідно включити також і рівень
обороту продукції на підприємстві [3, с. 60].
Попередня сегментаційна ознака, тобто
рівень обороту продукції на підприємстві, пе#
ребуває у прямій залежності від торгової площі
кожного конкретного роздрібного торговель#
ного підприємства, адже наявність більшої тор#
гової площі дозволяє розмістити більшу
кількість товару і, відповідно, підвищити обо#
рот продукції, або ж, з огляду на більший
простір для споживачів, такі роздрібні торго#
вельні підприємства можуть отримати додат#
кову конкурентну перевагу і або підвищити
оборот продукції за рахунок частіших візитів
більшої кількості клієнтів, або підвищити обо#
рот продукції за рахунок вищих цін, які готові
заплатити покупці за додатковий комфорт. У
будь#якому разі, така ознака, як торгова пло#
ща, є важливою і має використовуватись при
здійсненні сегментування роздрібних торго#
вельних підприємств.
Успішність та привабливість роздрібного
торговельного бізнесу залежить і від спеціалі#
зації підприємства, тобто від характеру про#
дукції, реалізаціє якої воно займається. Так,
попит на певні види продукції може бути вкрай
нестабільним, якщо це, наприклад, предмети
розкоші, і залежати від рівня доходів населен#
ня. Натомість, що стосується предметів першої
необхідності, то попит на таку продукцію є
більш стабільним і, відповідно, ситуація з та#
кими підприємствами є більш передбачуваною.
Крім того, існують так звані сезонні товари,
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попит на які змінюється протягом року, однак
його можливо передбачити. Таким чином, на#
ступною сегментаційною ознакою, за якою бу#
демо виокремлювати сегменти роздрібних тор#
говельних підприємств, є спеціалізація.
Як зазначає Є. Крикавський, на сучасному
етапі для споживачів важливим є такий чинник,
як асортиментна доступність [4, с. 64]. За да#
них умов, коли населення України характери#
зується високою нерівномірністю в розподілі
доходу, споживачі повинні мати вибір, щоб
знайти своє співвідношення "ціна#якість". За
таких умов роздрібні торговельні підприємства
повинні пропонувати своїм клієнтам достатню
кількість товарів#субститутів з різними якісни#
ми та ціновими параметрами. Таким чином, над#
звичайно важливою стає така ознака, як
кількість товарних позицій, адже не даремно на
сьогодні споживачі в Україні, особливо в вели#
ких містах надають перевагу саме мережевим
супер# та гіпермаркетам, де вони отримують
широкий вибір і можуть знайти товари, які
підходять саме їм, а не брати те, що наявне на
полицях. Саме тому ми додаємо таку сегмен#
таційну ознаку, як кількість товарних позицій,
до переліку критеріїв, якими будемо керува#
тись при сегментуванні роздрібних торговель#
них підприємств.
Нарешті, Державна служба статистики Ук#
раїни при підготовці статистичної інформації
стосовно активності роздрібних торговельних
підприємств в Україні розподіляє ці підприєм#
ства на три основні категорії: магазини, кіоски
та автозаправні станції [5]. Кожна з цих кате#
горій роздрібних торговельних підприємств
має свою специфіку діяльності, своїх клієнтів
та свої масштаби бізнесу, а тому ми можемо
використати ці категорії як ще одну сегмента#
ційну ознаку при нашому дослідженні.
Отже, перелік ознак для сегментації розд#
рібних торговельних підприємств має такий
вигляд:
— географічне розташування;
— рівень обороту продукції на підприємстві;
— торгова площа;
— спеціалізація;
— кількість товарних позицій;
— специфіка діяльності (магазини/кіоски/
автозаправні станції).
Тепер нам необхідно знайти базу даних для
всієї генеральної сукупності, тобто стосовно
всіх роздрібних торговельних підприємств в
Україні за 2012—2016 роки. Такі дані можемо
знайти на офіційному веб#сайті Державної
служби статистики України, а також у статис#
тичному збірнику Державної служби статис#
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Таблиця 1. Динаміка загальної кількості
тики України "Роздрібна торгівля України у
роздрібних торговельних підприємств
2016 році",у статистичному бюлетені Дер#
на
території
України у 2012—2016 роках, од.
жавної служби статистики України "Мере#
жа роздрібних торговельних підприємств" та
Рік
2012
2013
2014
2015
2016
у доповіді Державної служби статистики Загальна кількість
62 250 59 818 49 607 49 587 49 326
України "Структура обороту роздрібної роздрібних торговельних
торгівлі" від 2016 року. Позитивним явищем підприємств
є те, що відповідні параметри сегментаційних
Джерело: [6, с. 82].
ознак підприємствам уже присвоєно і нам за#
Таблиця 2. Сегментування роздрібних
лишається їх згрупувати, адже параметрів у
торговельних
підприємств за географічним
звітах у середньому виокремлюють 10—20, а
розташуванням
у 2012—2016 рр., од.
нам, як уже зазначалось, для ефективної сег#
Регіон/Рік
2012
2013
2014
2015
2016
ментації необхідно виокремлювати не більше
Північ
13
345
13
188
11
946
12
069
11
812
5—6 сегментів.
Південь
10 941 10 291 7 938
7 951
8 002
У цьому дослідженні загальна кількість роз#
Захід
13 833 13 363 12 801 12 925 13 101
дрібних торговельних підприємств України
Схід
11 109 10 144 6 136
5 859
5 832
Центр
13 022 12 832 10 505 10 522 10 579
становить нашу генеральну сукупність (табл. 1).
Всього
62 250 59 818 49 607 49 587 49 326
Таким чином, до 2014 року всі сегменти були
Джерело: розраховано автором на основі даних [5; 6 с. 84].
приблизно однаковими, однак, починаючи з
2014 року, серед українських роздрібних тор#
говельних підприємств почали переважати саме
xmax — максимальне значення обороту (на#
ті, що містяться в Західній Україні. Також по# приклад, 10 млрд грн);
рівняно значним є сегмент "Північ", де понад
xmin — мінімальне значення обороту (на#
35% займає місто Київ.
приклад, 5 млн грн);
Отже, перша сегментаційна ознака, за якою
k — це кількість сегментів (наприклад, 5),
ми здійснюватимемо сегментування роздрібних таким чином:
торговельних підприємств — це географічне
розташування. У статистичних збірниках пода#
Однак, у такому разі у нас до першого ж
но інформацію щодо кожної області України
"відрізку",
тобто до категорії з рівнем обороту
окремо, однак виокремлювати 25 сегментів не#
продукції
до
2 млрд дол. потрапить понад 90%
раціонально, як вказує Дж. Томас, а тому ми
усіх
роздрібних
торговельних підприємств, що
згрупуємо дані за адміністративними одиниця#
є
нераціонально.
ми в п'ять регіонів, а саме: Північ, Південь,
Тому ми для сегментування роздрібних тор#
Захід, Схід та Центр (табл. 2).
Наступний критерій сегментування роз# говельних підприємств за сегментаційною оз#
дрібних торговельних підприємств України — накою "оборот продукції" встановимо такі
рівень обороту продукції. Відповідно до даних межі: "до 10 млн грн", "від 10 до 100 млн грн",
доповіді Державної служби статистики Украї# "від 100 до 500 млн грн" і "понад 500 млн грн"
ни "Структура обороту роздрібної торгівлі" від (табл. 3).
Як бачимо, кількісно частка великих під#
2016 року, у 2016 році оборот роздрібних тор#
приємств
є надзвичайно низькою, хоча вони при#
говельних підприємств в Україні становив
носять
значну
частину прибутку в цій сфері, а
556 млрд грн, що на 4,5% більше, ніж показник
тому
їм
має
бути
приділена особлива увага. Отже,
у 2015 році [7, с. 2].
бачимо,
що
найбільш
вагомим є сегмент роздріб#
Знаходимо середній товарооборот на 1 роз#
них
торговельних
підприємств
України з оборо#
дрібне торговельне підприємство: 556 млрд грн
том продукції від 10 млн грн до 100 млн грн.
/ 49 326 підприємств = 111,272 млн грн Це —
Наступним критерієм сегментування є тор#
середнє значення. Взагалі ж, оборот продукції
гова площа. Оскільки серед роздрібних торго#
в роздрібних торговельних підприємствах Ук#
вельних підприємств представлена значна час#
раїни коливається від 5 млн грн і до понад 10
тина так званих дрібних "аутлетів", потрібно
млрд. грн Звичайно, для знаходження меж до#
застосувати той же підхід, як і при оцінці обо#
ходу для сегментування ми могли б використа# ротності продукції — не можна розподіляти
ти формулу 1.
"межі" площі для кожного сегмента рівномір#

(1),
Δ — інтервал обороту продукції для 1 сег#
мента;
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но — необхідно більше уваги приділити саме
малим торговим площам і ретельніше провести
розподіл саме там (табл. 4).
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равна станція", "торгівля поза магазинами"
(табл. 5).Таким чином, станом на 2016 рік, дом#
інуючим сегментом були саме непродовольчі
магазини, які займало близько 42% загальної
Оборот/Рік
2012
2013
2014
2015
2016
кількості.
До 10 млн грн
24 139 23 687 17 344 17 264 16 946
Від 10 до 100 млн
28 391 26 416 23 868 24 063 24 111
Нарешті, здійснимо сегментування роз#
Від 100 до 500 млн 9 694
9 688
8 364
8 129
8 240
дрібних
торговельних підприємств України
Понад 500 млн грн 26
27
31
31
29
за
критерієм
кількості товарних позицій (або
Всього
62 250 59 818 49 607 49 587 49 326
широтою
асортименту)[8,
с. 89; 9, с. 52]. С.
Джерело: розраховано автором на основі даних [5—7].
Лиса у своєму дослідженні розподіляє роз#
дрібні торговельні підприємства залежно від
Таблиця 4. Сегментування роздрібних
торговельних підприємств за торговою
асортименту на наступні категорії: "Магазин
площею у 2012—2016 рр., од.
біля дому", "Дискаунтер", "Супермаркет" і
"Гіпермаркет" [10, с. 256]. Водночас "мага#
Торгова площа/Рік 2012
2013
2014
2015
2016
зин біля дому" — це невеличкий магазин, де
До 100 м2
32 010 30 046 24 939 24 851 24 511
Від 100 до 400 м2
27 360 27 011 21 924 22 003 22 109
можна знайти речі першої необхідності, а
Від 400 до 1200 м2
2 779
2 654
2 646
2 634
2 607
тому йому немає потреби урізноманітнюва#
Понад 1200 м2
101
107
98
99
99
ти свій асортимент. Так, згідно з С. Лисою,
Всього
62 250 59 818 49 607 49 587 49 326
такі магазини мають 1—2 тисячі товарних
Джерело: розраховано автором на основі даних [5—7].
позицій. "Дискаунтер" — це тип магазину,
який робить ставку на нижчі ціни, а тому
Таблиця 5. Сегментування роздрібних
починає дещо урізноманітнювати продук#
торговельних підприємств за спеціалізацією
та специфікою діяльності у 2012—2016 рр., од. цію, щобспоживачі купували якомога
більше товарних позицій, і має 2—5 тисяч
Спец./Рік
2012
2013
2014
2015
2016
товарних позицій.
Продовольчий магазин
23 492 23 077 18 114 17 936 17 704
Непродовольчий магазин 23 139 22 887 20 240 20 545 20 735
Супермаркети пропонують широкий
Кіоск
8 311
6 840
5 042
4 815
4 491
асортимент у понад 5 тисяч товарних позицій
Автозаправна станція
7308
7014
6211
6 291
6 396
і, нарешті, гіпермаркети пропонують понад
Всього
62 250 59 818 49 607 49 587 49 326
15 тисяч товарних позицій, при чому товари
Джерело: розраховано автором на основі даних [5, с. 35; 7].
часто бувають не пов'язані між собою. У на#
шому дослідженні ми пропонуємо дещо моди#
Таблиця 6. Сегментування роздрібних
фікувати цей підхід, зокрема стосовно "меж"
торговельних підприємств за кількістю
асортименту (табл. 6).
товарних позицій (широтою асортименту)
у 2012—2016 рр., од.
Отже, як бачимо, за кількістю товарних по#
зицій
абсолютним лідером є сегмент роздріб#
Тов. позиції/Рік 2012
2013
2014
2015
2016
До 1 тисячі
10 184 10 214 9 062
9 059
9 004
них торговельних підприємств, котрі реалізу#
1-5 тисяч
38 109 35 122 31 099 31 201 31 086
ють від 1 000 до 5000 різноманітних видів то#
5-10 тисяч
13 647 14 168 9 195
9 074
8 975
варів.
Понад 10 тисяч 310
314
251
253
261
Таблиця 3. Сегментування роздрібних
торговельних підприємств за оборотом
продукціїу 2012—2016 рр., од.

Всього

62 250

59 818

49 607

49 587

49 326

Джерело: розраховано автором на основі даних [5—7].

Таким чином, за сегментаційною ознакою
"торгова площа" на українському ринку
найбільш вагомими сегментами є роздрібні тор#
говельні підприємства з торговими площами до
100 м2, а також від 100 м2 до 400 м2.
Тепер необхідно виокремити сегменти се#
ред роздрібних торговельних підприємств Ук#
раїни за сегментаційною ознакою "спеціаліза#
ція". Тут необхідно звернути увагу на тип про#
дукції, яку реалізує роздрібне підприємство.
Об'єднаємо цю сегментаційну ознаку з озна#
кою "специфіка діяльності" і сформулюємо на#
ступні можливі значення цієї комбінації сег#
ментаційних ознак: "продовольчий магазин",
"непродовольчий магазин", "кіоск", "автозап#
Передплатний індекс 21847

ВИСНОВКИ

Проаналізувавши основні теоретико#мето#
дологічні підходи до визначення сутності та
методів сегментування, можемо узагальнити,
що сегментування можна визначити як виок#
ремлення певних груп однорідних об'єктів на
основі їх спільності та єдиного підходу до їх
дослідження. Серед методів сегментування
найбільш поширеним є апріорний, який засто#
совується у тому разі, коли досліднику точно
відомі сегментаційні ознаки, а також кількість
сегментів, їх основні характеристики і тому
подібне.
Здійснивши сегментування роздрібнихтор#
говельних підприємств за 2012—2016 рр. за до#
помогою апріорного методу, можна зробити
висновок, що найбільшими за кількістю під#
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приємств є сегменти "Західна Україна", річний
оборот продукції "від 10 до 100 млн грн", тор#
гова площа "від 100 м2 до 400 м2", спеціалізація
"непродовольчі магазини", асортимент про#
дукції "від 1 тис. до 5 тис. товарних позицій".
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INFORMATIONAL AND ANALYTICAL PROVISION OF MARKETING POLICY MANAGEMENT
OF AN ENTERPRISE

Реалізація ідеї превентивної маркетингової політики дозволила уявити роль та місце маркетингової політики в
системі розвитку промислового підприємства, яка включає такі елементи: підсистема простору політики управління
підприємством; підсистема формування маркетингової політики підприємства; підсистема планування розвитку
підприємства; підсистема інформаційного забезпечення реалізації маркетингової політики; підсистема зворотного
зв'язку у разі реалізації маркетингової політики.
Доведено, що в процесі формування та розвитку маркетингової політики передбачається здійснити аналіз та
облік факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, що зумовили виникнення відхилення, в такій
послідовності: визначення значущих внутрішніх і зовнішніх чинників; виявлення залежностей між факторами; аналіз
можливого впливу факторів в процесі діяльності; аналіз відхилень на предмет їх обумовленості;
Обгрунтовано інформаційноBаналітичне забезпечення маркетингової політики підприємства.
Іmplementation of preventive marketing policy allowed seeing the role and place of marketing policy in the
development system of an industrial enterprise, which includes the following elements: enterprise management policy
space subsystem; enterprise marketing policy formation subsystem; enterprise development planning subsystem;
marketing policy informational implementation subsystem; feedback subsystem at marketing policy implementation.
It has been proved that during marketing policy formation and development the analysis and review of an enterprise
external and internal environment factors, which have resulted in a deviation, shall be performed in the following order:
determination of significant internal and external factors; detection of dependencies between factors; analysis of possible
factors impact in the process of activity; analysis of deviations for their dependence.
It is grounded that input values of the marketing system, setting targets and parameters of its functioning are on the
one hand, information about the state of the market, in other words, external environment of the organization functioning,
and on the other hand — information about potential possibilities of the enterprise itself, in other words the external
environment of the marketing system.
It has been defined that managing subsystem is a combination of an enterprise marketing policy formation and
development processes. Managed subsystem is a hierarchical structure of a corresponding organizational structure of an
enterprise.
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Informational and analytical provision of marketing policy of an enterprise has been grounded. Informational
provision subsystem includes the combination of interdependent subsystems: enterprise recording subsystem,
requirements subsystem and reporting subsystem, which covers all enterprise activity spheres in all functional directions
as well as ensures collection and registration of various data incoming from a number of external and internal information
sources.

Ключові слова: маркетингова політика, інформація, забезпечення, керуюча система, орга5
нізаційна структура.
Key words: marketing policy, information, provision, managing system, organizational structure.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Задача вибору мети маркетингової полі#
тики розв'язується окремо за кожною торго#
вельною маркою або за окремими задачами
використання нематеріальних активів (збіль#
шення частки ринку, підвищення доданої вар#
тості торговельної марки та ін.). Щоб опти#
мально пов'язати централізований і децент#
ралізований механізми управління, необхід#
но мати інформаційно#аналітичне забезпе#
чення маркетингової політики, яке суттєво
впливає на реалізацію бізнес#процесів, і

отже, і на досягнення головної мети підприє#
мства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням сутності інформаційно#ана#
літичного забезпечення маркетингової політи#
ки займались такі вчені, як Григорчук Т., Дзинь#
ко Т., Лук'янець Т., Примак Т., Савчук А., Сол#
нцева Г., Степаненко О., та інші. Їхні праці міс#
тять багатий теоретичний матеріал, однак ди#
намічне маркетингове та інформаційне середо#

Рис. 1. Алгоритм формування маркетингової політики промислового підприємства
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Рис. 2. Послідовність реалізації маркетингової політики підприємства

вище вимагає проведення подальших дослід#
жень.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — обгрунтування інформацій#
но#аналітичного забезпечення маркетингової
політики підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Організація робіт по реалізації стратегії
формування та розвитку маркетингової політи#
ки підприємства є створенням умов для вико#
нання робіт працівниками усіх рівнів, забезпе#
чення їх зацікавленості, розробку механізмів
інтеграції, узгодженості і взаємодії служб
підприємства. Узгодженість у роботі усіх рівнів
підприємства досягається завдяки налагоджен#
ню раціональних зв'язків між ними.
Маркетингова політики на рівні розширено#
го циклу управління допускає напрям, узгод#
ження зусиль працівників усіх підрозділів
підприємства по реалізації стратегії формуван#
ня та розвитку маркетингової політики під#
приємства [1; 2, с. 125]. Алгоритм реалізації
маркетингової політики наведено на рисунку 1.
Складною проблемою оптимального управ#
ління є проблема агрегації та дезагрегації оцін#
ки ефективності управління маркетинговою
політикою. На вищих рівнях ієрархічної систе#
ми обсяги продажів, частка ринку, масштаби
застосування різних способів просування тор#
говельних марок у процесі вирішення задач
одержують оцінки для укрупнених наборів
(атрибутів) близьких за характером ресурсів [3,
с. 148; 4, с. 85]. У міру переходу до нижніх рівнів
вони повинні деталізувати — дезагрегуватися.
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Позитивно впливає тут та обставина, що
агреговані показники мають значну сферу
стійкості, і тому зміна локальних задач у пев#
них межах при деталізації плану використан#
ня і розвитку бренду не вимагає перегляду стра#
тегічного плану вищого рівня. Водночас вини#
кає складна проблема впорядкування економ#
ічних відносин між елементами системи управ#
ління маркетинговою політикою, що знахо#
дяться на різних рівнях ієрархії управління.
На основі оптимального плану в межах за#
даних верхнім рівнем обмежень у ресурсах і
відповідно до локального критерію ефектив#
ності елементи нижніх рівнів самі приймають
рішення про найдоцільніші способи й інстру#
менти управління маркетинговою політикою. У
разі, коли децентралізація управління марке#
тинговою політикою здійснюється шляхом
формування незалежних підрозділів локальний
критерій показує, який приріст вносить цей
підрозділ і об'єкт управління (торговельна мар#
ка) у величину загального критерію ефектив#
ності за рахунок проведених цим підрозділом
заходів, що викликали зміну кількісних і якіс#
них показників функціонування даної торго#
вельної марки.
Графічне відображення взаємозалежності
реалізації плану розвитку підприємства з пла#
ном розвитку маркетингової політики підприє#
мства наведено на рисунку 2.
Існуючі на сьогодні в таких компаніях
організаційні структури управління не дозво#
ляють адекватно реагувати на структурні зміни
в нематеріальних активах підприємства, оскіль#
ки функції з управління нематеріальними ак#
тивами розмиті між різними підрозділами, а
бренд#менеджери займаються передусім про#
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Рис. 3. Структура інформаційноRаналітичного забезпечення маркетингової політики

суванням торговельних марок, за які вони
відповідають.
Інтеграція системи управління маркетинго#
вою політикою до організаційної структури
управління компанією, що працює на ринку,
дозволить реалізувати застосування принципів
системного підходу до управління нематеріаль#
ними активами підприємства, оптимізувати
бренд#портфель, витрати на створення, виве#
дення на ринок і просування торговельних ма#
рок, оперативно відслідковувати ефективність
використання нематеріальних активів, що за#
безпечить збільшення загальної частки ком#
панії і максимізацію чистого доходу.
Підсистема мережного планування бізнес#
процесів. Розробка оптимального плану бізнес#
процесів розвитку промислового підприємства
здійснюється з використанням методів мереже#
вого планування і управління [5, с. 96]. Систе#
ма управління підприємством дає можливість
здійснити перетворення бізнес#процесів роз#
витку промислового підприємства в мережеву
модель, яка наочно представляє і забезпечує
логічний взаємозв'язок і тимчасові параметри
всіх бізнес#процесів розвитку підприємства.
Підсистема інформаційно#аналітичного за#
безпечення формування та реалізації марке#
тингової політики промислового підприємства.
Основне завдання управління — координа#
ція діяльності підрозділів для найбільш ефек#
тивного їх використання за рішенням стратег#
ічних, тактичних і поточних завдань підприєм#
ства [6, с. 22]. Цьому повинні сприяти високий
професіоналізм співробітників, широка інфор#
маційна підтримка аналізу стану і тенденцій
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розвитку, компетентність у прийнятті страте#
гічних і тактичних рішень, планування і коор#
динація діяльності підрозділів для досягнення
загальних цілей. Управління бізнес#процесами
вимагає комплексного розгляду як зовнішніх,
так і внутрішніх факторів. Формування інфор#
маційно#аналітичної підсистеми формування
та розвитку маркетингової політики необхід#
но для аналізу поточного стану і перспектив
розвитку, обліку невизначеності в ситуаціях
загострення конкурентного середовища.
Інформаційна підтримка менеджменту по#
винна не тільки забезпечувати керівництво
інформацією про поточний стан справ, а й про#
гнозувати наслідки тих чи інших змін внутріш#
нього або зовнішнього середовища.
Метою розробки підсистеми інформаційно#
аналітичного забезпечення є формування ін#
формаційної та аналітичної підсистеми [7, с.
69]. Структуру інформаційно#аналітичного за#
безпечення наведено на рисунку 3.
Підсистема інформаційного забезпечення
включає сукупність взаємопов'язаних підсис#
тем: облікову підсистему підприємства, підси#
стему вимог і підсистему звітності, яка охоп#
лює всі сфери діяльності підприємства за всіма
функціональними напрямками і забезпечує збір
і облік різних даних, що надходять від велико#
го числа зовнішніх і внутрішніх джерел інфор#
мації.
Формування підсистеми зворотного зв'яз#
ку та контролю над реалізацією маркетингової
політики.
До числа найважливіших завдань підсистеми
контролю належать: контроль за ходом реалі#
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зації плану розвитку, встановлення відхилень,
аналіз причин, що викликали відхилення, вироб#
лення коректующих заходів. Підсистема зворот#
ного зв'язку та контролю над реалізацією мар#
кетингової політики включена в систему регулю#
вання, яка реалізує функції управління. Аналіз
ефективності зворотного зв'язку здійснюється на
предмет того, чи розробляються на підприємстві
альтернативні варіанти управлінських рішень
щодо усунення відхилень і зміни оперативних
планів, чи існує можливість і чи здійснюється вне#
сення коригувань у стратегічні плани.
Аналіз системи аналітичних показників і
зафіксованих алгоритмів їх розрахунку (з ви#
користанням первинної інформаційної бази
спостереження і методів фінансового аналізу)
відображає фактичні результати досягнення
передбачених кількісних стандартів контролю,
які повинні чітко відповідати визначеній сис#
темі показників.
ВИСНОВКИ

Порівняння результатів діяльності (аналітич#
ний аналіз) поточного стану підприємства з ре#
зультатами превентивної маркетингової політики
дозволяє виявити відхилення від планових зна#
чень, виявити причини їх виникнення та вплива#
ють фактори. Це дозволяє здійснити розробку
сукупності альтернативних варіантів управлінсь#
ких рішень з усунення відхилень, регулювання опе#
ративних планів, спрямованих на подолання не#
гативних тенденцій у поточній діяльності підприє#
мства і використання сприятливих факторів, спря#
мованих на реалізацію стратегічних цілей підприє#
мства у доступній для огляду перспективі, внесен#
ня коригувань у стратегічне планування.
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ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО У
СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ:
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WATER MANAGEMENT IN RURAL AREA: INSTITUTIONAL AND ECONOMIC ASPECTS

У статті обгрунтовується необхідність створення інституціональних та фінансовоBекономічних передумов для
активізації водогосподарського будівництва у сільській місцевості з метою вирішення водноBекологічних проблем,
які виникли в результаті стагнації у базових ланках сільської економіки та неналежного екологічного контролю за
поведінкою водокористувачів. Встановлено, що основними пріоритетами активізації водогосподарського будівницB
тва у сільській місцевості виступають: будівництво централізованих систем водопостачання у сільських населених
пунктах; будівництво систем сільськогосподарського водопостачання; будівництво осушувальних та зрошувальних
мереж гідротехнічних споруд; будівництво водозахисних споруд на гірських територіях і гумідній зоні. ОбгрунтоваB
но, що основною інституціональною формою ресурсного забезпечення водогосподарського будівництва у сільській
місцевості виступають угоди державноBприватного партнерства між безпосередніми водокористувачами, органами
місцевого самоврядування, фінансовоBбанківськими установами та спеціалізованими будівельноBмонтажними оргаB
нізаціями. Встановлено, що необхідна концентрація інвестиційного капіталу для реалізації проектів водогосподарсьB
кого будівництва у сільській місцевості також є можливою через створення обслуговуючого сільськогосподарськоB
го кооперативу на основі особистих селянських та фермерських господарств, а також сільськогосподарських
підприємств.
The article substantiates the need to establish institutional, financial and economic prerequisites for stepping up
water management in rural areas in order to solve waterBecological problems that have arisen as a result of stagnation in
the basic links of the rural economy and inadequate environmental control over the behavior of water users. It has been
established that the main priorities for stepping up waterworks in rural areas are: construction of centralized water
supply systems in rural settlements; construction of agricultural water supply systems; construction of drainage and
irrigation networks of hydraulic structures; construction of water protection structures in mountain areas and humid
zone. It is substantiated that publicBprivate partnership agreements between direct water users, local authorities, financialB
banking institutions and specialized construction and installation contractors are the main institutional form of resource
allocation for water construction in rural areas.
It has been identified that construction of flood control structures is financed from the sate budget of Ukraine as part
of the government programs of the State Agency of Water Resources of Ukraine. At the same time, it is also necessary to
attract private investment, in particular to the agricultural entities operating in risk zones. It was found that the necessary
concentration of investment capital for the implementation of water projects in rural areas is also possible through the
establishment of a service cooperative on the basis of individual peasant and farm business as well as agricultural
enterprises.
In addition, it has been determined that construction of new and modernization of the existing drainage and irrigation
systems is extremely difficult, as generally they are located in a risky farming area, where dominant forms of agricultural
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business are farms and households experiencing permanent scarcity of working capital let alone capital investments.
Drainage and irrigation networks of hydraulic structures are the key to ensuring a proper waterBair regime as a necessary
condition for agricultural production, so they must be restored either through new construction or modernization and
reconstruction.

Ключові слова: водогосподарське будівництво, ресурсне забезпечення, будівельно5монтажні
організації, сільська місцевість, державно5приватне партнерство.
Key words: water management, resource allocation, construction and installation contractors,
rural areas, public5private partnership.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Високий рівень фізичного спрацювання
об'єктів водогосподарської та водоохоронної
інфраструктури вимагає формування сучасно#
го інструментарію фінансово#економічного та
інституціонального забезпечення введення до#
даткових потужностей у сфері водогоспо#
дарського будівництва, що дасть можливість
забезпечити впровадження сучасних систем
водопостачання, водовідведення та водоочис#
тки, а також ресурсоощадних іригаційних сис#
тем. Потреба в оновленні та модернізації
об'єктів водогосподарської та водоохоронної
інфраструктури є актуальною для переважної
більшості секторів національного господар#
ства, які використовують водні ресурси і як
матеріально#речову субстанцію виробництва
готової продукції, і як забезпечувальний ком#
понент у виробничому процесі. Фактично ви#
зріла необхідність модернізації та реконструкції
водозабезпечувальних систем у промисловому
секторі, сільськогосподарському виробництві,
водопровідно#каналізаційному господарстві,
що вимагає кардинальної перебудови інститу#
ціонального середовища функціонування
індустрії водогосподарського будівництва як у
корпоративному, так і в публічному секторі
суспільного відтворення. Особливо ускладне#
ною в теперішніх умовах є проблема введення
додаткових потужностей у водогосподарсько#
му будівництві на сільських територіях, де, як
правило, спостерігається низький рівень кон#
центрації інвестиційного потенціалу та відсутні
спеціалізовані підрозділи, які мають необхід#
ну матеріально#технічну базу для будівництва
сучасних систем водопостачання та водовідве#
дення. Тому проблема активізації водогоспо#
дарського будівництва у сільській місцевості на
сьогодні вимагає формування відповідного
інституціонального середовища та економічно#
Передплатний індекс 21847

го інструментарію, які дадуть можливість ство#
рити необхідну матеріально#технічну базу для
впровадження нових водогосподарських по#
тужностей і тим самим підвищити рівень охоп#
лення поселенської сільської мережі центра#
лізованим водопостачанням та водовідведенням,
а у базовій ланці сільської економіки модернізу#
вати осушувальні та зрошувальні системи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Перспективи нарощення потужностей у во#
догосподарському будівництві як необхідної
передумови підвищення рівня охоплення цен#
тралізованим водопостачанням та водовідве#
денням сільських населених пунктів розгляда#
ються у ряді праць вітчизняних вчених [1—3;
6—7], де, як правило, увага акцентується на ви#
робничо#технічній стороні розбудови водогос#
подарської індустрії, а інституціональні та еко#
номічні аспекти незважаючи на тривалий пе#
ріод ринкових перетворень достатньою мірою
не отримали необхідного рівня конкретизації.
Значна увага визначенню ролі водогоспо#
дарської інфраструктури в розвитку сільських
територій, створення котрої потребує форму#
вання відповідної будівельної індустрії, при#
діляється в працях М. Хвесика та В. Голяна. На
їх думку, розвиток сільських територій знач#
ною мірою залежить від налагодження систе#
ми забезпечення потреб населення й окремих
сфер господарської діяльності водними ресур#
сами. Тому невід'ємною складовою має бути
водогосподарська інфраструктура села, об'єк#
ти якої забезпечують забір, використання, роз#
поділ та відведення водних ресурсів. Нинішній
стан водогосподарської інфраструктури у сіль#
ській місцевості вже не здатний на належному
рівні забезпечувати потреби питного водопос#
тачання, зрошуваного землеробства і сільсько#
господарського виробництва в зоні осушуваль#
них меліорацій, необхідну очистку стічних вод
[6, с. 121].
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стверджують, що незважаючи на заходи, які
були прийняті в останні роки урядом і місцеви#
ми органами влади для вирішення проблем з га#
рантованим водопостачання та необхідним
рівнем санітарії води для сільського населення
в цілому дане завдання залишається не виріше#
ним. Майже половина системи водопостачан#
ня в сільських районах через недосконалу ро#
боту і тривалий термін експлуатації є несправ#
ними і не може забезпечити подачу води нор#
мативної якості. Каналізаційні мережі та до#
щові каналізаційні мережі побудовані тільки в
813 селах і обслуговують трохи більше, ніж 8%
сільського населення [3, с. 50—51]. Отже, рівень
охоплення сільських населених пунктів систе#
мами водопостачання, водовідведення та кана#
лізації є таким, що не забезпечує навіть критич#
но необхідного мінімуму для повноцінного за#
безпечення водою відповідної якості домогос#
подарств та окремих галузей сільської еконо#
міки, що вимагає негайного розширення водо#
господарських та водоохоронних мереж у
сільській місцевості.
Певним рівнем системності та комплекс#
ності відзначається підхід Г. Штогрин щодо
вирішення проблем водозабезпечення сіль#
ських населених пунктів, який деталізує конк#
ретні напрями розбудови водогосподарської
інфраструктури і тим самим необхідність
відновлення індустрії водогосподарського бу#
дівництва. Зокрема, на її думку, розв'язання
еколого#економічних проблем водозабезпе#
чення та належного благоустрою сільських на#
селених пунктів щодо оснащеності централізо#
ваними системами каналізації з кожним роком
стає усе більш актуальним. Сільська місцевість
потребує модернізації водогосподарської та
водоохоронної інфраструктури, впроваджен#
ня екологічно безпечних технологій водоочис#
тки, переоснащення житлового фонду сучас#
ними засобами обліку використання водних
ресурсів [7, с. 470]. Однак Г. Штогрин не ви#
значає конкретних інституціональних форм во#
догосподарського будівництва, які дали б мож#
ливість залучити достатні обсяги інвестицій у
розбудову матеріально#технічної бази індуст#
рії будівництва сучасних систем водопостачан#
ня, водовідведення та каналізації і на порядок
підвищити техніко#технологічний стан об'єктів
водогосподарської та водоохоронної інфрас#
труктури.
У вітчизняній літературі, яка присвячена
економіці водогосподарського комплексу, кон#
кретні пропозиції стосовно інституціонально#
го забезпечення суб'єктів водогосподарського
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будівництва спостерігаються у працях Ю. Кір#
санової, яка пропонує створювати обслугову#
ючі кооперативи задля концентрації необ#
хідного інвестиційного та організаційного по#
тенціалу для активізації водогосподарського
будівництва, зокрема й у сільській місцевості.
На її думку, фінансово#економічне забезпечен#
ня діяльності обслуговуючих кооперативів з
водопостачання та водовідведення має як
спільні ознаки з фінансовим забезпеченням
підприємств та й особливості що, обумовлені
їх неприбутковим статусом [1, с. 141]. Обслу#
говуючий кооператив якраз і дозволяє консо#
лідувати фінансові ресурси домогосподарств
для організації будівельних робіт щодо впро#
вадження сучасних систем водопостачання та
водовідведення, а також модернізації існуючих
об'єктів водогосподарської та водоохоронної
інфраструктури.
ЦІЛІ СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування перспектив#
них напрямів розвитку індустрії водогоспо#
дарського будівництва як необхідної передумо#
ви підвищення рівня охоплення системами во#
допостачання та водовідведення сільських на#
селених пунктів з ідентифікацією конкретних
інституціональних форм функціонування
суб'єктів водогосподарського підприємництва
та методів і джерел фінансово#економічного
забезпечення їх виробничо#господарської
діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Розвиток індустрії водогосподарського бу#
дівництва у сільській місцевості є одним з основ#
них завдань розбудови водогосподарської
інфраструктури в цілому, оскільки необхід#
ність імплементації Україною водних директив
ЄС однозначно потребуватиме підвищення
рівня охоплення централізованим водопоста#
чанням сільських населених пунктів, розбудо#
ви на селі системи каналізаційних мереж, мо#
дернізації інфраструктури захисту населених
пунктів та сільськогосподарських угідь від
підтоплень та інших екологічних лих. Спеціа#
лізовані водогосподарсько#будівельні підроз#
діли збереглися в структурі обласних управлінь
водних ресурсів, які мають необхідну мате#
ріально#технічну базу для відновлення внутрі#
шньогосподарських та міжгосподарських
гідротехнічних споруд, зокрема зрошувальних
та осушувальних систем, однак ці підрозділи не
здатні повною мірою виконати роботи, пов'я#
зані з розбудовою мережі централізованого
водопостачання та водовідведення, що потре#
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бує розбудови відповідного сегмента водогос#
подарського підприємництва, який спеціалізу#
ватиметься на оновленні та розширенні мереж
водопровідно#каналізаційного господарства
села.
У теперішніх умовах, коли сільські населені
пункти потерпають від перманентного інвести#
ційного дефіциту та відсутності скоординова#
ної діяльності держави та місцевого самовря#
дування стосовно розбудови сільської інфра#
структури [4], основними об'єктами водогос#
подарського будівництва мають стати наступні
ланки водогосподарської інфраструктури:
1) централізовані системи питного водопо#
стачання та водовідведення, а також очистки
води;
2) системи сільськогосподарського водопо#
стачання, враховуючи те, що аграрний сектор
виступає базовою ланкою сільської економіки;
3) мережі гідротехнічних споруд систем
зрошуваного землеробства та осушувальних
меліорацій, а також захисних дамб для уперед#
ження повеней, паводків та підтоплень для
відповідних регіонів;
4) створення водозахисних систем, які уне#
можливлять попадання азотовмісних сполук у
природні джерела питного водопостачання.
Будівництво систем централізованого водо#
постачання та водовідведення є надзвичайно
капіталомістким процесом. Системи та схеми
подачі води й технології очищення, подібні до
тих, які використовують у великих містах, за#
звичай потребують чималих інвестицій, що не
завжди можуть собі дозволити сільські насе#
лені пункти. Крім того, складні технічні систе#
ми потребують більше коштів при їх подальшій
експлуатації. Враховуючи відносно меншу
кількість споживачів у сільській місцевості, це
може істотно збільшити витрати на утриман#
ня. Варто також зважати на те, що в малих на#
селених пунктах може не бути фахівців відпо#
відної кваліфікації для експлуатації складних
систем. Отже, беззаперечне слідування стан#
дартам може зробити проект для сільських си#
стем цілком "непідйомним" як точки зору вар#
тості будівництва, так і з позиції вартості по#
дальшого обслуговування [5, с. 10]. Тим більше
практика попередніх років, зокрема в умовах
планової економіки, коли держава фінансува#
ла мільйонні проекти водогосподарського бу#
дівництва, в нинішніх умовах є поодинокою,
оскільки децентралізація влади та реформа міс#
цевого самоврядування фінансування будів#
ництва систем централізованого питного водо#
постачання та водовідведення переносять на
рівень територіальних громад. За таких умов
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саме територіальні громади мають ініціювати
проекти і здійснювати пошук достатніх інвес#
тицій для підвищення рівня охоплення центра#
лізованим водопостачанням та водовідведен#
ням сільських населених пунктів.
За нинішнього інституціонального середо#
вища використання комунальних активів
найбільш прийнятною інституціональною фор#
мою взаємодії місцевого самоврядування,
фінансово#банківських установ та спеціалізо#
ваних будівельних водогосподарських органі#
зацій виступають угоди державно#приватного
або публічно#приватного партнерства, які да#
ють можливість поєднати організаційний та
адміністративний потенціал територіальних
громад, матеріально#технічну базу підрядних
будівельних структур та фінансові ресурси бан#
ківських та небанківських установ. Враховую#
чи недостатній рівень концентрації інвестицій#
ного потенціалу, який спостерігається на
сільських територіях [4], важливого значення
набуває конкурсний відбір будівельних орга#
нізацій для налагодження систем централізова#
ного водопостачання та водовідведення. Прак#
тика свідчить, що для створення сільських сис#
тем водопостачання важливими є такі критерії:
1) низька вартість будівництва (невеликі
капітальні вкладення);
2) проста експлуатація та процедура обслу#
говування;
3) низьке споживання електроенергії;
4) надійність і ефективність незалежно від
витрат і якості води [5, с. 13].
Розвиток українського села значною мірою
залежить від розширеного відтворення базової
ланки сільської економіки, якою виступає
аграрний сектор. Більше того, запорукою при#
скорених темпів соціально#економічного під#
несення села є комплексний розвиток сіль#
ськогосподарського виробництва, тобто забез#
печення паритету між рослинництвом та тва#
ринництвом. У більшості сільських районів на
сьогодні спостерігається галузевий перегин в
сторону розвитку рослинницької галузі, що
пов'язано з орієнтацією вітчизняних сільсько#
господарських виробників на експорт сільсько#
господарської сировини. Розвиток тваринниц#
тва значною мірою пов'язаний з відновлення
систем сільськогосподарського водопостачан#
ня, які дадуть можливість забезпечувати
сільськогосподарських тварин свіжою водою
відповідної якості.
Враховуючи те, що в Україні відбулось ма#
сове розпаювання не лише земельних активів,
а й цілісних майнових комплексів, переважну
більшість систем сільськогосподарського водо#
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постачання крупнотоварних сільськогоспо#
дарських підприємств було пошкоджено, а то
й зруйновано. На сільськогосподарських
підприємствах, які спеціалізуються на тварин#
ництві і входять у вертикально інтегровані
агропромислові підприємницькі об'єднання
сформовано сучасні системи водопостачання.
Сьогодні найбільшою складністю відзначаєть#
ся формування систем сільськогосподарсько#
го водопостачання для фермерських та особи#
стих селянських господарств, а також для не#
великих сільськогосподарських підприємств.
Окремо взяті названі категорії сільськогоспо#
дарських товаровиробників не здатні само#
стійно профінансувати послуги суб'єктів водо#
господарського будівництва через обмеженість
фінансових ресурсів.
Інституціональною передумовою забезпе#
чення належних обсягів інвестиційного забез#
печення реалізації проектів будівництва систем
сільськогосподарського водопостачання ви#
ступає кооперація дрібних сільськогосподарсь#
ких товаровиробників шляхом створення об#
слуговуючих кооперативів. Створення такого
кооперативу дасть змогу консолідувати інвес#
тиційні ресурси та забезпечити таку концент#
рацію капіталу, яка дозволить покрити вартість
робіт будівельно#монтажних організацій у ча#
стині створення систем сільськогосподарсько#
го водопостачання.
Надзвичайно ускладненим є будівництво
нових та модернізація існуючих осушувальних
та зрошувальних систем, оскільки вони розмі#
щені, як правило в зоні ризикового землероб#
ства, де домінуючими формами аграрного
підприємництва виступають фермерські та осо#
бисті селянські господарства, які відчувають
перманентний дефіцит обігових коштів, не ка#
жучи про фінансування капітальних інвестицій.
Осушувальні та зрошувальні мережі гідротех#
нічних споруд виступають запорукою забезпе#
чення належного водно#повітряного режиму
як необхідної умови здійснення сільськогоспо#
дарського виробництва, тому вони однознач#
но мають бути відновлені або через нове будів#
ництво, або через модернізацію та реконструк#
цію.
Як у питаннях відновлення систем сіль#
ськогосподарського водопостачання тут по#
трібним є створення відповідних інституціо#
нальних форм, які забезпечать належну кон#
солідацію інвестицій та організаційного по#
тенціалу. Також такі форми мають залучати
до процесу фінансування будівництва зрошу#
вальних та осушувальних мереж органи місце#
вого самоврядування. Останні і мають ініцію#
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вати створення асоціацій водокористувачів,
які будуть координувати роботу по відновлен#
ню осушувальних та зрошувальних систем,
починаючи від розробки проектно#кошторис#
ної документації і завершуючи запуском цих
мереж.
Для гірських територій, а також для гумід#
ної зони (зони перезволоження) забезпечення
сприятливих умов для повноцінного ведення
сільськогосподарського виробництва та убез#
печення населених пунктів від різного роду
екологічних лих залежить від будівництва за#
хисних гідротехнічних споруд, які мінімізува#
тимуть деструктивний вплив паводків, повеней
та підтоплень на сільські населені пункти та
сільськогосподарські угіддя. Нагадаємо, що
будівництво протиповеневих та протипаводко#
вих споруд фінансується за рахунок коштів
Державного бюджету України, які виділяють#
ся в рамках реалізації державних програм по
лінії Державного агентства водних ресурсів
України. Водночас необхідним є також залу#
чення приватних інвестицій, зокрема тих
суб'єктів аграрного підприємництва, які функ#
ціонують на землях, які знаходяться в ризико#
генних зонах.
ВИСНОВКИ

Загострення водно#екологічних проблем у
сільській місцевості зумовило необхідність
активізації діяльності, пов'язаної з водогоспо#
дарським будівництвом. Дослідження показа#
ли, що пріоритетними напрямами водогоспо#
дарського будівництва на сільських територі#
ях виступають: 1) будівництво централізованих
систем питного водопостачання, водовідведен#
ня та водоочистки; 2) будівництво систем сіль#
ськогосподарського водопостачання; 3) будів#
ництво осушувальних та зрошувальних мереж
гідротехнічних споруд; 4) будівництво водоза#
хисних споруд у гірській місцевості та гумідній
зоні. Враховуючи те, що у сільській місцевості
спостерігається перманентний інвестиційний
дефіцит, забезпечення необхідної концентрації
фінансових ресурсів для реалізації проектів
водогосподарського будівництва потребує
створення відповідних інституціональних форм
об'єднання споживачів водних ресурсів, орга#
нів місцевого самоврядування, фінансово#бан#
ківських установ та спеціалізованих будівель#
но#монтажних організацій на основі угод дер#
жавно#приватного чи публічно#приватного
партнерства. Ефективною формою концент#
рації фінансових та матеріальних ресурсів для
забезпечення потреб водогосподарського бу#
дівництва у сільській місцевості є створення
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обслуговуючих кооперативів на основі особи#
стих селянських і фермерських господарств, а
також сільськогосподарських підприємств, які
не входять у вертикально та горизонтально
інтегровані агропромислові підприємницькі
об'єднання.
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FIELDS OF MODERNIZATION OF FINANCIAL PLANNING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Досліджено сучасний стан сільськогосподарського виробництва та значення фінансового планування для ефекB
тивної роботи аграрних товаровиробників. Метою дослідження є пошук напрямів модернізації фінансового плануB
вання сільськогосподарських підприємств. На основі проведеного аналізу основних показників діяльності сільськоB
господарських підприємств та структури виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) сільського господарства
в підприємствах обгрунтовано необхідність модернізації фінансового планування. Під час розробки фінансового
плану потрібно визначити, при якому рівні продажу досягається самоокупність, тобто межа окупності і у результаті
планування потрібно отримати відповідь скільки потрібно реалізувати продукції, якої саме та по яких цінах, щоб
виручка окупила витрати. Констатовано, що модернізація фінансового планування сільськогосподарських
підприємств може відбуватися за рахунок використання елементів короткострокового та довгострокового прогноB
зування. Відзначено, що більшість бізнесBпланів містять: фінансові прогнози, стратегію маркетингу і продажів, інфорB
мація про управлінську команду. Фінансові прогнози повинні показати, що відбудеться з вашим бізнесом у фінансоB
вому відношенні, коли ви реалізуєте новий план. Фінансові прогнози повинні включати прогноз грошових потоків і
прогнозований звіт про прибутки і збитки. Однією із передумов успішної діяльності вітчизняних товаровиробників у
майбутньому є збалансоване планування господарської діяльності. Наразі лише за наявності ресурсної бази не можB
на отримувати значні прибутки та бути рентабельним. Для кожного товаровиробника важливо мати певні стратегічні
розрахунки щодо своєї діяльності та стану власного підприємства загалом. Доведено, що фінансові показники житB
тєво важливі для управління будьBяким підприємством, але вони можуть бути набагато корисніше для товаровиробB
ників, якщо інформація переведена в управлінські облікові записи. Вибір конкретного методу залежить від специфB
іки діяльності підприємства, його розміру та цілей, які планується досягнути у короткостроковій та довгостроковій
перспективі. Доведено, що модернізація фінансового планування сільськогосподарських підприємств може відбуваB
тися за рахунок використання елементів короткострокового та довгострокового прогнозування.
The current state of agricultural production and the importance of financial planning for the efficient operation of
agricultural producers are studied. The objective of the study is to find ways to modernize the financial planning of
agricultural enterprises. The need to modernize financial planning is substantiated on the basis of the analysis of the
main indicators of agricultural enterprises and the structure of the production cost of agricultural products (works,
services). When developing a financial plan, you need to determine at what level of sales selfBrepayment is achieved, that
is, the payback limit; and as a result of planning you need to get an answer how much products you need to sell, which
ones and at what prices for revenue to cover costs. It has been stated that the modernization of financial planning of
agricultural enterprises can occur due to the use of shortB and longBterm forecasting elements. It is noted that most
business plans contain: financial forecasts, marketing and sales strategy, information about the management team.
Financial forecasts should show what will happen to your business financially when you are implementing a new plan.
Financial forecasts should include a cash flow and an income statement forecast. One of the prerequisites for successful
activity of domestic producers in the future is balanced planning of economic activity. These days, only with the availability
of a resource base, you cannot earn significant profits and be profitable. It is important for each manufacturer to have
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some strategic calculations regarding their business and the condition of their enterprise as a whole. It has been proven
that financial performance is vital to managing any business, but it can be much more beneficial for merchants if the
information is translated into management accounts. The choice of a particular method depends on the specifics of the
enterprise, its size and goals that are planned to be achieved in a short and long term. It has been proved that the
modernization of financial planning of agricultural enterprises can be implemented through the use of short— and longB
term forecasting elements.

Ключові слова: фінансове планування, сільськогосподарські підприємства, ефективність,
конкурентоспроможність, витрати, рентабельність.
Key words: financial planning, agricultural enterprises, efficiency, competitiveness, costs,
profitability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Необхідною передумовою ефективного
розвитку підприємства є наявність бізнес пла#
ну. Якщо ви керуєте сільськогосподарським
підприємством, то необхідно знати про те, як
скласти бізнес#план, запустити облікові запи#
си, порівняти свій бізнес і спланувати свою май#
бутню діяльність. Ефективність діяльності ба#
гато в чому залежить від того, чи здатен керів#
ник знайти спеціалізовану ділову і фінансову
підтримку, яка допоможе максимально ефек#
тивно управляти підприємством. Також необ#
хідно оперувати інформацією про інструменти
ділового та фінансового планування, а також
про стандарти та технологічні процеси, яких
потрібно дотримуватися. Наявний бізнес#план
дає довіру до підприємства, а також до влас#
ника або менеджера. Вдалий бізнес#план може
виявити недоліки в плануванні та управлінні,
може дати корисну інформацію для подальших
поліпшень.
Перш ніж писати бізнес#план варто вивчи#
ти галузі, в яких ви нині працюєте або планує#
те працювати, включаючи будь#які майбутні
економічні перспективи для цих секторів. Ви та#
кож повинні ознайомитися з відповідними пра#
вилами для вашого бізнесу. Під час написання
бізнес#плану варто враховувати різні аспекти:
короткострокові та довгострокові цілі, графік
досягнення цілей, хто братиме участь, як ви
будете розпоряджатися грошима. Бізнес#план
також може описувати унікальні характерис#
тики вашого сільськогосподарського підприє#
мства, наприклад: місце знаходження, тип
грунту, управління, структуру бізнесу.
Фінансовий план є заключним розділом
бізнес#плану, найважливішою його частиною
де порівнюються видатки та надходження й
обгрунтовується потреба в інвестиціях. Не#
обхідність його складання та потреба у по#
стійному корегуванні обумовлені ризикові#
стю сільськогосподарської діяльності, за#
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лежністю від природно#кліматичних умов та
змінами, які відбуваються на внутрішньому та
зовнішньому ринках. Фінансовий план
сільськогосподарських підприємств, як пра#
вило, складається із трьох частин: зведеного
прогнозу доходів і витрат не менш як на три
роки; прогнозу грошової наявності та балан#
сового плану.
Під час розробки фінансового плану по#
трібно визначити, при якому рівні продажу до#
сягається самоокупність, тобто межа окуп#
ності. У результаті планування потрібно отри#
мати відповідь скільки потрібно реалізувати
продукції, якої саме та по яких цінах, щоб ви#
ручка окупила витрати. Водночас потрібно вра#
ховувати чинники, які впливають на ці показ#
ники. Такі питання є актуальними для більшості
вітчизняних товаровиробників та потребують
подальшого дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання фінансового планування сільсько#
господарських підприємств є досить актуаль#
ним серед вітчизняних та зарубіжних дослід#
ників. Аналіз сталого розвитку сільськогоспо#
дарських підприємств: глобальний і регіональ#
ний контексти досліджувалися у монографії за
редакцією М.З. Згуровського [1]. Бобровська О.
досліджувала специфіку формування та
відтворення потенціалу сталого розвитку тери#
торій регіону [2]. Барановський О.І., Гераси#
менко Л.В. та Користін О.Є. вивчали економіч#
ну безпеку сільськогосподарських підприємств
[3]. Галицький О.М., Лівінський А.І. та Дячен#
ко О.П. аналізували організаційно#економіч#
ний механізм державного регулювання аграр#
ного виробництва в Укрaїнi [4]. Гнилицька Л.
вивчали теоретико#методологічний інструмен#
тарій формування системи забезпечення еко#
номічної безпеки підприємства [5]. Гришо#
ва І.Ю. та Федоркін Д.В. досліджували концеп#
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Таблиця 1. Основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств
Фінансовий результат до оподаткування,
млн грн
Підприємства, які одержали прибуток до
оподаткування
У відсотках до загальної кількості
Фінансовий результат, млн грн
Підприємства, які одержали збиток до
оподаткування
У відсотках до загальної кількості
Фінансовий результат, млн грн
Чистий прибуток (збиток ), млн грн
Підприємства, які одержали чистий
прибуток
У відсотках до загальної кількості
Фінансовий результат, млн грн
Підприємства, які одержали чистий збиток
У відсотках до загальної кількості
Фінансовий результат, млн грн
Рівень рентабельності всієї діяльності, %
Рівень рентабельності операційної
діяльності, %
Кількість найманих працівників, тис. осіб

2010
17320,5

2013
15012,7

2014
21495,9

2015
101996,1

2016
90122,1

2017
78786,1

69,8
22152,9

80,3
26252,3

84,8
51744,1

89,0
127609,0

88,4
102788,8

86,7
92072,7

30,2
4832,4
17253,6

19,7
11239,6
14925,7

15,2
30248,2
21413,4

11,0
25612,9
101912,2

11,6
12666,7
89816,3

13,3
13286,6
78457,7

69,6
22094,9

80,3
26186,6

84,7
51668,0

88,9
127525,5

88,4
102496,1

86,7
91764,1

30,4
4841,3
17,5
24,5

19,7
11260,9
8,3
11,7

15,3
30254,6
9,3
21,4

11,1
25613,3
30,4
43,0

11,6
12679,8
25,6
33,6

13,3
13306,4
18,7
23,5

645,2

579,8

528,9

500,9

513,2

496,1

Примітка: *Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Джерело: [11].

туальний підхід щодо державного управління
екологічною безпекою аграрного виробництва
[6]. Гришова І.Ю. та Гнатьєва Т.М. вивчали спе#
цифіку управління ризиками у контексті стра#
тегії антикризового управління [7]. Гончар В.В.
досліджував управління системою стратегіч#
них змін в діяльності підприємств: проблеми
формування, розвитку та використання [8].
Друкер П.Ф. окреслював задачі менеджменту
в ХХІ ст. [9]. Децентралізація як передумова
модернізаційних змін сталого розвитку регіо#
нів України та сільськогосподарських під#
приємств досліджена В.Ю. Худолей, Р.В. Туль#
чинським та А.В. Гречко [10] Дяченко О.П. ок#
реслював основні напрями та етапи державної
політики протидії розвитку тіньової економі#
ки в Україні [12]. Іванов Ю.Б. досліджував кон#
курентні переваги сільськогосподарських
підприємств та напрями модернізації фінан#
сового планування підприємств [13]. Погоре#
лов Н.І. та Кругляк Є.С. досліджували роль пер#
соналу для сільськогосподарського підприєм#
ства [14]. Данкевич В.Є досліджував можли#
вості посилення фінансового становища
сільськогосподарських підприємств за рахунок
експорту продукції [16]. Козаченко Г. та Копу#
ленко О. досліджували систему економічної
безпеки сільськогосподарських підприємств
[15; 18]. Водночас пошук напрямів модернізації
фінансового планування сільськогосподарсь#
ких підприємств, враховуючи сучасні глобалі#
заційні виклики, є надто актуальним та потре#
бує подальшого дослідження.
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Метою дослідження є пошук напрямів мо#
дернізації фінансового планування сільсько#
господарських підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У минулому році аграрний сектор Украї#
ни, один з ключових для національної еконо#
міки, запам'ятався рекордно високим уро#
жаєм. За даними Державної служби статис#
тики, за одинадцять місяців 2018 року він зріс
на 8% в річному численні. Швидше за все, це
зростання буде переважати після публікації
результатів за весь рік. Зростання сільсько#
господарської продукції, не в останню чер#
гу, пов'язаний з рекордними врожаями зер#
нових, які українські фермери збирали, не
дивлячись на несприятливі погодні умови на
початку літа.
За даними Міністерства аграрної політики
і продовольства, урожай зерна в 2018 році склав
70,2 млн т. Рекордні показники були в основ#
ному через пізніх зернових — кукурудзи, со#
няшнику та сої, валовий збір яких у 2018 році
також досяг рекордної позначки. З ранніми
зерновими культурами, зокрема з пшеницею,
ситуація була не такою гарною, оскільки її
якість значно впала через тривалі дощі на по#
чатку літа. Загалом завдяки великому врожаю,
експерти прогнозують, що врожайність в Ук#
раїні виросте на 10,6%. Попередній рекорд був
зафіксований в 2016 році, склавши 64,2 млн т.
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 2. Рівень рентабельності продукції сільського господарства
в сільськогосподарських підприємствах
Показник
Культури зернові
та зернобобові
Соняшник
Буряки цукрові
фабричні
Культури овочеві
Картопля
Культури плодові
та ягідні
Виноград
Молоко
Велика рогата
худоба на м’ясо
Свині на м’ясо
Вівці та кози на
м’ясо
Птиця на м’ясо
Яйця курячі

2012
15,8

2013
2,4

2014
25,7

2015
42,6

2016
37,8

2017
25,0

44,9
15,9

28,2
3,1

36,7
17,8

78,4
27,7

61,9
24,6

41,3
12,4

1,1
–17,4
9,6

7,5
22,4
127,5

14,5
9,9
65,8

32,0
24,6
58,3

15,3
0,6
25,0

9,9
10,0
35,4

71,5
1,8
–28,3

99,0
13,1
–41,3

57,5
11,1
–34,5

92,9
12,7
–16,9

71,4
18,6
–23,2

51,6
26,9
3,4

1,8
–32,8

0,2
–36,2

5,6
–43,0

12,6
–26,6

–4,1
–31,5

3,5
–39,6

–2,4
52,6

–5,9
47,6

–12,6
58,8

–5,4
60,9

3,4
0,5

7,0
–9,0

Примітка: *Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Джерело: [11].

Фінансові результати діяльності вітчизня#
них товаровиробників засвідчують про пози#
тивну динаміку. Водночас чистий прибуток,
який підприємства отримували, з року у рік
змінюється, що свідчить про ризики аграрного
бізнесу та необхідність ретельного плануван#
ня, особливо це стосується фінансової сфери.
Основні показники діяльності сільськогоспо#
дарських підприємств представлено в таблиці 1.
Аналіз діяльності підприємства здійснюєть#
ся за такими показниками: фінансовий резуль#
тат до оподаткування, чистий прибуток (зби#
ток), рівень рентабельності всієї діяльності,
рівень рентабельності операційної діяльності,
кількість найманих працівників. Позитивні зна#
чення цих показників дозволяють вітчизняним
товаровиробникам розширювати свою діяль#
ність.
Наразі українські підприємства збільшили
площу збирання озимих культур в 2019 році на
160 000 га, до 8,2 млн га. Ще одна цифра, яка
найкраще пояснює лідируючі позиції сільсько#
господарського сектора, — це надходження в
іноземній валюті від агроекспорту. Тільки за
січень — листопад 2018 року вони склали по#
над 17 мільярдів доларів. Це на 621,4 мільйона
доларів вище, ніж у попередньому році. Оста#
точні дані за 2018 рік можуть привести до зро#
стання експорту в рекордну суму в 18 мільярдів
доларів.
Сільське господарство є найбільшою екс#
портною галуззю України, оскільки 41,5 млн га
сільськогосподарських угідь покривають 70 від#
сотків території країни. В умовах скорочення
загального обсягу експорту частка сільсько#
Передплатний індекс 21847

господарського експорту збільшується. За ос#
танні п'ять років частка сільського господар#
ства в експортних доходах для України
збільшилася з 26 відсотків у 2012 році до 42 від#
сотків у 2016 році. У 2017 році в порівнянні з
2016 роком експорт сільськогосподарської
продукції зріс на 16 відсотків, склавши
17,8 мільярда доларів, майже досягши історич#
ного рівня. Рекорд 2012 року 17,9 млрд. дол.
США. Однак основою сільськогосподарсько#
го експорту, як і раніше є експорт сировини,
а саме продуктів рослинного походження, в
тому числі пшениці, кукурудзи, ячменю і сої. У
2016 році загальна частка цих товарів в експорті
становила 46 відсотків.
Збільшення врожаю в 2018 році сприяло
збільшенню поставок на зарубіжні ринки. За
прогнозами аграрного міністерства, в 2018—
2019 маркетинговому році українські фермери
експортують рекордні 47,2 млн т зерна. Станом
на кінець грудня експорт зерна вже досяг
майже половини цільового показника, тобто
23,1 млн т. Основними ринками збуту українсь#
ких зернових є Китай, Північна Африка, Близь#
кий Схід і Західна Європа. Саме за рахунок
значним експортним партіям продукції вдало#
ся досягнути позитивних показників рента#
бельності діяльності. Рівень рентабельності
продукції сільського господарства в сільсько#
господарських підприємствах представлено в
таблиці 2.
Рекордне збільшення обсягів виробництва
в Україні стимулює капіталовкладення в сіль#
ське господарство, яке виросло до 2,17 млрд
доларів, що на 30,7% більше, ніж у 2016 році.
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Таблиця 3. Структура виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)
сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах, 2017 р.

Витрати – усього
Прямі матеріальні витрати –
усього
у тому числі
насіння та посадковий матеріал
корми
з них покупні
інша продукція сільського
господарства
мінеральні добрива
пальне і мастильні матеріали
електроенергія
паливо й енергія
запасні частини, ремонтні та
будівельні матеріали для ремонту
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати – усього
у тому числі
відрахування на соціальні заходи
орендна плата за
земельні частки (паї)
майнові паї
амортизація
Загальновиробничі витрати –
усього
з них
оплата послуг
сторонніх організацій

Сільськогосподарські підприємства
млн грн
у % до підсумку
404970,2
100,0
242313,7
59,8

У т. ч. фермерські господарства
млн грн
у % до підсумку
56165,0
100,0
33804,3
60,2

30559,9
41772,9
16648,8
5727,9

7,5
10,3
4,1
1,4

6291,9
1839,7
917,5
238,2

11,2
3,3
1,6
0,4

49685,1
30925,4
3167,7
4190,8
18613,8

12,3
7,6
0,8
1,1
4,6

10823,3
6863,5
384,5
273,8
3822,4

19,3
12,2
0,7
0,5
6,8

20326,7
79262,1

5,0
19,6

2755,8
12434,2

4,9
22,1

4416,7

1,1

625,8

1,1

36062,2
442,2
19176,6
63067,7

8,9
0,1
4,7
15,6

5869,3
47,6
4121,4
7170,7

10,5
0,1
7,3
12,8

29004,4

7,2

3402,3

6,1

Примітка: *Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Джерело: [11].

Значна частка отриманих коштів сільськогос#
подарськими підприємствами спрямовувалася
на придбання нової техніки, в основному закор#
донного виробництва. Так, всі самохідні об#
прискувачі, 98% зернозбиральних комбайнів,
95% тракторів, 89% плугів, 55% розкидачів
мінеральних і органічних добрив, 46% сівалок і
25% дискових борін, проданих в 2017 році в
Україні, були імпортовані.
За останні два роки велика політична ста#
більність, більш сильна економіка, більш стаб#
ільна гривня (валюта країни) і затриманий по#
пит дозволили українським фермерам віднови#
ти вкрай необхідні капітальні вкладення, вклю#
чаючи сільськогосподарське обладнання. Ім#
порт сільськогосподарської техніки та облад#
нання у 2017 році збільшився майже в 2,5 рази
в порівнянні з 2015 роком, повернувшись до
рівня 2013 року. Очікується, що лізингові по#
слуги, які також продемонстрували ознаки
відновлення після драматичного спаду в 2014—
2015 роках, виростуть на 20 відсотків, передусім
завдяки більш продуманого підходу фермерів
до фінансового та податкового планування.
Водночас, незважаючи на позитивні резуль#
тати господарської діяльності, структура зат#
рат вітчизняних товаровиробників не є збалан#
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сованою, що відображається на структурі со#
бівартості продукції. Витрати сільськогоспо#
дарських товаровиробників можна розділити
на декілька підгруп. Прямі матеріальні витра#
ти (насіння та посадковий матеріал, корми,
інша продукція сільського господарства, міне#
ральні добрива, пальне і мастильні матеріали,
електроенергія, паливо й енергія, запасні час#
тини, ремонтні та будівельні матеріали для ре#
монту), прямі витрати на оплату праці, інші
прямі витрати (відрахування на соціальні захо#
ди, орендна плата за земельні частки (паї), май#
нові паї, амортизація), загальновиробничі вит#
рати (оплата послуг, сторонніх організацій).
Структура виробничої собівартості про#
дукції (робіт, послуг) сільського господарст#
ва в сільськогосподарських підприємствах за
2017 рік представлена у таблиці 3.
Однією із передумов успішної діяльності
вітчизняних товаровиробників у майбутньому
є збалансоване планування господарської
діяльності. Наразі лише за наявності ресурсної
бази не можна отримувати значні прибутки та
бути рентабельним. Для кожного товаровироб#
ника важливо мати певні стратегічні розрахун#
ки щодо своєї діяльності та стану власного
підприємства загалом. Бізнес план сільськогос#
Передплатний індекс 21847
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подарського підприємства — це опис самої
ферми і того, як вона працює. Він може вклю#
чати в себе інформацію про: землю, будівлі та
споруди, обладнання, транспортні засоби та
машини, використовувані на фермі, матеріали,
що виробляється, плани на нові об'єкти, будь#
які плани екологічної оцінки, наприклад, для
збереження грунту або поліпшення якості
води, відповідні правила і ліцензії.
Водночас бізнес план повинен бути придат#
ним для змін, адже є значна кількість факторів
внутрішнього та зовнішнього середовища, які
впливають на діяльність фірми та мають бути
враховані. Зміна обставин може спонукати вас
адаптувати існуючий бізнес#план. Навіть якщо
поточний бізнес#план ферми успішний, ви зав#
жди повинні розглядати його на предмет нових
можливостей зростання і поліпшення сільсько#
господарських операцій.
У разі адаптації існуючого бізнес#плану до
сучасних реалій необхідно зосереджуватися на
таких аспектах: ваші цілі — чого ви хочете до#
сягти, переглянувши свій план? Наприклад, чи
хочете ви збільшити свій прибуток або мати
право на певні платежі? Які зміни ви хочете вне#
сти в свій бізнес — наприклад, залучення різно#
го домашнього худоби або рослин? Як найкра#
ще внести ці зміни? Як ви будете здійснювати
цю зміну і якою ціною? Які фінансові наслідки
цієї зміни — і скільки часу вам потрібно, щоб
отримати прибуток?
Планування в сільському господарстві, вра#
ховуючи вплив природних факторів та операції
із живими організмами, має ряд специфічних
особливостей, які обов'язково потрібно врахо#
вувати, а семе: біологічні, технологічні, тех#
нічні, соціальні, економічні, та організаційні.
Після того, як ви завершили зміни в своєму
бізнес#плані, вам слід перевірити, чи реалістич#
ний цей план. Після цього ви зможете визначи#
ти, чи достатньо у вас ресурсів, чи можете ви
задовольнити вимоги, які ставлять власники
підприємства чи інвестори. Для того щоб ваше
підприємство було життєздатним, воно повин#
но приносити досить доходу, щоб покрити:
гроші, які ви малюєте для власного використан#
ня, податок, реінвестиціїй, виплати за позика#
ми. Після того, як ви оцінили свій сільськогос#
подарський бізнес і його успіх, ви можете роз#
глянути питання про внесення змін в роботу
підприємства. При цьому, ваші рішення — і
рішення потенційних кредиторів — будуть
грунтуватися на фінансових показниках, які ви
склали для свого бізнесу.
Важливим для кожного підприємства є мо#
дернізація та адаптація фінансового плану до
Передплатний індекс 21847

сучасних викликів. Є кілька кроків до цього
процесу: визначитися з цілями — наприклад,
збільшити виробництво або прибутковість; ок#
реслити список змін, які ви можете внести для
досягнення цих цілей; окреслити сильні і слабкі
сторони, можливості і загрози в вашому плані;
виявити всі ресурси, потрібні для досягнення
ваших цілей; використовувати таблицю при#
бутків і збитків для розрахунку фінансової ви#
годи від вартості цих змін; визначити вплив ва#
ших змін на грошові потоки; оцінити ризики,
пов'язані з вашим проектом, і чи зможете ви
зменшити їх. У бізнес план необхідно записати
якнайбільше інформації, так як це допоможе
вам розробити свій план і поділитися своїми
ідеями з іншими. На кожному етапі знайдіть
час, щоб переконатися, що ви включили всі
можливості.
Модернізація фінансового планування
сільськогосподарських підприємств може
відбуватися за рахунок використання еле#
ментів короткострокового та довгостроково#
го прогнозування. Більшість бізнес#планів
містять: фінансові прогнози, стратегію марке#
тингу і продажів, інформація про управлінсь#
ку команду. Фінансові прогнози повинні пока#
зати, що відбудеться з вашим бізнесом у фінан#
совому відношенні, коли ви реалізуєте новий
план. Наприклад, ви повинні подумати про:
суму необхідного зовнішнього фінансування,
що ви можете запропонувати в якості забезпе#
чення по кредитах — за необхідності, який
дохід ви очікуєте, які будуть ваші очікувані при#
бутки і збитки. Фінансові прогнози повинні
включати прогноз грошових потоків і прогно#
зований звіт про прибутки і збитки.
Актуальним для України є вивчення світо#
вого досвіду модернізації фінансового плану#
вання сільськогосподарських підприємств.
Так, Міністерство навколишнього середови#
ща, продовольства і сільського господарства
(Defra) управляє європейською політикою
підтримки, яка забезпечує сільському госпо#
дарству Великобританії близько 3 мільярдів
фунтів стерлінгів. Це міністерство також кон#
тролює ряд агентств, які працюють з орними
фермерами, займаються імпортом і експортом
сільськогосподарських культур і здійснюють
боротьбу з шкідниками та хворобами. Орган#
ізація Carbon Trust надає безвідсоткові креди#
ти в розмірі від 3000 до 20 000 фунтів стерлінгів
для фермерів в Англії, щоб ті змогли перейти
на більш енергоефективне обладнання. Ці кре#
дити призначені для того, щоб окупати себе
протягом періоду до чотирьох років за раху#
нок прямої економії енергії. В Англії фер#
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мерська консультативна система консультує
фермерів з питань фінансового планування.
Національний Союз Фермерів (NFU) пред#
ставляє фермерів і виробників Англії і Уель#
су. Він сприяє розвитку успішного і соціально
відповідального сільського господарства і са#
дівництва, забезпечуючи при цьому довгост#
рокову життєздатність сільських громад. При
цьому товаровиробники та фермери можуть
звертатися до державних установ та на до#
радчій основі отримувати консультаційні по#
слуги, в тому числі із питань фінансового пла#
нування.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансове планування дає змогу сільсько#
господарському підприємству визначити ряд
показників важливих для успішної господарсь#
кої діяльності: грошові надходження від опе#
раційної діяльності; основні джерела надход#
ження коштів; відповідність наявних фінансо#
вих ресурсів обсягу операційної та інвестицій#
ної діяльності сільськогосподарського під#
приємства; необхідність сплати податків та роз#
рахунків за кредитами; напрями розподілу та
використання отриманих коштів від госпо#
дарської діяльності; стан самоокупності та
можливості для самофінансування з метою ре#
алізації конкретних проектів.
У процесі фінансового планування діяль#
ності сільськогосподарських підприємств
використовуються різні методи. Серед най#
більш поширених слід виділити: балансовий;
нормативний; розрахунково#аналітичний;
оптимізації планових рішень; моделювання.
Вибір конкретного методу залежить від спе#
цифіки діяльності підприємства, його розм#
іру та цілей, які планується досягнути у ко#
роткостроковій та довгостроковій перспек#
тиві.
Одним із напрямів модернізації фінансово#
го планування сільськогосподарських підпри#
ємств є прогнозування. Більшість бізнес#
планів містять: фінансові прогнози, ваша стра#
тегію маркетингу і продажів, інформацію про
внутрішні та зовнішні ціни. Фінансові прогно#
зи повинні показати, що відбудеться з вашим
бізнесом у короткостроковій та довгостро#
ковій перспективі коли ви реалізуєте новий
план та здійсните певні господарські транс#
формації на підприємстві. Перспективним на#
прямом майбутніх досліджень є планування
сільськогосподарських підприємств за допо#
могою економіко#математичного моделюван#
ня.
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У роботі досить чітко висвітлено типові проблеми застосування маркетингу у аграрних підприємствах України,
які породили ринкові фактори економіки. Передбачення максимально широкого і повного використання цивілізоваB
них ринкових умов, усіх чинників комерційного успіху дало можливість виокремити специфічні риси маркетингу.
Автор сформулював основні принципи управління маркетингом у аграрному підприємстві, до яких відніс орієнтацію
і вплив на споживача, адаптивність і гнучкість, спрямованість на перспективу, комплексність, системність, свобода
споживача і виробника, обмеження потенційного збитку, задоволення базових потреб, економічна ефективність, інноB
вації, навчання, інформування та захист споживача. Під час дослідження системи управління маркетинговою діяльB
ністю аграрного підприємства автором виділяються методи маркетингових досліджень та дій, а також представлено
схематично модель маркетингової діяльності.
Marketing management is the process of planning and implementing pricing, promotion and development of ideas,
products and services aimed at implementing an exchange that satisfies both individual consumers and producers of
agricultural and food products. The aim is also to solve the problems of influence of the enterprise on the level and
structure of demand in a certain period of time, to determine the optimal ratio of supply and demand for the agricultural
enterprise to achieve its goal.
The purpose of the article is to study the peculiarities of management of marketing activities of agricultural enterprises
in Ukraine. Identification of the problem of implementation of marketing in enterprises.
The typical problems of marketing application in agrarian enterprises of Ukraine, which gave rise to market factors
of economy, are quite clearly explained. Anticipating the widest possible and fullest use of civilized market conditions,
all factors of commercial success made it possible to distinguish specific features of marketing. The author has formulated
the basic principles of marketing management in an agricultural enterprise, which included orientation and impact on
the consumer, adaptability and flexibility, focus on the prospect, complexity, systematic, freedom of the consumer and
the producer, limitation of potential damage, satisfaction of basic needs, costBeffectiveness, innovation, training
information and protection of the consumer. In researching the marketing management system of an agricultural
enterprise, the author distinguishes methods of marketing research and actions, and also he schematically presents a
model of marketing activity.
Agrarian enterprises that produce products or provide services intended for the mass consumer, operate in a
competitive environment in markets dominated by consumers and where there are conditions for making selfBconsistent
decisions on all elements of the marketing complex. First of all, small and mediumBsized private and jointBstock companies
that are more adaptable to a market economy.
The success of any agrarian enterprise depends not only on the financial results of its activity, but also on the proper
organization of marketing activities and on the flexibility of the management system, because under market conditions
of management of the enterprise management requires market surveys, purchasing power research, forecasting sales
volumes, calculations for the effectiveness of product advertising.
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Management that does not keep pace with dynamic changes within the enterprise and in the external environment,
leads to the "death of ideas" and makes the agrarian enterprise incapable of adaptation and further development, and
marketing activities are an integral part of the functioning of the enterprise.

Ключові слова: маркетинг, управління, маркетингова діяльність, підприємницька
діяльність, принципи управління, підприємство, ринкові фактори, конкуренція.
Key words: marketing, management, marketing activity, entrepreneurial activity, principles of
management, enterprise, market factors, competition.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Нині в Україні зростає роль управління мар#
кетинговою діяльністю аграрного підприємста.
Обов'язковим елементом ефективної підприє#
мницької діяльності виступає розуміння та ви#
користання концепції маркетингу в управлінні
аграрного підприємством. Якість маркетинго#
вої діяльності в управлінні визначальна, оскіль#
ки зумовлює високоприбуткову ритмічну
діяльність підприємства.
Дослідження аграрних підприємств Украї#
ни підтверджують, що впровадження марке#
тингу хоча й набуває все більшого поширення,
проте повною мірою ще не використовуються
всі діючі форми управління маркетинговою
діяльністю. Що забезпечувало б конкуренто#
спроможність аграрних підприємств, адаптації
до постійних змін зовнішнього середовища і
кон'юнктури ринку, стабільності умов госпо#
дарської.
Управління маркетингом — процес плану#
вання і реалізації політики ціноутворення, про#
сування і розвитку ідей, продуктів і послуг,
спрямований на здійснення обміну, який задо#
вольняє як окремих споживачів, так і вироб#
ників аграрної продукції та продовольства. Яке
має за мету також розв'язання завдань впливу
підприємства на рівень і структуру попиту у
певний проміжок часу, визначення оптималь#
ного співвідношення попиту і пропозиції, щоб
аграрне підприємство досягло поставленої
мети [7].
На практиці, управління маркетингом є уп#
равлінням попитом і пропозицією і здійснюєть#
ся тоді, коли одна із сторін обміну товарами
розробляє і використовує засоби досягнення
бажаної дії іншої сторони ринку.
У сучасних умовах управління маркетингом
розглядається більшістю науковців та прак#
тиків із позицій функцій маркетингу в межах
відділу маркетингу аграрного підприємства,
Передплатний індекс 21847

але не з позицій управління ним у межах ціло#
го підприємства, тобто на сьогоднішній день
незначну увагу приділено формуванню цілісної
системи управління маркетингом як процесу,
що охоплює всі напрями господарської діяль#
ності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання маркетингового управління до#
сліджували як зарубіжні, так і вітчизняні нау#
ковці: Г. Армстронг, П. Друкер, Ф. Котлер,
К.Л. Келлер, Л.В. Балабанова, В.В. Богомо#
лова, С.В. Близьнюк, О.П. Костенко та ін.
Проблемні питання функціонування аграр#
них підприємств знайшли своє відображення у
наукових працях таких українських учених, як
І.В. Артімонова, О. П. Гогуля, К.Г.Туболець та
ін.
Проте питання напрямів розвитку марке#
тингового управління в аграрних підприєм#
ствах з урахуванням змін, що відбулися в про#
цесі його глобалізації, залишаються недостат#
ньо вивченими.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — дослідження особливостей
управління маркетинговою діяльністю аграр#
них підприємств в Україні. Визначення пробле#
ми впровадження маркетингу на підприєм#
ствах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Після розвалу адміністративно#планової
системи радикально змінились суспільні та ви#
робничі умови, докорінно змінилися цілі і на#
прями виробництва (з виконання директивних
планів до отримання максимального прибутку),
видозмінились форми власності (від унітарної
державної до приватної, комунальної та дер#
жавної), підприємства отримали повну са#
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГУ

Загально-економічні

- економічна криза;
- монополізм в окремих галузях
економіки;
- дефіцит вітчизняних товарів;
- неекономічні регулятори ринку

Ринкові

- непередбачувані дії конкурентів;
- падіння попиту;
- проблеми реалізації товарів;
- проблеми якості товарів;
- витіснення товарів конкурентами

Законодавчо-інформаційні

- недостатня розвиненість
законодавчої бази;
- втручання держави, правових
органів;
- психологічні бар’єри

Фінансові

- багато дрібних і середніх
аграрних підприємств;
- недостатнє асигнування
маркетингової діяльності;
- банкрутство покупців,
постачальників, агентів

Рис. 1. Типові проблеми застосування маркетингу у аграрних підприємствах України
Джерело: [2].

мостійність у прийнятті рішень, з'явились нові
форми товару (капітал, робоча сила, природні
ресурси, засоби виробництва), організувався
вільний ринок продовольства.
Однак ринкові фактори економіки породи#
ли в країні низку проблем, пов'язаних із неста#
більністю зовнішнього середовища, зміною ко#
н'юнктури ринку, жорсткою конкуренцією, не#
готовністю керівництва до змін у технології уп#
равління, відсутністю висококваліфікованих
фахівців з управління маркетинговою діяльні#
стю аграрного ідприємства.
Впровадження та нормальне функціонуван#
ня маркетингу у вітчизняних аграрних підприє#
мствах перешкоджає ряд проблем, що склада#
ють декілька основних груп, які зображені на
рисунку 1.
Філіп Котлер, відомий "батько" маркетин#
гу, вважає його системою різних видів діяль#
ності підприємства, що пов'язані між собою й
охоплюють планування, ціноутворення, про#
даж, доставку товарів та надання послуг, в яких
є потреба у існуючих або потенційних спожи#
вачів; а також видом людської діяльності, спря#
мованої на задоволення потреб через обмін [9].
Слово "маркетинг" виникло у Сполучених
Штатах Америки, йшлося про оволодіння рин#
ком — "market getting". Пізніше в результаті
комбінації цих двох слів виник термін "марке#
тинг". Сьогодні по#різному тлумачать суть і
зміст поняття маркетинг і визначень цього тер#
міну існує понад 2000 [5].
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Вчені Британського інституту управління
маркетингу, вважають що маркетинг — це один
із видів управлінської діяльності, який сприяє
розширенню виробництва та торгівлі і збільшує
зайнятість шляхом виявлення попиту спожи#
вачів та розробки досліджень для задоволення
цього попиту. Маркетинг пов'язує можливості
виробництва з можливостями реалізації то#
варів та послуг, обгрунтовує характер, напря#
ми та масштаби всієї роботи, необхідної для
отримання прибутку в результаті продажу мак#
симальної кількості товарної продукції кінце#
вому споживачу [7].
У найзагальнішому визначенні під марке#
тингом розуміють управлінську концепцію, що
забезпечує ринкову орієнтацію виробничо#
реалізаційної діяльності аграрного підприєм#
ства; а також систему управління, яка перед#
бачає скоординовану і спрямовану діяльність
на вивчення ринків збуту, пристосування ви#
робництва до їх потреб, активного впливу на
ринкові процеси, на споживачів з метою
збільшення реалізаціїй одержання високих
прибутків.
Вищевказані поняття маркетингу об'єднує
ключове слово — потреби споживачів, тому
уміння якнайкраще задовольнити їх потреби є
секретом успіху будь#якого підприємства на
конкурентному ринку. Застосування маркетин#
гу, як філософії підприємницької діяльності,
яка переорієнтовує всю діяльність підприєм#
ства на задоволення попиту споживачів, мож#
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ливе лише тоді, коли маркетинг стане філосо#
фією всіх працівників, коли кожен з них буде
орієнтований на споживача. Маркетинг є актуаль#
ним для будь#якої сфери людської діяльності.
Метою маркетингу є, з одного боку, ство#
рення умов для пристосування виробництва до
суспільного попиту, потреб ринку; розробка
системи організаційно#технічних заходів для
вивчення ринку, інтенсифікація продаж, підви#
щення конкурентоспроможності товарів з ме#
тою одержання максимального прибутку, а з
іншого боку, шляхом використання засобів,
прийомів системи маркетингу — вплив на сфе#
ру реалізації: попит, пропозицію, ціни, умови
реалізації, канали розподілу. Маркетинг перед#
бачає максимально широке і повне використан#
ня цивілізованих ринкових умов, усіх чинників
комерційного успіху в ім'я досягнення основ#
ної мети — одержання прибутку та завоюван#
ня і розширення ніші на ринку.
До специфічних рис маркетингу в Україні
належать:
1. Низький рівень платоспроможності та
обізнаності вітчизняного споживача.
2. Низький рівень вітчизняної виробничої
конкуренції, що робить непотрібним викорис#
тання концепції маркетингу.
3. Сильний тиск розподільчих структур, що
призводить до необгрунтованого підвищення
цін.
4. Формування прошарку професійних мар#
кетологів перебуває в стадії зародження.
5. Менталітет вітчизняного споживача по#
роджує недовіру до рекламних акцій, стимулю#
вання продажі товарів та послуг.
6. Неврегульованість законодавчої бази з
питань захисту прав споживачів, реклами, не#
доброякісної конкуренції, реєстрації патентів
та винаходів, реєстрації та охорони прав на
знаки для товарів та послуг.
Нині в науковій літературі часто зустрі#
чається формулювання терміну "управління
маркетинговою діяльністю", як спрощення цьо#
го поняття — "управління маркетингом". Фак#
тично, ці два терміни означають одне й теж,
маючи єдиний сенс. Більш правильно, на нашу
думку, вживати поняття "управління маркетин#
говою діяльністю", бо воно точніше відображає
сутність цього процесу. Зустрічаються обоє
видів формулювання, і коли пишеться "управ#
ління маркетингом", мається на увазі — "управ#
ління маркетинговою діяльністю".
"Управління маркетингом" (маркетинговий
менеджмент) і "управління відділом маркетин#
гу" — різні поняття. Як відомо, маркетинговий
відділ підприємства — це спеціальний підроз#
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діл, який здійснює свою діяльність на основі
принципів і методів маркетингу з метою комп#
лексного вивчення ринку, забезпечення стійкої
реалізації товару, ринкової орієнтації вироб#
ництва і проектно#конструкторських робіт. В
свою чергу управління відділом маркетингу —
це чітко визначена програма, розроблена на
основі прийнятих рішень та стратегічних на#
прямів розвитку.
Отже, управління маркетингом (управлін#
ня маркетинговою діяльністю) у аграрному
підприємстві є широким комплексом заходів
стратегічного й тактичного характеру, спрямо#
ваних на ефективне здійснення ринкової діяль#
ності підприємства та досягнення його основ#
ної мети — задоволення потреб споживачів
товарів і послуг. За сучасних умов господарю#
вання маркетингове управління набуває все
більшого значення, і надає керівникам ряд пе#
реваг:
— стимулює їх до постійного перспектив#
ного мислення;
— веде до встановлення показників діяль#
ності для подальшого контролю;
— веде до чіткої координації зусиль аграр#
ного підприємства;
— аграрне підприємство стає більш підго#
товленим до стрімких змін;
— змушує аграрне підприємство чітко виз#
начати свої завдання;
— наочніше демонструє взаємозв'язок обо#
в'язків усіх посадовців підприємства.
Аналіз діяльності аграрних підприємств
підтверджує, що у кожному регіоні країни фун#
кціонує велике число господарських структур,
які не мають фахівців з маркетингу. Підприє#
мець сам собі директор, маркетолог, бухгал#
тер..., він просто не може мати такої кількості
фахівців, тому користується послугами спе#
ціальних консультантів. Чинниками, що силь#
но впливають на управління маркетинговою
діяльністю, є віковий склад працівників, рівень
їх освіти, матеріальне та моральне стимулюван#
ня, що позначається на відношенні до роботи.
Кожна з локальних груп має специфічні потре#
би, які повинні враховуватися у практиці роз#
робки маркетингових планів підприємства [1].
Підприємство, що запроваджує у своїй
діяльності управління маркетинговою діяльні#
стю, забезпечує завдяки цьому для себе:
— цільову орієнтацію ринкової діяльності
аграрного підприємства, яке пов'язана із задо#
воленням потреб суспільства та окремих осіб;
— ефективність маркетингової діяльності, що
виявляється в організації технологічного проце#
су від проекту товару до його споживання;
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— мотивацію: створення відпо#
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ
відних матеріальних і моральних
стимулів для співробітників з ме#
Орієнтація на споживача
тою забезпечення виконання ними
своїх обов'язків;
— аналіз ринку, тобто його по#
Адаптивність і гнучкість
тенціалу, місткості, кон'юнктури,
попиту, поведінки споживачів,
можливостей аграрного підприєм#
Вплив на споживача
ства, конкуренції;
— контроль і аналіз виконання
Спрямованість на перспективу
маркетингових заходів.
Визначення на базі різномані#
Комплексність та системність
тного аналізу тих видів товарної
продукції, що можуть забезпечи#
ти аграрному підприємстві най#
Задоволення базових потреб
більш високий рівень прибутку, та
орієнтація діяльності через плану#
Свобода споживача і виробника
вання та продаж саме таких видів
продукції є найважливішим зав#
данням маркетингової діяльності
Інновації
підприємства.
Проаналізувавши наведені в
Економічна ефективність
літературних джерелах поняття
управління маркетинговою діяль#
Рис. 2. Основні принципи управління маркетингом
ністю, ми пропонуємо таке визна#
у аграрному підприємстві
чення, яке розглядається з позиції
Джерело: [6].
його призначення, сутності і сис#
темності.
пропозицію i, коли собівартість товару дуже
Управління маркетинговою діяльністю у висока і її необхідно понизити, для чого по#
аграрних підприємствах України — це система трібно підвищити продуктивність та змінити
різних видів діяльності, що є широким комплек# технологію виробництва.
сом заходів стратегічного й тактичного харак#
Головною ідеєю концепції вдосконалення
теру, пов'язаних між собою і спрямованих на товару є твердження, що споживачі прихиль#
ефективне здійснення ринкової діяльності й но відноситимуться до товарів найвищої якості,
досягнення його основної мети — задоволен# з найкращими експлуатаційними характерис#
ня потреб споживачів продовольчих товарів. тиками і властивостями, тому аграрне підприє#
Пропоноване визначення, враховує складність мство має зосередити свої зусилля на постійно#
процесу управління маркетингом, його призна# му вдосконаленні товару. Споживачі насправді
чення і сутність, воно підкреслює системність задовольняють не потребу в конкретному то#
цього процесу, бо управління маркетингом має варі, а свої потреби.
здійснюватись системно і комплексно.
У концепції інтенсифікації комерційних зу#
Дослідження підтверджують, що управлін# силь стверджується, що споживачі не купува#
ня маркетингом може здійснюватися з позицій тимуть продовольчі товари в достатній кіль#
п'яти підходів: вдосконалення технології ви# кості, якщо підприємство не зробить достатніх
робництва; товару; інтенсифікації комерційних зусиль у сфері продаж і стимулювання аграр#
зусиль; маркетингу; соціально#етичного марке# ної продукції, продовольства.
тингу.
Концепції маркетингу полягає у тому, що
У концепції вдосконалення виробництва запорукою досягнення мети підприємства є
стверджується, що споживачі будуть прихильні визначення потреб цільових ринків і забезпе#
до товарів, які широко поширені і доступні за чення бажаної задоволеності ефективнішими і
ціною, а як наслідок — компанія повинна зосе# продуктивнішими, ніж у конкурентів способа#
редити свої зусилля на вдосконаленні вироб# ми. Орієнтація концепції також йде на потре#
ництва і підвищенні ефективності системи роз# би споживачів.
поділу. Застосування цієї концепції можливе в
Згідно з концепцією соціально#етичного
двох ситуаціях: коли попит на товар перевищує маркетингу завдання аграрного підприємст#

74

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17, 2019
АНАЛІЗ

планування;
розробка
стратегічних
планів;
розробка
маркетингових
планів

реалізація;
виконання планів

контроль;
кількісне
визначення
результатів;
оцінка результатів

Рис. 3. Загальні функції маркетингу в аграрному підприємстві
та їх взаємозв'язок
Джерело: [2].

ва — встановлення потреб і інтересів цільових
ринків і забезпечення бажаної задоволеності
ефективнішими і продуктивнішими способами
з одночасним зміцненням благополуччя спожи#
вача. У цій концепції намагаються вирішити
протиріччя між задоволенням справжчих по#
треб клієнтів і їх довготривалим благополуч#
чям.
Виходячи із вищенаведеного, можна сфор#
мулювати основні принципи управління марке#
тингом у аграрному підприємстві: орієнтація і
вплив на споживача, адаптивність і гнучкість,
спрямованість на перспективу, комплексність,
системність, свобода споживача і виробника,
обмеження потенційного збитку, задоволення
базових потреб, економічна ефективність,
інновації, навчання, інформування та захист
споживача (рис. 2).
Ці принципи визначають конкретні напря#
ми діяльності аграрних підприємств, що
здійснюються в рамках маркетингу, зміст і
спрямування його основних функцій, для яких
властивий еволюційний розвиток аграрного
підприємства.
У сучасній науковій літературі немає загаль#
ноприйнятої класифікації функцій, які входять
до комплексу маркетингу. У кінцевому підсум#
ку, зміст функцій маркетингу визначається мас#
штабами виробництва продукції та продажу
товарної частини продукції, умовами конку#
ренції, товарним асортиментом, особливостя#
ми споживання і попиту на товари аграрного
підприємства.
Загальноприйнятими функціями управл#
іння маркетингом у аграрному підприємстві
є аналіз, планування, організація виконан#
ня та контроль. Специфічні функції аграр#
ного підприємства — розробка цілей і зав#
дань підприємства, основних стратегічних
принципів його діяльності; розробка стра#
тегії підприємства, визначення ринків; пла#
нування виробництва продукції; підготовка
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планів закупівель матеріально#технічних
ресурсів; формування виробничого плану;
планування й реалізація комплексу марке#
тингових комунікацій; формування каналів
розподілу; формування та реалізація ціно#
вої політики; планування фінансового забез#
печення; добір службовців; формування
структури управління маркетинговою діяль#
ністю; формування та реалізація системи ке#
рівних впливів; організація збору й обробки
маркетингової інформації.
На рисунку 3 представлена схема загаль#
них функції маркетингу аграрного під#
приємства, їх взаємозв'язок та короткий зміст
у процесі управління маркетинговою діяльні#
стю. Контроль у системі маркетингу повинен
мати стандартизований характер і задоволь#
няти вимогам періодичності, всебічності, по#
слідовності й об'єктивності [4].
Функціональне забезпечення маркетинго#
вої діяльності: це створення відділу маркетин#
гу, функціонування маркетингової інформа#
ційної системи, визначення стратегії і плану#
вання маркетингу, маркетинговий контроль
розпочинаються з дослідження ринку (включа#
ючи поведінку споживачів, аналізу конку#
рентів, маркетингових можливостей підприєм#
ства, сегментації ринку та позиціонування аг#
рарного товару). Потім проводиться розробка
комплексу маркетингу підприємства, тобто то#
вару, ціноутворення, методів і каналів реалі#
зації товарів, методів просування товару на
ринку.
Нині у системі управління маркетинговою
діяльністю аграрного підприємства виділяють
наступні методи маркетингових досліджень та
дій:
— вивчення зовнішнього середовища;
— вивчення наявних та планування вироб#
ництва майбутніх товарів;
— планування руху та продажів продоволь#
чих товарів;
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Функціональне забезпечення маркетингової діяльності
аграрного підприємства

- створення служби маркетингу;
- функціонування маркетингової інформаційної системи;
- визначення стратегії і планування маркетингу;
- маркетинговий контроль

Дослідження
ринку

- дослідження поведінки
споживача;
- аналіз конкурентів;
- дослідження
маркетингових
можливостей
підприємства;
- сегментація ринку

Розроблення комплексу
маркетингу

- розроблення товару;
- ціноутворення;
- методи збуту;
- методи просування товару

Рис. 4. Модель маркетингової діяльності аграрного підприємства
Джерело: [1].

— забезпечення формування реалізації та
стимулювання пропозиції;
— забезпечення цінової політики аграрно#
го підприємства;
— забезпечення необхідного рівня безпеки
використання товару, захисту навколишнього
середовища, вимог до споживчих властивостей
товару [3].
С хема тичн о мо дель мар кети нгов ої
діяльності можна представити у такому виг#
ляді, як на рисунку 4. Маркетингова діяль#
ність аграрного підприємства завжди почи#
нається з комплексного дослідження ринку,
тому що воно орієнтоване на задоволення
потреб споживачів. У ході цього досліджен#
ня проводиться вивчення поведінки спожи#
вачів, їх смаків та уподобань, потреб, спо#
живчих переваг, мотивів, що спонукають їх
купувати товар, і це дозволяє аграрному під#
приємству якнайкраще задовольняти їх по#
треби.
Дослідження аграрного ринку також пе#
редбачає вивчення і прогнозування попиту на
товар, аналіз цін і товарів конкурентів, визна#
чення місткості ринку і частки аграрного
підприємства на ньому. Такий детальний
аналіз допомагає оцінити ринкові можливості
і визначити привабливий напрям маркетинго#
вої діяльності, на якому досліджуване підпри#
ємство аграрної галузі може набути конкурен#
тних переваг.
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Поряд із наведеним вище ведеться пошук
своїх потенційних споживачів, потреби яких
підприємство прагне як повніше задовольнити.
При цьому використовують дуже важливий
маркетинговий прийом — сегментацію ринку,
тобто розподіл споживачів на групи на підставі
різниці в їх потребах, характеристиках та по#
ведінці. І якщо аграрне підприємство правиль#
но вибрало ринковий сегмент для подальшої
співпраці, отже, воно знайшло свою "нішу" на
продовольчому ринку.
У подальшому необхідно зробити позиці#
онування товару на ринку, тобто чітко виз#
начити, чим товар даного аграрного підприє#
мства відрізнятиметься від товарів конку#
рентів, завдяки яким його характеристикам
можна здобути конкурентні переваги у свідо#
мості потенційних споживачів. Прийнявши
рішення щодо позиціонування товару, під#
приємство може розпочинати розроблення
комплексу маркетингу. Це одна із фундамен#
тальних категорій сучасного маркетингу,
найважливішими елементами якого є марке#
тинговий комплекс — так звані "4Р": продукт
(product), ціна (price), місце, підставка
(place), просування (promotion). Ці чотири
елементи у сукупності створюють комплекс
маркетингу, який розробляється для конк#
ретної ринкової ситуації.
Уміння правильно "змішувати" елементи
маркетингу для вирішення практичної задачі є
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основою маркетингової діяльності на під#
приємстві.
Детальніше елементами маркетингу є:
1. Продукт — (якість, асортимент, сервіс).
Кожний продукт має властивості, які станов#
лять інтерес для споживача — дизайн, дов#
говічність, надійність, функції, можливості,
повинен мати певну якість (весь набір власти#
востей продукту, за якими споживач робить
висновок щодо його переваг). Визначальним
інструментом, який сприяє продажу товару на
продовольчому ринку, стає асортимент, його
широта (кількість найменувань продукції) та
глибина (кількість видів виробів на одне най#
менування товару).
2. Ціна — (знижки, націнки, термін пла#
тежів). Визначення ціни вважається одним із
найважчих завдань комплексу маркетингу.
Вона повинна бути привабливою для потенцій#
ного споживача, і вигідною для аграрного під#
приємства.
3. Доставка продукту споживачам — міс#
тить у собі вибір оптимальної схеми достав#
ки продуктів від виробника до споживача
(прямим методом, через оптову торгівлю), її
фізичне втілення (транспортування, збере#
ження, обробку вантажів), а також післяп#
родажне тобто сервісне обслуговування
споживачів. Нині на продовольчому ринку
перемагає навіть не той, хто завоює нових
споживачів, а той, хто зуміє утримати ста#
рих, тому на перший план у конкурентній
боротьбі виходить сервіс. Серед елементів
сервісного обслуговування відомі такі:
інструктаж і рекомендації до та після покуп#
ки, доставка та встановлення товару, підго#
то вка пер сон алу, ро бота зі скарга ми
клієнтів, забезпечення документацією, за#
безпечення комплектуючими деталями, які#
сний телефонний зв'язок та оперативне ре#
агування, технічне обслуговування (ремонт
та профілактика), гарантія.
4. Просування на ринку — це ефективні кон#
такти з покупцями і здійснюється у наступних
формах: створення позитивного іміджу
підприємства виробника, її товарів; реклама,
виставки, ярмарки, акції, передача товару у
тимчасове користування, торгівля у кредит;
персональний продаж товару.
Можливості аграрного підприємства тут
невичерпні — від реклами через засоби масо#
вої інформації (телебачення, радіо, газети) до
ефективних дій відділу зв'язків із громадсь#
кістю [4, с. 15—18].
Для успішного опанування маркетингу по#
трібно дотримуватися відповідних умов:
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— організація навчання керівників і
фахівців основних прийомів і засобів;
— підготовка відповідних кадрів;
— створення кадрового потенціалу марке#
тологів#професіоналів;
— побудова необхідної організаційної
структури (спеціальні відділи маркетингу);
— створення науково#матеріального забез#
печення дослідження маркетингу;
— високий рівень виконання маркетингових
елементів;
— механізм стимулювання для переорієн#
тації на маркетингову діяльність.
Впровадження маркетингу в значній мірі
залежить від форми власності і специфіки
організації управління конкретним аграрним
підприємством. Приватні підприємства швид#
ше реагують на вимоги ринку, володіють вели#
кими можливостями самостійного ухвалення
рішень за взаємопов'язаними елементами ком#
плексу маркетингу: номенклатурі, обсягу ви#
пуску, ціні, каналах товаророзподілу, стимулю#
ванню продажу, що органічно необхідно для
вироблення і реалізації політики в маркетин#
говій діяльності.
У нашій країні сьогодні застосування мар#
кетингу як цілісної концепції ринкового уп#
равління не дуже розповсюджене. Широко за#
стосовується використання груп взаємо#
пов'язаних методів і засобів маркетингової
діяльності.
Аграрні підприємства, що випускають про#
дукцію або, що надають послуги, призначені
для масового споживача, діють в умовах кон#
курентної боротьби на ринках, де домінують
споживачі i де існують умови для ухвалення
самостійних узгоджених рішень за всіма еле#
ментами комплексу маркетингу.
Це передусім приватні і акціонерні підприє#
мства малих і середніх розмірів, які швидше
адаптуються до ринкової економіки.
ВИСНОВКИ

І насамкінець, успіх будь#якого аграрного
підприємства залежить не тільки від фінансо#
вих результатів її діяльності, але і від правиль#
ної організації маркетингової діяльності та від
гнучкості системи управління, оскільки за рин#
кових умов господарювання керівництву
підприємства необхідні кон'юктурні огляди
ринку, дослідження купівельної спроможності,
прогнозування обсягів продажу, розрахунки
ефективності реклами товарів.
Управління, яке не встигає за динамічни#
ми змінами всередині підприємства та у зов#
нішньому середовищі, призводить до "заги#
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белі ідей" і робить аграрне підприємство не#
здатним до пристосування та подальшого
розвитку, а маркетингова діяльність є не#
від'ємною сферою функціонування підприє#
мства.
На практиці вітчизняних аграрних під#
приємств існує низка недоліків, які знижують
ефективність маркетингової діяльності. До них
належать: хаотичне використання окремих еле#
ментів маркетингу, зведення функцій марке#
тингу лише до стимулювання реалізації това#
ру, продовольства, орієнтація на короткостро#
кову перспективу, відсутність гнучкості та не#
знання запитів споживачів.
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