
У НОМЕРІ:
Фадєєва І. Г.
Кількісні міри невизначеності та нечіткості
у бізнес-процесах управління нафтогазовидобувних
підприємств ................................................................................ 3
Попович В. В., Добрянська Н. А.
Проблемні аспекти перспектив розвитку трудового
потенціалу АПК ...................................................................... 15
Саприкіна О. М.
Факторний аналіз прибутковості діяльності
сільськогосподарських підприємств ................................... 19
Шаманська О. І.
Методи навчання в дорадчій діяльності ............................. 24
Дорошкевич Д. В.
Розвиток форм організації логістичних мереж ............... 27
Родіонов О. В.
Аналіз процесів формування кадрового та освітнього
потенціалу регіонів України ................................................. 32
Романчук С. В.
Аналіз складу та структури цукрового виробництва
в Україні ................................................................................... 37
Мартинчик О. А.
Кластерний підхід до зростання конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств ...................................... 44
Буркова Л. А.
Дослідження економічної сутності понять "прибуток"
та "фінансовий результат" та їх вплив на оцінку
економічних результатів діяльності ................................... 50
Вавдійчик І. М.
Товарні ресурси підприємств роздрібної торгівлі
та їх роль у забезпеченні господарської діяльності ........ 59
Черкасов В. А.
Сутність, зміст та особливості антикризового
управління бізнес-потоками підприємств ......................... 63
Жмудська І. Б.
Формування конкурентних переваг корпоративного
підприємництва в умовах членства України в СОТ на
прикладі сільського господарства ....................................... 67

№ 19 жовтень 2014 р.

Журнал засновано у січні 2001 року. Виходить 2 рази на місяць.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Бистряков І. К., д.е.н., професор, завідувач відділу

ДУ «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К., д.е.н., професор, завідувач
кафедри Дніпропетровського державного аграрно-еко-
номічного університету

Вініченко І. І.,  д.е.н., професор, завідувач
кафедри Дніпропетровського державного аграрно-еко-
номічного університету

Гудзинський О. Д., д.е.н., професор, професор
кафедри Національного університету біотехнологій і
природокористування

Іванюта В. Ф.,  д.е.н.,  професор, професор
кафедри Дніпропетровського державного аграрно-еко-
номічного університету

Кадієвський В. А., д.е.н., професор, професор
кафедри завідувач кафедри Державної академії
статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І., д.е.н., доцент, професор кафедри
Дніпропетровського державного аграрно-економічно-
го університету

Корецький М. Х.,  д.держ.упр.,  професор,
професор кафедри Дніпропетровського державного
аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф., д.е.н., професор, провідний
науковий співробітник відділу ДУ «Інститут
економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й., д.е.н., професор, завідувач відділу
ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Плаксієнко В. Я., д.е.н., професор, завідувач
кафедри Полтавської державної аграрної академії

Савченко О. Ф., д.е.н., професор, професор кафед-
ри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сорока М. П., д.держ.упр., професор, народний
депутат України

Ульянченко О. В., член.кор. НААН України, д.е.н.,
професор, професор кафедри Харківського національ-
ного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри
Сумського національного аграрно-економічного
університету

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Мельник Л. Ю.,

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропет-
ровського державного аграрно-економічного
університету

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:
Кучеренко Г. Б.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Федоренко В. Г.,

д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки
України, академік УАН

Дацій О. І.,
д.е.н., професор, заслужений працівник освіти
України

Свідоцтво КВ № 17595-6445ПР від 28.03.2011 року
ISSN 2306-6792

Передплатний індекс: 21847
Засновники:

Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет,

ТОВ "ДКС Центр"

Видавець:
ТОВ "ДКС Центр"

Адреса редакції:
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29
 Телефон:  (044) 223-26-28, (044) 537-14-33

Телефон/факс: (044) 458-10-73
www.agrosvit.info

E-mail:  economy_2008@ukr.net
Відділ реклами: Чурсіна А. М.
Коректор: Строганова Г. М.

Комп’ютерна верстка: Полулященко А. В.
Технічне забезпечення: Дідук Б. Б.

Передрукування дозволяється лише за згодою редакції.
Відповідальність за добір і викладення фактів несуть автори.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За зміст
та достовірність реклами несе відповідальність рекламодавець.

© АгроСвіт, 2014

Рекомендовано до друку
Вченою радою Дніпропетровського державного

аграрно-економічного університету 25 вересня 2014 р.
Підписано до друку 14.10.14 р.

Формат 60х84 1/8, Ум. друк. арк.  9,9. Наклад — 1000 прим.
Папір крейдований, друк офсетний. Замовлення № 1410/2.

Віддруковано у ТОВ «ДКС Центр»

Журнал включено до переліку наукових фахових видань
України, в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ

(постанова президії ВАК України № 1-05/2 від  27.05.2009 р.,
наказ ВАК України № 340  від 21.04.2011 р. «Про внесення

змін до переліку наукових фахових видань України»)



№ 19 / 2014

CONTENTS:
Fadyeyeva I.
QUANTITATIVE MEASURES OF UNCERTAINTY AND FUZZNESS IN BUSINESS PROCESSES
OF MANAGEMENT OF OIL AND GAS COMPANIES ...................................................................................................................................................... 3
Popovych V., Dobriansky N.
PROBLEMATIC ASPECTS OF PROSPECTS DEVELOPMENT OF LABOUR POTENTIAL AGRIBUSINESS ................................................ 15
Saprykina O.
FACTOR ANALYSIS OF PROFITABILITY OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES .................................................................... 19
Shamanska O.
MODERN METHODS OF STUDIES ARE IN AGRICULTURAL CONSALTING ..................................................................................................... 24
Darashkevich D.
THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS NETWORKS ....................................................................................................................................................... 27
Rodionov A.
THE ANALYSIS OF THE FORMATION OF HUMAN AND EDUCATIONAL POTENTIAL
OF THE REGIONS OF UKRAINE .......................................................................................................................................................................................... 32
Romanchuk S.
ANALYSIS OF COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE SUGAR INDUSTRY IN UKRAINE ..................................................................... 37
Martynchyk O.
CLUSTER APPROACH TO THE INCREASE OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ............................................ 44
Burkova L.
RESEARCH OF ECONOMIC ESSENCE OF CONCEPTS "INCOME" AND "FINANCIAL RESULT" AND THEIR
INFLUENCE IS ON THE ESTIMATION OF ECONOMIC RESULTS OF ACTIVITY ............................................................................................ 50
Vavdiichyk I.
COMMODITY RESOURCES OF ENTERPRISES OF RETAIL BUSINESS AND THEIR ROLE ARE
IN PROVIDING OF ECONOMIC ACTIVITY ..................................................................................................................................................................... 59
Cherkasov V.
THE NATURE, CONTENT AND FEATURES OF CRISIS MANAGEMENT BUSINESS FLOWS ENTERPRISES ........................................... 63
Zhmudska I.
FORMING OF COMPETITIVE EDGES OF CORPORATE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS
OF MEMBERSHIP OF UKRAINE IN WTO ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURE .......................................................................................... 67

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті
(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.

— У статті з лівого боку має стояти індекс УДК (регистр – «ВСЕ ПРОПИСНЫЕ»).
— Ініціали та прізвище автора. Через кому після ПІБ  зазначається науковий ступінь, вчене звання, посада,

науковий заклад (мовою статті та англійською мовою).
— Назва статті (регистр – «Как в предложениях») мовою статті та англійською мовою.
— Анотація мовою статті та англійською мовою.
— Ключові слова (5—8 слів) мовою статті та англійською мовою.
— Текст статті.
У  статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових

видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7-05/1, повинні міститись (із виділенням у
тексті) такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; 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 озна-
чена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;  висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямі; список використаних джерел (оформлюється за новими вимогами, які опубліковані у
Бюлетні ВАК України, № 3, 2008).

Згідно нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати
список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References)
в романському алфавіті (harvard reference system), повторюючи в ньому всі джерела літератури, незалежно від
того, чи є серед них іноземні

— Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.
— Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows (шрифт –

Times New Roman) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97-2003). Файли статті
обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf.

— Ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорно-білому вигляді. Посилання на ілюст-
рації в тексті статті обов’язкові. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним
графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл
Excel (2003).

— Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого
боку.

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ



3
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2014

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з основних завдань та напрямів

реалізації "Енергетичної стратегії України"
є формування цілісної та дієвої системи уп-
равління і регулювання у паливно-енерге-
тичному комплексі. Особливістю цієї систе-
ми є те, що вона складається з різноманіт-
них об'єктів, які функціонують за умов не-
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QUANTITATIVE MEASURES OF UNCERTAINTY AND FUZZNESS IN BUSINESS PROCESSES
OF MANAGEMENT OF OIL AND GAS COMPANIES

У статті проаналізовано підходи до визначення кількісних мір невизначеності та нечіткості у бізнес-процесах
нафтогазовидобувних підприємств. Визначено причини виникнення невизначеності у господарській діяльності і дже-
рела невизначеності опису бізнес-процесів підприємств. На основі авторського дослідження обгрунтовано новий
підхід до моделювання нелінійних залежностей собівартості метра проходки свердловини для теоретичного прогно-
зування собівартості буріння свердловини. Створено класифікацію інформаційних ситуацій як нових ступенів гра-
дації невизначеності щодо перебування економічного середовища в одному зі своїх можливих станів у момент прий-
няття суб'єктом управління певного рішення. Розкрито структуру сучасної інтегрованої системи управління підприє-
мством, у складі якої визначені місця бізнес-систем управління.

This paper examines approaches for determining of quantitative measures of uncertainty and fuzziness in business
processes of oil and gas companies. The reasons of uncertainty in economic activities and sources of uncertainty in
describing of business processes are determined. A new approach to modeling nonlinear dependencies 1 meter borehole
drilling costs for the theoretical prediction of the cost of well-drilling based on the author's research is substantiates.A
classification of information situations as new graduation degrees of uncertainty about the economic environment stay
in one of its possible stages at the time of acceptance of certain management decision is proposed. The structure of
modern integrated enterprise management system, which includes certain places of business management systems is
formed.

Ключові слова: бізнес-процес, невизначеність, нечіткість, кількісні міри, собівартість
буріння, інформаційні ситуації, моделі, структура системи управління.

Key words: business process, uncertainty, fuzziness, quantitative measures, the cost of drilling,
information situations, the model, structure of the control system.

визначеності економічного середовища під
впливом різноманітних зовнішніх чинників.
Ефективне управління усіма складовими
такої системи може бути забезпечене лише
за умови використання сучасних інтелекту-
альних методів управління: методів нечіткої
логіки, штучних нейронних мереж, генетич-
них алгоритмів тощо.
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На даний час нечітка логіка (Fuzzy logic) і
поняття "нечіткість" широко використовують-
ся у світовій практиці управління бізнес-про-
цесами підприємств — у нечітких системах
підтримки прийняття рішень та управління ви-
робництвом, у нечітких експертних системах,
нечіткому контролі якості, а також у маркетин-
гу, при плануванні, моделюванні, аналізі, уп-
равлінні, оптимізації і прийнятті рішень [1, с.
40—47].

 Багато досліджень [2; 3, с. 1739—1742; 4, с.
15—24] проводилися щодо застосування ме-
тодів нечіткої логіки і теорії нечітких множин
для вирішення різних економічних завдань з
урахуванням властивостей об'єктів, які функ-
ціонують за умов невизначеності їх параметрів
і структури під впливом зовнішніх чинників.
Однак розглядалися, як правило, лише питан-
ня якісної міри нечіткості в економічному се-
редовищі. Кількісним мірам невизначеності та
нечіткості у бізнес-процесах належної уваги не
приділялося, хоча реальні інформаційні си-
туації, які виникають в економічному середо-
вищі, як правило, мають властивості невизна-
ченості і нечіткості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми визначення кількісних мір невиз-
наченості та нечіткості у бізнес-процесах були
і нині знаходяться у центрі уваги цілого ряду
вчених. Зокрема ці проблеми розглядаються
такими зарубіжними вченими, як В. Новак [2],
Q. Xue, Y. Hu, W.T omp Kins [3], I.I. Buckley [5],
Li Gorlim [6], B. Vopenkа [7], R.A. Ribeiro, R.R. Ya-
ger, I. Kasprzyk [17]. Досліджувана нами про-
блематика знайшла своє відображення у пра-
цях російських Р.І. Трухаєва [2], М.Л. Кри-
чевського [12], А.О. Недосекіна [4], А.К. Мір-
заджанзаде [17], А.М. Кармінського, Н.І. Олє-
нєва, А.Г. Примака [16] і вітчизняних А.М. Тар-
даскіна, К.Ф. Ковальчука [10], А.В. Матвійчука
[11], В.П. Стасюка [13], П.Г. Перерви [14] уче-
них. Проте аналіз літературних джерел пока-
зує недостатній обсяг досліджень, проведених
у напрямі розроблення засобів оцінювання не-
визначеності інформації. Тому актуальним на-
уково-практичним завданням є теоретичні та
експериментальні дослідження, спрямовані на
визначення міри оцінювання невизначеності
станів економічного середовища у певних
інформаційних ситуаціях.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: проаналізувати кількісні міри

невизначеності та нечіткості у бізнес-процесах
і запропонувати підходи щодо підвищення

ефективності їх використання у системах уп-
равління нафтогазовидобувними підприєм-
ствами корпоративної структури, зокрема у
моделюванні собівартості метра проходки
свердловини.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Наукова значущість понять "невизна-

ченість" і "нечіткість" зросла переважно у цьо-
му столітті. Вони стосуються обсягу знань, які
ми маємо і які, зокрема, обмежені. Ці явища
являють собою дві грані, що доповнюють одна
одну, більш загального явища, яке називають
"недетермінованістю" [18, с. 49—54].

Невизначеність виникає через брак знань
про появу деякої події. Вона має місце до мо-
менту проведення деякого експерименту, ре-
зультат якого нам невідомий. Після проведен-
ня експерименту і ознайомлення з його резуль-
татами невизначеності вже немає.

Математична модель невизначеності ба-
зується на теорії ймовірності ([0,1]; 1 — подія
правдоподібна, 0 — подія неправдоподібна, 0,5
— події рівнозначні).

Нечіткість з'являється у процесі об'єднан-
ня декількох об'єктів, що мають спільну влас-
тивість f. Результат називають групуванням. У
близькому до формального вигляду групуван-
ня записується так:

Х = {x│x має властивість f } (1),
де х — елементи групування Х.
Групування об'єктів Х не є множиною, ос-

кільки властивість f може й не призвести до
можливості точно і однозначно описати групу-
вання Х внаслідок того, що можуть існувати
граничні елементи, для яких невідомо мають
вони властивість f чи ні.

Господарські об'єкти впродовж свого фун-
кціонування стикаються з різними видами і ти-
пами невизначеності, яка є фундаментальною
характеристикою недостатньої забезпеченості
процесу прийняття економічних рішень необ-
хідною інформацією або знаннями стосовно
певної проблемної ситуації. Невизначеність
тісно пов'язана з ефективністю економічної
діяльності.

Визначимо види і типи невизначеності, а
також причини виникнення невизначеності у
господарській діяльності [462, с. 383—390]. Вра-
хуємо, що невизначеність є фундаментальною
характеристикою економічних процесів, зокре-
ма бізнес-процесів нафтогазовидобувних
підприємств. Це обумовлено тим, що з позицій
теорії систем економіку слід віднести до класу
динамічних, слабоструктурованих систем вели-
кої складності.
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Причинами виникнення невизначеності у
господарській діяльності є:

— недетермінованість процесів, які відбува-
ються в економічній діяльності, особливо
підприємств нафтогазового комплексу;

— відсутність вичерпної інформації при
організації та плануванні діяльності суб'єкта
ринкової діяльності чи її суб'єктивний, неякіс-
ний аналіз;

— вплив суб'єктивних чинників на резуль-
тати аналізу (рівень кваліфікації, дезінфор-
мації, приховування частини інформації).

Отже, невизначеність у економіці і діяль-
ності підприємства з погляду якості інформації
може виникати на етапах збирання інформації,
аналізування інформації, прийняття управлі-
нських рішень, що грунтуються на зібраній та
обробленій інформації і є невід'ємним атрибу-
том прийняття управлінських рішень.

Джерелами невизначеності опису бізнес-
процесів підприємств є [19, с. 240—248]:

— неможливість точного контролю реаль-
них величин;

— неточність задавання змінних величин у
моделях, початкових і граничних умов, обумов-
лена низькою точністю і вірогідністю оператив-
ної інформації, що отримується з об'єктів
управління у системах управління процесом
формування витрат;

— неможливість повного і чіткого матема-
тичного опису багатьох об'єктів і ситуацій, яка
може бути викликана неправильною декомпо-
зицією загальної задачі, зайвою ідеалізацією
моделі складного бізнес-процесу, лінеариза-
цією, дискретизацією та ін.;

— принципові обмеження щодо точності і
великі помилки виконання сенсорних дій;

— неточність виконавських дій, які часто не
досягають мети;

— недостатня розмірність моделі, яка не доз-
воляє відобразити усі значущі властивості еко-
номічного середовища.

З точки зору сучасної методології систем-
ного моделювання невизначеність може харак-
теризувати наступні аспекти модельних уяв-
лень [11]:

— неясність або нечіткість межі системи;
— неоднозначність семантики окремих

термінів, які використовуються при побудові
концептуальних моделей систем;

— неповнота модельних уявлень щодо дея-
ких складних систем, особливо під час вирішен-
ня проблем, які погано формалізуються. У цьо-
му випадку сама спроба побудувати адекватну
модель складної системи або предметної об-
ласті наштовхується на принципову немож-

ливість врахувати усі релевантні особливості
проблеми, яка вирішується;

— суперечливість окремих компонентів мо-
дельних уявлень або вимог, яким повинна
відповідати модель складної системи. Так, ви-
мога побудувати нафтову чи газову свердлови-
ну за мінімальний час і з мінімальними фінан-
совими витратами містить у собі елемент про-
тиріччя;

— невизначеність появи тих чи інших подій,
які стосуються можливості системи-оригіналу
бути у тому чи іншому стані у майбутньому. Цей
аспект невизначеності часто називають стоха-
стичним, оскільки він традиційно досліджував-
ся засобами теорії ймовірності і математичної
статистики.

Наведене вище стосується якісної характе-
ристики поняття невизначеності. Проте для
розв'язання практичних завдань управління
підприємством потрібні кількісні оцінки невиз-
наченості, які описуються математичними фор-
мулами.

Ця проблема ускладнюється тим, що при
прийнятті економічних управлінських рішень
виникає велика кількість різноманітних інфор-
маційних ситуацій, під якими розуміють певний
ступінь градації невизначеності щодо перебу-
вання економічного середовища в одному зі
своїх можливих станів у момент прийняття су-
б'єктом управління певного рішення. Створе-
но класифікацію інформаційних ситуацій (ІС),
з яких типовими є сім. Вони створюють кортеж
Соr < I

1
, I

2
, I

3
, I

4
, I

5
, I

6
, I

7
> [20, с. 207].

Перша інформаційна ситуація I1 характе-
ризується заданим апріорним розподілом ймо-
вірностей р

j
 щодо станів економічного середо-

вища, тобто коли відомі компоненти вектора
Р(р

1
, р

2
,…, р

n
), де р

j
 — ймовірність реалізації j-го

стану, і при цьому 
 

p
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j
j
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Друга інформаційна ситуація І

2
 характери-

зується заданим розподілом апріорних ймові-
рностей різних станів економічного середови-
ща з точністю до невідомих параметрів, які ха-
рактеризують цей закон розподілу.

Для третьої інформаційної ситуації І
3
 ха-

рактерним є те, що апріорі закон розподілу
ймовірності станів економічного середовища є
невідомим, але відомі деякі співвідношення впо-
рядкованості цих станів.

Четверта інформаційна ситуація І
4
 характе-

ризується, з одного боку, невідомим розподі-
лом апріорних ймовірностей різних станів еко-
номічного середовища за умови, що невідомі
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ймовірності р
j
(j=1,2,…,n) сценаріїв задоволь-

няють співвідношенням 
 

1
1

=∑
=

n

j
j

p , а з іншого

боку відсутністю активної протидії економіч-
ного середовища цілям суб'єкта управління.

П'ята інформаційна ситуація І
5
 характери-

зується абсолютно протилежними інтересами
суб'єкта прийняття рішень та економічного се-
редовища.

Шоста інформаційна ситуація І
6
 характери-

зується як проміжна між ситуаціями І1 та І5 у
разі вибору економічним середовищем своїх
станів, коли одночасно з наявністю інформації
щодо розподілу апріорних ймовірностей еко-
номічне середовище не пасивне. При цьому
протиріччя між інтересами суб'єкта прийнят-
тя рішень та економічним середовищем не обо-
в'язково носять повністю антагоністичний ха-
рактер.

Сьома інформаційна ситуація І
7
 характери-

зується нечіткою множиною станів економіч-
ного середовища.

Кожній інформаційній ситуації відповідає
свій вибір критеріїв прийняття рішення, під
яким розуміють певний показник економічної
ефективності та алгоритм, який дає змогу з
множини рішень S = (s

1
, s

2
,…, s

m
) для фіксова-

ного функціонала оцінювання у полі конкрет-
ної інформаційної ситуації обрати єдине опти-

мальне рішення  Sopts ∈  відповідно до цього

економічного показника [20, с. 208].
Невирішеною частиною наукової проблеми

є створення кількісної міри оцінювання не-
чіткості у бізнес-процесах нафтогазовидобув-
них підприємств, що функціонують за умов ап-
ріорної та поточної невизначеності.

Вперше найбільш суттєві математичні ре-
зультати з кількісної оцінки невизначеності
інформації були отримані Р. Хартлі, К. Шен-
ноном, А.Н. Колмогоровим, А.А. Харкевичем
та ін., і були покладені в основу принципу мак-
симальної невизначеності Гіббса-Джейнса
[21].

Принцип Гіббса-Джейнса дає змогу отри-
мати оцінку апріорного розподілу ймовірності
станів економічного середовища у полях
інформаційних ситуацій І

3
 та І

4
, які є типови-

ми для підприємств нафтової і газової промис-
ловості. Тому оцінка апріорного розподілу має
базуватися на відповідних гіпотезах (припу-
щеннях). Такою гіпотезою може бути принцип
максимальної невизначеності Гіббса-Джейнса
або принцип недостатніх підстав Бернуллі-Лап-
ласа.

Автори принципу Гіббса-Джейнса як
міру невизначеності поведінки економічно-
го середовища використали функцію К.
Шеннона (ентропію К. Шеннона) у такому
вигляді [22]:
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Проте, на наш погляд, доцільною є заміна
поняття кількості інформації за К. Шенноном
на поняття прагматичної цінності економіч-
ної інформації, запропоноване у роботі [22],
згідно з яким, якщо одна з ймовірностей р

j
 до-

рівнює одиниці, а інші ймовірності дорівню-
ють нулю, тобто один результат є достовір-
ним і ніякої невизначеності не існує, то праг-
матична цінність економічної інформації до-
рівнює нулю. При рівних ймовірностях р

j
,

коли має місце найбільша невизначеність,
прагматична цінність інформації максималь-
на. Коли стан економічного середовища має
два рівноймовірних результати, прагматична
цінність економічної інформації дорівнює
одиниці.

Прагматична цінність економічної інфор-
мації Н(Р) залежить від ймовірностей окремих
станів економічного середовища.

Максимальне значення прагматичної цін-
ності економічної інформації (рівня найбільшої
невизначеності) можна визначити за критерія-
ми [8]:

 ( ) max
p

P
H P
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j
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 ...,0; 1,2,

j
p j n≥ =  — обме-

ження (5).
 Отже, для кількісного оцінювання невизна-

ченості бізнес-процесів у нафтовій і газовій
промисловості доцільно використовувати праг-
матичну цінність економічної інформації, що
дає змогу застосовувати принцип максималь-
ної невизначеності Гіббса-Джейнса для прий-
няття управлінських рішень за невідомого роз-
поділу ймовірності станів економічного сере-
довища [23, с. 104—108].
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Відомо, що чим вищим є ступінь невизначе-
ності, тим складнішим має бути інструментарій,
який застосовується для прийняття управлінсь-
ких рішень.

 Нечіткість, як і невизначеність, не дослід-
жувалась тривалий час. Справжній інтерес до
них виник тільки після створення теорії не-
чітких множин професором Лотфі Заде [10].

Зазначимо, що типовою інформаційною си-
туацією для більшості об'єктів нафтогазовидо-
бувної галузі промисловості є ситуація, яка
характеризується нечіткою множиною станів
економічного середовища. Для забезпечення
ефективного планування і управління проце-
сом формування витрат у таких умовах по-
трібне відповідне адекватне математичне забез-
печення.

 Математичне забезпечення систем управ-
ління бізнес-процесами нафтогазовидобувних
підприємств, побудованих на засадах нечіткої
логіки, суттєво відрізняється від математично-
го забезпечення звичайних систем управління
бізнес-процесами. Це пов'язано з тим, що ос-
новою для їх математичних моделей є розроб-
лена Л.А. Заде теорія нечітких множин, яка є
узагальненням класичної теорії множин Г. Кан-
тора [8].

Нечіткість протилежна точності, і дослідни-
ки [5; 11; 12; 13; 14; 15 та ін.] вважають, що вона
не може бути усунута жодним зі способів по-
яснення людиною оточуючого всесвіту. Оскіль-
ки точний опис містить надмірну кількість де-
талей, то будь-яка спроба пояснити загальний
опис обов'язково веде до застосування не-
чітких понять. Тобто збільшення точності веде
до збільшення кількості інформації, змістов-
ність якої зменшується до того моменту, коли
точність і змістовність не стануть характерис-
тиками, які виключають одна одну. У цьо-
му полягає відомий принцип невизначеності
Л.А. Заде. Він показує, що нечіткість необхід-
на для передачі змістовної інформації.
Нечіткість повинна бути відокремлена від
спільності та від неоднозначності. Математич-
на теорія нечіткості найбільш успішно пред-
ставлена нечіткою логікою.

Стосовно визначення кількісної міри не-
чіткості існують різні підходи. У зв'язку з цим,
актуальними є дослідження, спрямовані на по-
шуки узагальнених кількісних мір оцінювання
нечіткості у бізнес-процесах підприємств.

Одним з них є поняття міри нечіткості, яке
відповідає так званим умовам А. Де Лукі та
С. Терміні [2; 3; 4]. Вони зводяться до вимірю-
вання рівня різниці між множиною А та її за-

переченням  A . Проте найбільш популярною є
міра Р. Єгера, згідно з якою ступінь нечіткості
множини А у матриці р, яка позначається
Fuz

p
(А), визначається виразом [2, с. 278]:

 

1 /

( , )
( ) 1 P

pРF u z
Д A A

A
n

= − (6),

де  )АА,(
p

Д  — міра відстані між множина-

ми А і  A , які містять n елементів.
Іншу міру нечіткості (ентропійну) запропо-

нував Б. Коско [3, с. 1739—1742]. Вона грун-
тується на понятті кардинального числа мно-
жини.

У роботі [24, с. 163—166] нами доведено, що
міри Р. Єгера і Б. Коско дають різні результа-
ти, тому при визначенні кількісної оцінки не-
чіткості необхідно вказувати, яка міра не-
чіткості була використана. Це дає змогу
кількісно оцінити нечіткість станів економічно-
го середовища та використати цю інформацію
в інформаційних системах, побудованих на за-
садах нечіткої логіки, для підтримки прийнят-
тя рішень керівника.

За умов мобільності й динамічності ринку
товарів та послуг керівникам підприємств не-
обхідно постійно аналізувати великі обсяги
інформації; оцінювати її прагматичну цінність;
ступінь її нечіткості; забезпечувати виконання
планів у економічно доцільних межах; опера-
тивно приймати рішення, постійно контролю-
вати хід технологічних, економічних і фінансо-
вих бізнес-процесів підприємства. Підвищити
якість управління бізнес-процесами підпри-
ємств можна завдяки використанню сучасних
інформаційних технологій [20, с. 225].

На рисунку 1 наведено структуру сучасної
інтегрованої системи управління підприєм-
ством, у складі якої визначені місця бізнес-си-
стем управління.

Перетворення даних реального часу на
цінну інформацію для бізнес-систем управлін-
ня здійснюється за допомогою MES-систем.

Проблема ефективного управління підпри-
ємствами нафтогазовидобувного комплексу
набуває принципово нового значення у кон-
тексті здійснення економічних реформ в Ук-
раїні та активізації впровадження бізнес-сис-
тем управління на вітчизняних підприємствах.
Методологічні та практичні засади управління
бізнес-процесами промислових підприємств за
умов широкого застосування сучасних інфор-
маційних технологій потребують детального
опрацювання, оскільки зарубіжний досвід у цій
сфері не може бути застосований на підприєм-
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ствах нафтової і газової промисловості без
урахування особливостей розвитку економіки
України.

Враховуючи, що процес формування витрат
підприємств безпосередньо впливає на резуль-
тати їх діяльності, виявлення джерел апріор-
ної та поточної невизначеності цього процесу,
є важливим науково-практичним завданням,
вирішення якого потребує створення нових
методів управління процесом формування ви-
трат нафтогазових підприємств корпоративної
структури у реальному часі з врахуванням уп-
равлінських реалій організації і ведення бізне-
су, а також світових досягнень економічної на-
уки, однією з яких вважається нечітка логіка.

Проте аналіз літературних джерел, наприк-
лад [5; 11; 12; 13; 14; 15 та ін.], показує недо-
статній обсяг проведених досліджень стосов-
но використання у плануванні й управлінні
підприємствами принципово нових ідей і ме-
тодів управління процесами формування вит-
рат підприємств, що основані на науково об-
грунтованому обліку усієї наявної інформації
щодо невизначеності об'єкта управління. У

зв'язку з цим актуальними є теоретичні та екс-
периментальні дослідження, спрямовані на ви-
явлення джерел апріорної та поточної невиз-
наченості процесу формування витрат підпри-
ємств.

Розглянемо причини апріорної та поточної
невизначеності процесу формування витрат бу-
рових підприємств, які входять до складу на-
фтогазовидобувних корпорацій, а також ста-
тистичні властивості одного з джерел апріор-
ної та поточної невизначеності на прикладі та-
кого чинника, як час Т, що витрачається на бу-
ріння кожного метра свердловини [26, с. 810—
828].

Час Т, що витрачається на буріння кожно-
го метра свердловини, є одним з основних чин-
ників, що впливають на собівартість кожного
метра проходки і є джерелом її невизначеності
[26, с. 814]:

В
с
 = В

г
Т+(В

г
t

сп
+В

д
)h-1, грн./м (7),

де В
г
 — вартість 1 години роботи бурової

установки, грн./год.;
 Т=t

б
 /h — час, що витрачається на буріння

1 метра свердловини, год./м;

Рис. 1. Структура сучасної інтегрованої системи управління підприємством
Джерело: сформовано автором на основі [25].
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t
сп

 — час, який витрачається на спуско-
підіймальні операції, пов'язані з заміною доло-
та і нарощуванням бурильної колони, а також
на допоміжні операції, віднесені до рейсу до-
лота, год.;

tб — час буріння, год.;
В

д
 — вартість бурового долота, грн.;

h — проходка на долото, м.
З формули (7) бачимо, що перша складова

собівартості В
г
 Т у процесі буріння лінійно зрос-

тає, тоді як друга складова (В
г
t

сп
+В

д
)h-1 змен-

шується за законом гіперболи. Ці закономірності
не змінюються при зменшенні або збільшенні вар-
тості однієї години роботи бурової установки В

г
,

або вартості долота Вд і часу спуско-підіймаль-
них операцій tсп. Проте перша складова суттєво
залежить від показника Т, який у свою чергу, за-
лежить як від керувальних дій, так і від властиво-
стей гірських порід, що розбурюються.

 Передумовою для зміни керувальних дій є
не тільки бажання забезпечити виконання про-
цесу з мінімальною собівартістю, але й стриб-
коподібна зміна показника Т, яка відбувається
при переході породоруйнівного інструменту у
гірську породу з іншими фізико-механічними і
абразивними властивостями. Оскільки показ-

ник 
 бtT

h
=  є випадковим, то слід розглянути

його статистичні властивості. Для цього ско-
ристаємось результатами нашого експеримен-
ту, проведеного на похилоспрямованій сверд-
ловині №185 Північна Долина. Буріння здійсне-
но установкою "Уралмаш 4Е-76" на глибині
1300 м електробуром Е-240-8Р, долотом 295,3
С3-ГВ, з частотою обертання 230 об./хв., про-

дуктивністю насосів 32,0 л/с і осьовим наван-
таженням на долото 120 кН.

У результаті експерименту нами отримано
графік зміни показника Т у часі (рис. 2).

Результати обробки даного графіка були
представлені у дискретній формі з кроком дис-
кретизації ∆t =0,5 хв. Далі скористалися про-
грамами, розробленими у середовищі програм-
ного продукту Matlab 6.5, для пошуку матема-
тичного сподівання, дисперсії, середньоквад-
ратичного відхилення і автокореляційної
функції. Отримано автокореляційну функцію
Rтт(τ) з такими статистичними характеристи-
ками випадкового процесу: математичне спод-
івання М1 = 0,4082, середньоквадратичне відхи-
лення S1 = 0,1134, дисперсія D1 = 0,0129.

Щоб виявити зміну показника Т залежно від

проходки, слід визначити інтенсивність 
 

dh

dT

зміни його по глибині свердловини.
Інтенсивність зміни показника Т по глибині

свердловини h можна описати диференційним
рівнянням [27, с. 39—41]:

 
cbTaT

dh

dT
++= 2

(8),

де a, b, c — коефіцієнти, що характеризу-
ють гірничо-геологічні і техніко-технологічні
параметри.

Вони можуть бути визначені шляхом оброб-
ки фактичних даних, отриманих за допомогою
систем контролю процесу буріння свердловин,
таких як "Геосервіс", БУР-САК, Леуза та ін.

Наявність стрибкоподібної зміни режиму
функціонування обладнання визначається за
умови [28, с. 216]:

Рис. 2. Графік зміни часу Т, що витрачається на буріння кожного метра свердловини

Джерело: сформовано автором на основі результатів досліджень.
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 2

2
0

dT d T

dh dh
= = , або b2-4ас = 0 (9).

Якщо значення b2-4ас > 0, то спостерігаєть-
ся стійка тенденція поглиблення свердловин, а
переходу до нестійкого стану відповідають зна-
чення b2-4ас < 0. В міру наближення цих зна-
чень до нульового система наближається до
нестабільного стану і у будь-яку мить може
перейти до нестійкого стану, що свідчить про
складність умов поглиблення свердловин.

Складність такого динамічного процесу
нами запропоновано визначати за відомою
формулою К. Шеннона:

 

max

( )
1

( )z

I h
R

I h
= − (10),

де R
z
 — коефіцієнт складності;

I(h) — інформаційна цінність показника,
який досліджується;

I(h)
mах

 — максимальна інформативність при
рівній ймовірності розподілу показника.

Діапазон зміни коефіцієнта складності R
z

обмежений значеннями 0≤Rz≤1. Тобто, якщо
коефіцієнт складності R

z
=1, то вважається, що

динамічний процес за інформаційною насиче-
ністю є повністю визначеним, але якщо R

z
 = 0,

то вважається, що процес повністю невизначе-
ний.

У загальному випадку, коли контрольова-
на величина Т може приймати m різних диск-
ретних значень з ймовірностями ρ

1
, ρ

2
,…, ρ

і
,…,

ρ
m
, середня кількість інформації, що припадає

на одне повідомлення, коли ці повідомлення
нерівноймовірні, визначається за формулою:

 

)(
2

1

log)()( iT
mi

i
i

TTI ρρ∑
=

=

−= ,  біт/повідом-

лення (11),

де ймовірності усіх подій пов'язані між со-
бою співвідношенням

 

1

1
i m

i

i

ρ
=

=

≡∑ (12),

де ρ
і
 — ймовірність того, що показник Т зна-

ходиться у визначеному інтервалі.
Формула (11) визначає середню кількість

інформації, що припадає на одне дискретне
повідомлення. Величина І(Т) також характе-
ризує ступінь невизначеності подій і у теорії
інформації має назву ентропії процесу або дже-
рела інформації.

Користуючись співвідношенням (12), мож-
на визначити інформаційну цінність показни-
ка Т у будь-якому інтервалі буріння свердло-
вини, тобто на будь-якому етапі процесу фор-
мування витрат. Для прикладу розглянемо
ступінь складності процесу формування витрат
на поглиблення свердловини, користуючись ча-
сом Т, який витрачається на буріння одного
метра свердловини.

Для цього скористаємось результатами ек-
спериментальних досліджень [27, с. 39—41],
отриманих при бурінні свердловини на нижній
міоцен в інтервалі 2630—2729 м з використан-
ням комплексу "Геосервіс". У таблиці 1 наве-
дено інформативність показника Т для різних
інтервалів буріння.

Користуючись результатами, наведеними у
таблиці 1, визначимо ступінь складності про-
цесу формування витрат на поглиблення свер-
дловин за часом Т, витраченим на буріння кож-
ного метра свердловини:

RZ1(T) =
 2,298
1 0,234

3
− = ,

RZ2(T) =
 2,087
1 0,305

3
− = ,

RZ3(T) =
 2,373
1 0,209

3
− = ,

Інтервал буріння,  м 2630-2654 2655-2679 2680-2704 2705-2729 

Інформативність,  біт 2,298 2,087 2,373 2,548 

Таблиця 1. Інформативність показника Т
на різних інтервалах буріння

Примітка: складено автором на основі джерела [27].

№             

інтервалу 
Інтервали 

буріння, м 
аТ

2
 + вТ + с = y(T) 

1 2630-2654 0,07Т2
 - 0,83Т + 2,16 = y1(T) 

2 2655-2679 -0,08Т2
 + 1.19Т - 4.32 = y2(T) 

3 2680-2704 0,35Т2
 - 4.38Т + 13.10 = y3(T) 

4 2705-2729 -0,03Т2
 + 1.04Т - 3.05 = y1(T) 

Таблиця 2. Інтенсивність зміни показника Т
у досліджуваних інтервалах буріння

Примітка: складено автором на основі джерела [27].
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RZ4(T) =
 2,548
1 0,151

3
− = .

Отже, оскільки показник RZi ≤ 1 для усіх
досліджуваних інтервалів свердловини, то
можна зробити висновок, що на глибині від 2630
до 2729 м процес формування собівартості мет-
ра проходки був складним і складність його
зростала в міру заглиблення свердловини, тоб-
то одночасно зростала невизначеність проце-
су.

Згідно з формулою (9) у результаті аналізу
інтенсивності зміни показника Т, на вказаних
інтервалах буріння були отримані залежності,
наведені у таблиці 2.

Аналіз показує, що інтенсивність зміни по-
казника Т на різних інтервалах буріння не є
сталою величиною, що є джерелом поточної не-
визначеності при використанні показника Т для
управління процесом формування витрат.

Отримані результати свідчать, що стохас-
тичний процес зміни у часі такого чинника як
час, що витрачається на буріння одного метра
свердловини Т(t), не підпорядковується нор-
мальному закону розподілу Гауса, але має
більшу ймовірність підпорядкування нормаль-
ному закону Лапласа-Шарльє. Це означає, що
використання нормального закону розподілу
Гауса при синтезі систем планування й управ-
ління процесом формування витрат вносить до-
даткову невизначеність у досліджуваний про-
цес.

Крім того, встановлено, що інтенсивність
зміни показника Т змінюється з глибиною свер-
дловини, що є ще одним джерелом поточної
невизначеності процесу формування витрат.

Отримання оптимального рішення для склад-
ної системи, якою є процес формування вит-
рат на буріння нафтових і газових свердловин,
що описується десятками параметрів, можли-
ве шляхом зменшення складності при вирішенні
задачі за допомогою узагальненої моделі со-
бівартості метра проходки.

Відомі підходи [1; 29 та ін.] дають змогу
отримувати раціональні рішення для процесу
формування витрат на буріння, виконуючи роз-
рахунки за спрощеними моделями. У цих робо-
тах собівартість метра проходки апроксимуєть-
ся детермінованою математичною моделлю,
параметри якої можуть бути визначені лише
після закінчення рейсу долота. Такий підхід дає
змогу визначити кращі параметри режиму бу-
ріння свердловини, але не дозволяє використа-
ти вказані моделі для управління процесом
формування витрат на буріння у реальному
часі.

Отже, не вирішеною раніше частиною за-
гальної проблеми є необхідність розробки не-
чітких моделей процесу формування витрат
бурових підприємств, які були б придатні для
оцінювання витрат і управління ними у реаль-
ному часі [23, с. 104—108].

Для цього потрібний новий сучасний підхід,
який застосовують у математиці і який грун-
тується на використанні теорії нечіткої логіки
та нечітких апроксимаційних моделей. Моделі
нечіткої логіки, на відміну від існуючих моде-
лей собівартості метра проходки свердловини,
дають змогу поєднати переваги лінгвістично-
го опису природною мовою з високими апрок-
симаційними властивостями.

Вказані вище обставини визначають ак-
туальність розробки методів для створення не-
чітких моделей собівартості метра проходки
свердловини та необхідність їх подальшого за-
стосування для управління розвитком підпри-
ємств.

У загальному випадку нечітка модель со-
бівартості 1 метра проходки являє собою мно-
жину лінгвістичних правил, кожне з яких ви-
значається за допомогою кортежу Cor < T, U,
X, Y, І, F > , де Т — множина лінгвістичних
термів; U — множина універсумів нечітких
змінних; X — набір вхідних змінних; Y — набір
вихідних змінних; І — метод нечіткої
імплікації; F — методи фазифікації та дефа-
зифікації.

Відомо, що базовий обсяг нечітких продук-
ційних правил, які пов'язують лінгвістичні оці-
нки  nxxxx ...,,, 321  та цільовий вихід y, становить  k

R ,
 mk ,1= ; багаторівневий формат нечітких продук-
ційних правил — "IF-AND-OR-THEN"; масив
 ),1( St =  навчальних кортежів: teacht ,x d< >,
функції належності змінних   

1 2
[ , ,..., ]

T

n
x x x x=  до не-

чітких термів.
Нами розглянуто два найбільш застосову-

ваних типи нечітких моделей — Мамдані й Та-
кагі-Сугено, а також проаналізовано парамет-
ри лінгвістичних правил, необхідних для побу-
дови нечітких моделей собівартості метра про-
ходки; набори вхідних і вихідних змінних для
кожного правила; кількість термів — множин
лінгвістичних змінних; вид і параметри функцій
належності терм — множин лінгвістичних
змінних.

Для побудови нечіткої моделі собівартості
метра проходки нами обрана трикутна функ-
ція належності, тому що вона потребує лише
трьох параметрів для означення, а також об-
числюється швидше, ніж функції належності
інших видів: гаусоподібні; сигмоїдальні; трапе-
цієподібні. Функції належності побудовані ме-
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тодом обробки експертної інформації у про-
грамному середовищі MATLAB (Fuzzy Logic
Toolbox).

 Для побудови нечіткої моделі собівартості
метра проходки була використана нечітка мо-
дель типу Такагі-Сугено другого порядку

 
1 1 2 2 1 1 2 2: ...

i n n i i i
R IFx is A x is A x is A THEN Z a x a x b∧ ∧ ∧ = ⋅ + ⋅ +

2

1 1 2 2 1 1 2 2i n n i i iR IFx is A x is A x is A THEN Z a x a x b∧ ∧ ∧ = ⋅ + ⋅ + ,    ki ,...,2,1= (13).
Кількість функцій належності та їх пара-

метри визначалися так само, як для моделі
Мамдані-типу. Для налаштування моделі необ-
хідно було знайти параметри консеквентів пра-
вил  iniii baaa ,,...,, 21 , які є реальними числа-
ми. Етапи синтезу збігаються з етапами синте-
зу моделі Мамдані.

Побудовані нечіткі моделі дають змогу роз-
в'язати задачу оптимізації витрат на буріння
свердловин, що проектуються.

В основі підходу лежить заміна детерміно-
ваної математичної моделі собівартості метра
проходки нечіткою моделлю Такагі-Сугено та
подальше її використання для пошуку опти-
мальних проектних параметрів. Для проведен-
ня оптимізації початковими даними є межі
зміни вхідних параметрів  [ ]maxmin , xx

rr
, а потім

здійснюється швидкий оптимізаційний цикл,
для якого значення цільової функції обчис-
люється за допомогою спрощеної моделі Та-
кагі-Сугено. Результатом його є деяке набли-
жене сполучення параметрів, тобто вектор  x  і
відповідний йому вектор  y . Ітераційний про-
цес завершується, коли досягається наперед за-
дане значення похибки.

Методи побудови нечітких моделей со-
бівартості метра проходки Такагі-Сугено-типу
дають змогу використовувати базу знань, яка
містить досвід експертів, бази даних, проводи-
ти ітераційні розрахунки собівартості будів-
ництва свердловин у інтерактивному режимі,
формувати сценарії розрахунків та використо-
вувати бібліотеку алгоритмів оптимізації.

ВИСНОВКИ
1. На основі проведених досліджень обгрун-

товано необхідність використання кількісних
мір невизначеності невизначеності та нечіткості
у бізнес-процесах, що дає змогу кількісно оці-
нити нечіткість економічного середовища та ви-
користати цю інформацію в інформаційних си-
стемах, побудованих на засадах нечіткої логіки
для підтримки прийняття рішень керівника.
Встановлено, що існує залежність інтенсивності
зміни часу, що витрачається на буріння одного
метра проходки свердловини від глибини, яка
описується рівняннями другого порядку.

2. У результаті проведених досліджень та
системного аналізу вперше розроблено метод
моделювання нелінійних залежностей собівар-
тості метра проходки моделями Мамдані й Та-
кагі-Сугено для теоретичного прогнозування
собівартості буріння свердловини, що дає змо-
гу врахувати якісний характер об'єкта проек-
тування та скоротити час на проведення про-
ектних розрахунків та вибір раціонального
рішення, залишаючи припустиму точність роз-
рахунків.

Подальші дослідження у цій сфері мають
бути спрямовані на розробку дієвих організа-
ційних та економічних механізмів, що забезпе-
чують ефективне управління нафтогазовидо-
бувними підприємствами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах подальшого становлення і розвитку

ринкових відносин на селі, зокрема в період сучас-
ної економічної нестабільності в країні, особли-
вої уваги з боку держави в особі її владних і уп-
равлінських структур потребують вирішення про-
блеми формування, відтворення, і — особливо —
ефективного використання трудового потенціалу,
передусім у новостворених виробничих структу-
рах аграрної сфери (агрохолдинги та інші приватні
та приватно-орендні підприємства) стосовно по-
дальшого розвитку й удосконалення цих форм гос-
подарювання, формування відповідної інфраст-
руктури, служб агросервісу, налагодження за-
готівлі, збуту і переробки сільськогосподарської
продукції та інноваційно-інвестиційного забезпе-
чення їх діяльності. А тому дослідження проблем
ефективної зайнятості населення, нарощення їх
якісних параметрів шляхом аграрного трудового
потенціалу мотиваційних механізмів, побудованих
на принципах ринково орієнтованого господарю-
вання є вкрай необхідними і економічно доцільни-
ми.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вагомий науковий внесок у розробку теорети-

ко-методологічних та прикладних аспектів трудо-
вого потенціалу, а також використання й розвит-
ку трудових ресурсів сільського господарства зро-
били такі вчені, як Д.П. Богиня, О.М. Бородіна,
О.А. Бугуцький, О.В. Волкова, О.А. Грішнова, В.С.
Дієсперов, М.І. Долішній, А.В. Калина, Г.І. Купа-
лова, О.В. Крушельницька, М.Й. Малік та інші.
Разом з тим необхідність дослідження проблем уп-
равління та розвитку трудового потенціалу в но-
вих умовах господарювання вимагає відповідного
наукового забезпечення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних сучасних

тенденцій та перспектив розвитку трудового по-
тенціалу України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ключовим завданням соціально-економічної

політики є формування умов, за яких позиції кож-
ної людини, її суспільний статус визначалися б пе-
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редусім рівнем освіченості, набутими знаннями і
вмінням застосовувати їх на практиці, а основою
стратегії структурно-інноваційного розвитку по-
винні стати інвестиції в розвиток людського капі-
талу. Надзвичайно важливим з огляду на зазначе-
не вище є твердження, що інноваційна спро-
можність реформ та побудова конкурентоспро-
можної держави безпосередньо залежатимуть від
того, чи вдасться у стислі терміни створити дієву
систему стимулів для розвитку конкурентоспро-
можності робочої сили, вдосконалення професій-
них навичок, умінь, підвищення кваліфікації [1].

Ситуація, яка склалася в аграрній сфері еко-
номіки (реформи системи господарювання, пе-
рехід до інтенсивних методів ведення, євроінтег-
раційні процеси), зумовлює потребу в такому тру-
довому потенціалі, якісні характеристики якого
повинні найбільш повно відповідати динамічному
характеру виробництва і цілям суспільного роз-
витку. Цього, на жаль, у сільській місцевості до-
сягти дуже важко через складний демографічний
стан, занепад системи охорони здоров'я, освіти,
соціального розвитку села тощо.

Наразі важливою кількісною характеристикою
трудового потенціалу сільських територій сього-
дення є демографічне навантаження на сільське
населення працездатного віку. Проте проблеми
демографічного стану нині досить актуальні, че-
рез украй незадовільний демографічний прогноз.
Табличний матеріал ілюструє такі варіанти про-
гнозу чисельності населення та зайнятих (табл. 1).

На жаль, трансформації у вітчизняному аг-
ропромисловому виробництві, що затягнулися на де-
сятиріччя, супроводжуються не тільки певними по-

зитивними зрушеннями, а й значними деструктив-
ними процесами у виробничій і соціальній сферах
українського села.

Так, в умовах загальноекономічної кризи в
державі, особливо в галузі сільського господар-
ства, при катастрофічному занепаді матеріально-
технічного та енергетичного забезпечення, при-
ватний економічний інтерес не став рушійною си-
лою ефективного розвитку сільського господар-
ства. Навпаки, значне скорочення обсягів і зни-
ження конкурентоспроможності аграрного вироб-
ництва зумовили зростання безробіття та зубо-
жіння сільського населення, деградацію соціаль-
ної інфраструктури, посилення демографічної
кризи, відплив молодих робітничих кадрів, значне
старіння українського села [3].

В останні роки відбувається прискорене вив-
ільнення працівників із сільськогосподарських
підприємств. Як відомо, кількість робочих місць у
сільськогосподарському підприємстві значною
мірою залежить від площі його угідь. У сільсько-
господарському обороті нині перебуває 41, 63 млн
га земельних ресурсів, або майже 69,0% загальної
земельної площі держави, з яких на ріллю припа-
дає 32,5 млн га, тобто рівень розораності всієї те-
риторії становить 54%, сільськогосподарських
угідь — майже 78%, що є одним із найвищих по-
казників у світі [4]. З наведених вище даних мож-
на зробити висновок, що в Україні земельні ресур-
си максимально залучені для виробництва саме аг-
рарної продукції.

Порівняння ж загальних обсягів земельної
площі держави і сільськогосподарських угідь
свідчить про надто низький рівень землевіддачі,

Таблиця 1. Варіативний прогноз імовірного скорочення чисельності населення
та зайнятих в економіці України

Джерело: [2].

Роки 

Чисельність 
усього 

населення,  
млн осіб 

Чисельність зайнятих у галузях 

економіки при коефіцієнтах зайнятих 

35 40 45 52 

Варіант 1 

у разі збереження коефіцієнтів природного приросту на рівні  
2000 р. (– 7,5, – 6,5, – 9,7) 

2000 49,4 — 21,3 — — 

2005 47,5 16,6 19,0 21,1 24,7 

2010 45,7 16,0 18,3 20,6 23,8 

2020 42,4 14,8 17,0 19,1 22,8 

2050 33,8 11,8 13,5 15,2 17,6 

Варіант 2 

у разі зниження коефіцієнтів природного приросту на 0,5 щороку 
проти рівня 2000 р. 

2005 47,4 16,6 19,0 21,3 24,6 

2010 45,0 15,7 18,0 20,2 23,4 

2020 38,9 13,6 15,6 17,5 20,2 

2050 19,0 6,6 7,6 8,5 9,9 

2050 р., 

% до 

2000 р. 

38,5 31,0 35,7 39,9 46,5 
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тобто про малу продуктивність цих угідь, у тому
числі й ріллі. Загальновідомим є те, що чи не
найбільші площі орних земель у багатьох країнах
світу відводять під зернові культури. Щодо нашої
держави, то за площею ріллі під зернові культури
з розрахунку на 1 жителя серед основних країн
світу Україна посідає одне з перших місць (табл.
2) [5].

А це означає, з одного боку, надзвичайно ви-
соку землемісткість вітчизняного зернового ви-
робництва, а з іншого — низьку ефективність його
ведення.

Отже, із трудовими ресурсами у виробничому
потенціалі села значна роль належить земельним.
Відносно аграрного трудового потенціалу слід
відзначити, що в сільському господарстві України
кількість працюючих сьогодні становить понад 3
млн осіб. Аграрний трудовий потенціал у нашій
країні набагато чисельніший, ніж у США. Хоча
останні за площею сільськогосподарських угідь
майже в 10 разів, а ріллі — у 5—6 разів переважа-
ють Україну. Отже, працездатність вітчизняної
аграрної сфери щонайменше на порядок вища, ніж
у США.

Сучасні умови виробництва і вимоги життя
зумовлюють обов'язкове поєднання зазначених
характеристик робочої сили. Раціональне викори-
стання трудового потенціалу передбачає, насам-
перед, забезпечення нормальної зайнятості насе-
лення, пропорційний розподіл за галузями вироб-
ництва і на території, досягнення їх найвищої про-
дуктивності праці. Через нерівномірність сільсько-
господарського виробництва, його сезонність,
різноманітність умов, рівнів розвитку, зайнятість
працівників у різних категоріях господарств є нео-
днаковою. Різна вона і в межах окремих груп пра-
цездатного населення. Зайнятість населення ха-
рактеризує використання трудового потенціалу.
Вона є основою матеріального забезпечення та
умовою відтворення робочої сили. Тому й зазна-
чається, що забезпечення раціональної зайнятості
— проблема не тільки економічна, а й соціально-
політична.

Вкрай складною залишається в сільському гос-
подарстві й екологічна ситуація. Це зумовлено
тим, що земельна реформа здійснюється без ура-
хування екологічних вимог, внаслідок чого зрос-
тають площі ерозованих земель, посилюються про-
цеси підкислення, засолення, ущільнення, підтоп-

лення, забруднення грунтів, зменшується вміст
гумусу.

Виснаження природних, у тому числі земель-
них і водних ресурсів, продовжує загрожувати
здоров'ю населення, економічній стабільності дер-
жави. Дослідження доводять, що формування но-
вих землеволодінь відбувається без урахування
інженерної та соціальної інфраструктури. Нині
близько 5 млн га орних земель (понад 15%) є дег-
радованими і малопродуктивними. Щорічні втра-
ти гумусу становлять 600—700 кг на 1 га. Оскільки
рівень застосування мінеральних та органічних
добрив є недостатнім, врожай формується пере-
важно за рахунок природної родючості грунтів,
однак, при цьому посилюється їх деградація [6].

Існуючі нині соціально-економічні й земельні
відносини та форми господарювання на селі ще не
сприяють високоефективному, раціональному та
еколого-безпечному використанню всіх виробни-
чих ресурсів, дбайливому ставленню до них, особ-
ливо природних тощо.

Водночас наголосимо, що в сенсі екології, охо-
рони навколишнього середовища та відтворення його
найважливіших ресурсів у сільському господарстві
сформувались і функціонують екологонебезпечні,
природоруйнівні системи землеробства й тваринниц-
тва з біосферонесумісною технікою та технологією
виробництва. В зв'язку з цим надзвичайної актуаль-
ності набувають питання екологічної безпеки й чис-
тоти харчових продуктів, оздоровлення навколиш-
нього середовища при веденні сільськогосподарсь-
кої діяльності. В сучасних умовах збереження чис-
тоти навколишнього середовища, всебічна охорона,
відтворення та поліпшення якості природних ре-
сурсів, забезпечення на цій основі динамічної еко-
логічної рівноваги в природі і тим самим екологіч-
ної безпеки населення є найпріоритетнішими завдан-
нями. Тому зараз необхідно розпочати вирішення
гострих ресурсо-екологічних проблем, кардиналь-
но оздоровлюючи навколишнє середовище, інакше
будь-які соціально-економічні трансформації завт-
ра можуть виявитися непотрібними. У зв'язку з цим
до оцінки всіх видів господарської діяльності люди-
ни, функціонування виробничих комплексів і галу-
зей економіки необхідно підходити з точки зору
жорстких ресурсо-екологічних критеріїв, вимог й
обмежень. Науково обгрунтоване та ефективне уп-
равління суспільним виробництвом і соціально-еко-
номічним розвитком у сучасних умовах мають грун-
туватися на методології еколого-економічного
підходу, який передбачає інтегрування методів уп-
равління економічним розвитком з методами управ-
ління природно-екологічними системами.

Відтак, сьогодні необхідна передусім якісно
нова еколого-економічна концепція цілеспрямова-
ного і всебічного збалансованого формування ре-
сурсного потенціалу сільського господарства, на-
самперед його матеріально-технічної складової
частини — вирішальної ланки в розв'язанні продо-
вольчої проблеми. Таким чином, потрібно перейти
від розрізнених напрямів інтенсифікації сільсько-

Країна 1950 р. 2000 р. 
Прогноз 
(2050 р.) 

Бразилія 0,34 0,11 0,08 

Індія 0,28 0,10 0,07 

КНР 0,16 0,07 0,06 

Пакистан 0,31 0,08 0,05 

США 0,41 0,023 0,11 

Україна 0,31 0,41 0,30 

Таблиця 2. Середні площі ріллі під зерновими
культурами з розрахунку на 1 жителя

в деяких країнах світу, га

Джерело: [5].
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го господарства та нерегульованого процесу наро-
щування матеріально-технічних засобів виробниц-
тва до комплексного і цілеспрямованого формуван-
ня аграрного ресурсного потенціалу, в першу чер-
гу його матеріально-технічної складової частини на
основі збалансування всіх виробничих ресурсів і
врахування особливостей функціонування цілісної
природно-економічної системи "навколишнє сере-
довище — сільське господарство" в контексті ефек-
тивного відтворення трудового потенціалу.

Вирішення найгостріших та найвагоміших про-
блем формування та розвитку трудового потенці-
алу в сучасних економічних умовах обумовлює
необхідність визначення пріоритетних напрямів
його прогресивних змін. Так опитування фахівців
з проблем праці на тему "Трудовий потенціал як
чинник економічного зростання й інноваційного
розвитку промисловості". Експерти дійшли вис-
новку про такі основні напрями розвитку трудо-
вого потенціалу на регіональному рівні:

— забезпечення ефективної взаємодії ре-
гіональних органів управління із суб'єктами гос-
подарювання з питань розвитку трудової сфери,
забезпечення заінтересованості цих суб'єктів у
підвищенні якості трудового потенціалу;

— надання обов'язкового характеру положен-
ням щодо забезпечення розвитку трудового потен-
ціалу в регіональних стратегіях розвитку;

— забезпечення чіткого розподілу прав, обо-
в'язків та відповідальності місцевих органів щодо
розв'язання проблем збереження й розвитку тру-
дового потенціалу[7].

ВИСНОВКИ
Управління трудовим потенціалом являє собою

свідомий, складний, багатофакторний процес, що
характеризується специфічними особливостями та
закономірностями, системністю та завершеністю.

В умовах ринково орієнтованої економіки ос-
новними напрямами покращення ефективного ви-
користання трудового потенціалу в Україні по-
винні бути: активна політика держави, що вклю-
чає соціальну підтримку, розвиток гнучкого рин-
ку праці, його правове забезпечення, працевлаш-
тування, підготовку і перепідготовку кадрів тощо;
економічне зростання, що потребує збільшення
кількості і поліпшення якості робочих місць шля-
хом створення нових та реконструкції вже існую-
чих робочих місць, зменшення робочих місць зі
шкідливими умовами праці, захист середовища;
покращення якості освіти; запровадження різно-
манітних курсів, систем підвищення освітнього
рівня безробітних, перепідготовки за професіями,
що мають попит на ринку праці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

У ринковій системі господарювання катего-
рія доходів (прибутків) посідає одне з централь-
них місць. Одержання доходів є головною ме-
тою підприємницької діяльності, основним спо-
нукальним мотивом будь-якого бізнесу. Зако-
ни ринкової економіки не дозволяють вироб-
ляти продукцію, реалізація якої завдає збитків.
Ситуація, яка складається останнім часом у
сільському господарстві, не є природною. Але
не все в ній залежить лише від безпосередніх
товаровиробників. Значний вплив на форму-
вання доходів сільськогосподарських під-
приємств має державна політика у сферах ціно-
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FACTOR ANALYSIS OF PROFITABILITY OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто сутність прибутку і рентабельності як критеріїв оцінювання ефективності діяльності суб'єктів
господарювання. За зведеною статистичною інформацією по сільськогосподарських підприємствах Тернопільської
області проведено аналіз показників фінансових результатів і рентабельності.

Здійснено оцінку впливу на формування прибутку відпускних цін, обсягу реалізованої продукції та собівартості.
Висвітлено результати факторного аналізу прибутку підприємства на основі прийому ланцюгової підстановки.

Розглянуто рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції у підприємствах досліджува-
ного регіону. В ході дослідження встановлено, що на рентабельність впливає значна кількість факторів, але найваж-
ливішими з них є ціна продукції та її собівартість.

In the article essence of income and profitability is considered as criteria of evaluation of efficiency of activity of
subjects of menage. On the erected statistical information on the agricultural enterprises of the Ternopil area the analysis
of indexes of financial results and profitability is conducted.

The estimation of influence is carried out on forming of income of vacation prices, volume of the realized products
and prime price. The results of factor analysis of income of enterprise are reflected on the basis of reception of chain
substitution.

The level of profitability of production of agricultural goods is considered in the enterprises of the probed region. It
is set during research, that the far of factors influences on profitability, but major from them is a cost of products and its
prime price.

Ключові слова: прибуток, факторний аналіз, метод ланцюгової підстановки, обсяг реалі-
зованої продукції, ціна, собівартість продукції, рентабельність виробництва, ефективність
господарювання.

Key words: income, factor analysis method lookup chain, the volume of sales, price, cost of
production, profitability, efficiency of management.

утворення, оподаткування та кредитування.
Протягом тривалого часу держава не викону-
вала покладених на неї функцій, а здійснювана
нею політика в зазначених сферах перетвори-
лася з активного стимулятора проведення
ефективних агропродовольчих реформ на руй-
нівну силу для виробничого потенціалу.
Сільське господарство є базовою галуззю на-
ціональної економіки, рівень його розвитку
визначає в значній мірі стан і перспективи роз-
витку інших галузей. За цих обставин створен-
ня передумов для ефективної роботи аграріїв,
забезпечення прибуткового ведення сільсько-
господарського виробництва є надзвичайно ак-
туальним. Повне ж вирішення проблеми збіль-
шення доходів товаровиробників неможливе
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без підвищення ефективності їх господарюван-
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМИ
До фундаментальних праць, які присвячені

вивченню факторів, що впливають на прибут-
ковість господарювання ринкових структур
відносять роботи таких науковців та вчених, як
В.Я. Амбросова, М.Я. Дем'яненка, В.Г. Андрій-
чука, І.О. Бланка, В.П. Долинського, М.Ф. Кро-
пивка, М.І. Ковальчука, М.Я. Коробова, В.О. Ме-
ца, А.М. Поддєрьогіна, П.Т. Саблука, Г.В. Савиць-
кої, В.К. Савчука, Н.В. Тарасенка, О.М. Царен-
ка, М.Г. Чумаченка, А.Д. Шеремета та ін. При
цьому недостатньо уваги приділяється питан-
ням оцінки впливу факторів на процес форму-
вання прибутку на підприємстві.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналітичне дослідження по-

казників прибутковості господарської діяль-
ності агроформувань, аспектів їх формування
і розподілу, пошук шляхів підвищення резуль-
тативності виробничо-фінансової діяльності
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розвиток сільськогосподарського вироб-
ництва в умовах становлення ринкових відно-
син в Україні потребує підвищення ефектив-
ності господарювання. Останнім часом госпо-
дарства усіх форм власності намагалися збіль-
шити прибуток не за рахунок розширення ви-
робництва, а за допомогою підвищення цін на
продукцію. Збільшення прибутку за рахунок
позитивного впливу на його величину всіх заз-
начених факторів можливе лише за умови ре-
тельних аналітичних розрахунків, удоскона-
лення економічної роботи на підприємствах [1,
с. 3].

Фінансові результати діяльності підпри-
ємств характеризуються сумою отриманого
прибутку та рівнем рентабельності. Прибуток
підприємства отримують головним чином від
реалізації продукції, а також від інших видів
діяльності (здача в оренду основних фондів, ко-
мерційна діяльність на фінансових та валютних
біржах та ін.). Прибуток — це частина чистого
доходу, який безпосередньо одержують під-
приємства після реалізації продукції як вина-
городу за вкладений капітал і ризик підприєм-
ницької діяльності [3, с. 273]. Тільки після про-

дажу продукції чистий дохід приймає форму
прибутку. Кількісно він становить різницю між
сукупними доходами (після сплати податку на
додану вартість, акцизного збору та інших
відрахувань із виручки в бюджетні та небюд-
жетні фонди) і сукупними витратами звітного
періоду. Збільшення обсягів реалізації прибут-
кової, тобто рентабельної, продукції сприяє
зростанню прибутку і поліпшенню фінансово-
го стану підприємства. Навпаки, збільшення
обсягів реалізації збиткової продукції негатив-
но впливає на прибуток і фінансовий стан
підприємств. Тому фінансові результати госпо-
дарської діяльності підприємств потрібно вив-
чати у взаємозв'язку з використанням і реалі-
зацією продукції.

Прибуток — це кінцевий результат діяль-
ності підприємства, що характеризує абсолют-
ну ефективність його роботи. В умовах ринко-
вої економіки прибуток є найважливішим чин-
ником стимулювання виробничої і підприєм-
ницької діяльності підприємств та створює
фінансову основу для її розширення, задово-
лення соціальних і матеріальних потреб трудо-
вого колективу. Також прибуток можна ви-
значити як головне джерело фонду підприєм-
ства, з одного боку, а також джерело доходів
державного та місцевих бюджетів.

Обсяг прибутку, рівень рентабельності за-
лежать від виробничої, постачальницької, мар-
кетингової, комерційної і фінансової діяль-
ності підприємства, тому фінансові результа-
ти відображують усі сторони господарської ді-
яльності.

Основну частину прибутку підприємства
одержують від реалізації продукції і послуг. У
процесі аналізу вивчають динаміку, виконання
плану прибутку від реалізації продукції і ви-
значають фактори зміни її суми [3, с. 281].

Розглянемо нижче динаміку прибутку від
реалізації окремих видів сільськогосподарсь-
кої продукції у підприємствах Тернопільської
області.

Як бачимо із проведених у таблиці 1 розра-
хунків, підприємствами області у 2012 році от-
римано 507,7 млн грн. прибутку від реалізації
сільськогосподарської продукції, в тому числі
від реалізації рослинницької продукції одер-
жано 475,4 млн грн. прибутку, тоді як в тварин-
ництві даний показник склав лише 32,3 млн грн.
у порівнянні з досліджуваним періодами спос-
терігаємо значне збільшення розміру прибут-
ку від реалізації продукції (крім показників
2011 року). Разом з тим, в господарствах досл-
іджуваного регіону у 2012 році спостерігаєть-
ся зменшення рівня рентабельності виробниц-
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тва сільськогосподарської продукції в
порівнянні з 2011—2012 роками.

Основне джерело грошових над-
ходжень підприємств — виручка від
реалізації продукції, а саме та її час-
тина, яка залишається за вирахуванням
матеріальних, трудових і грошових
витрат на виробництво і реалізацію цієї
продукції. Тому важливе завдання
кожного господарюючого суб'єкта —
одержати більше прибутку при най-
менших витратах шляхом дотримання
суворого режиму економії у витра-
чанні засобів і найбільш ефективного
їх використання [2, с. 179].

З цією метою необхідно вивчати
ринкові умови господарювання і мож-
ливості просування вирощуваної сільськогос-
подарської продукції на ринок шляхом розши-
рення обсягів її реалізації. З розвитком
підприємництва і підвищенням конкуренції
зростає відповідальність підприємств за вико-
нання прийнятих на себе зобов'язань. Таким
чином, показник виручки від реалізації про-
дукції відповідає вимогам комерційного розра-
хунку і, в свою чергу, сприяє розвитку підприє-
мницької діяльності.

Зацікавленість підприємств у виробництві і
реалізації якісної, тобто такої, що має попит
на ринку продукції, відбивається на розмірі
прибутку, який за інших рівних умов знахо-
диться в прямій залежності від обсягу реалі-
зації цієї продукції.

Аналізуючи прибутковість за декілька
років, необхідно встановити, яка склалася тен-
денція в її зміні, чи відображає вона збільшен-
ня ефективності роботи сільськогосподарсько-
го підприємства.

Переважну частину прибутку господарства
одержують від продажу продукції державі та
за іншими каналами реалізації. Величина за-
гальної суми прибутку від реалізації продукції
аналізується як результат впливу таких фак-
торів:

1) обсягу реалізова-
ної продукції, у тому числі
кількості продукції та
асортименту або структу-
ри продукції;

2) реалізаційних цін;
3) повної собівартості

реалізованої продукції.
Аналіз впливу зазна-

чених факторів на від-
хилення фактичного при-
бутку від планового (або

іншого базисного показника) проводять за до-
помогою показників умовного прибутку, роз-
рахованого при фактичному обсязі реалізова-
ної продукції у перерахунку виручки на базисні
ціни, а повної суми собівартості — на базисні
показники собівартості одиниці кожного виду
продукції [1, с. 251].

Вплив голових факторів на зміну суми при-
бутку можна визначити різними методами.
Проведемо на прикладі зернових і зернобобо-
вих культур факторний аналіз прибутку від
реалізації зерна. Вихідні дані наведені в таблиці
2.

Для визначення впливу факторних показ-
ників на результативний методом ланцюгових
підстановок використаємо допоміжну таблицю
(табл. 3).

На підставі проведених розрахунків можна
зробити такі висновки:

1) в зв'язку із збільшенням обсягів реалізо-
ваного зерна на 1118,7 тис. т, прибуток сіль-
ськогосподарських підприємств досліджувано-
го регіону збільшився на 228215 тис. грн.;

2) під впливом збільшення реалізаційної
ціни 1 т зерна на 1006,3 грн. прибуток агрофор-
мувань збільшився на 1401272,7 тис. грн.;

Таблиця 1. Динаміка прибутку та рівня рентабельності
від реалізації сільськогосподарської продукції

у підприємствах Тернопільської області

Показники 
Роки 

2000 2005 2010 2011 2012 

Прибуток, збиток (-), від реалізації 
сільськогосподарської продукції, 
млн грн. -13,6 23,2 322,5 734,7 507,7 

у тому числі      

продукція рослинництва 37,4 25,3 317,1 716,6 475,4 

продукція тваринництва -51,0 -2,1 5,4 18,1 32,3 

Рівень рентабельності 
виробництва 
сільськогосподарської продукції, 
% -4,7 6,0 16,1 27,5 15,3 

у тому числі      

продукції рослинництва 22,8 8,7 18,1 30,9 16,4 

продукції тваринництва -41,3 -2,2 2,1 5,1 7,7 

Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статис-
тики у Тернопільській області.

Показник 

У
м
ов
не

 

по
зн
ач
ен
ня

 Значення показника Відхилення (+,-) 

у 
базисному 
періоду 
(2000 р.) 

у звітному 
періоді 

(2012 р.) 

абсолютне відносне, 
% 

Обсяг реалізованого зерна, тис. т ОР 273,8 1392,5 1118,7 408,6 

Ціна реалізації 1 т зерна, грн. ЦР 507,2 1513,5 1006,3 198,4 

Собівартість 1 т реалізованого 

зерна, грн. 
СВ 303,2 1278,3 975,1 321,6 

 

Таблиця 2. Динаміка обсягу реалізованого зерна, ціни реалізації
та собівартості 1 т зернових і зернобобових культур

у сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області

Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Тер-
нопільській області.
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3) через зростання собівартості 1 т реалізо-
ваного зерна на 975,1 грн. прибуток зменшився
на 1357826,7 тис. грн.

Таким чином, під впливом трьох згаданих
факторів прибуток від реалізації зерна за ана-
лізований період збільшився на 271661 тис. грн.
(228215 + 1401272,7 — 1357826,7).

Кожен із зазначених факторів, що вплива-
ють на прибуток, у свою чергу зумовлюється
конкретними причинами. Зокрема, збільшення
кількості реалізованої продукції залежить пе-
реважно від обсягу виробництва і раціонально-
го використання продукції на внутрішньогос-
подарські виробничі та інші потреби. Струк-
турні зміни продукції впливають на прибуток

за рахунок частки у загальній
реалізації більш або менш
рентабельних видів про-
дукції. Реалізаційні ціни на
продукцію залежать від
якості продукції, строків її
реалізації, сум відшкодуван-
ня витрат заготівельними
організаціями та інших фак-
торів.

Доходність підприємств
характеризується не лише
абсолютними, а й відносними
показниками. Абсолютний
показник — це сума прибут-
ку. Відносний показник — це
рівень рентабельності. Рівень
рентабельності — це відсот-
кове відношення прибутку до
затрат, що забезпечили отри-
мання цього прибутку [4, с.

287]. Рівень рентабельності показує, скільки
прибутку аграрні підприємства отримали на 1
грн. понесених витрат. Отже, рівень рентабель-
ності є одним із головних факторів, від яких
залежить сума прибутку агроформувань. По-
трібно детально досліджувати цей показник,
відшукуючи резерви його вростання.

Показники рентабельності характеризують
ефективність роботи підприємства в цілому,
дохідність різних напрямів діяльності (вироб-
ничої, підприємницької, інвестиційної),
окупність затрат і т.д. Вони більш повно, ніж
прибуток, характеризують кінцеві результати
господарювання, бо їх величина показує спів-
відношення ефекту з витратами чи використа-

ними ресурсами. Їх використовують
для оцінки діяльності підприємства як
інструмент в інвестиційній політиці й
ціноутворенні [3, с. 270].

Розглянемо рівень рентабельності
виробництва сільськогосподарської
продукції у підприємствах досліджу-
ваного регіону за 2000—2012 роки
(рис. 1).

Рисунок 1 свідчить про те, що по-
рівняно з 2000 р. у 2012 р. виробницт-
во сільськогосподарської продукції у
підприємствах області стало рента-
бельним.

Аналіз рівня рентабельності в
розрізі видів сільськогосподарської
продукції потрібно поглибити, дета-
лізувати (табл. 4).

Проведені у таблиці 4 розрахунки
свідчать, що за останні три роки у

Рис. 1. Динаміка рівня рентабельності виробництва
сільськогосподарської продукції у підприємствах

Тернопільської області, %
Джерело: побудовано автором за даними Головного управління статис-

тики у Тернопільській області.

Таблиця 3. Розрахунок впливу факторів на величину прибутку
від реалізації зерна у агроформуваннях Тернопільської області

методом ланцюгових підстановок

Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Тер-
нопільській області.
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підприємствах області зросла рента-
бельність виробництва такої продукції
як зерна, плодів, м'яса свиней та яєць.

На рентабельність впливає значна
кількість факторів, але найважливіши-
ми з них є ціна продукції (оскільки вона
формує прибуток) та її собівартість.
Такі фактори, як якість продукції, по-
пит на ринку, показники інфляції,
прямі матеріальні затрати, прямі тру-
дові затрати та непрямі витрати — це
фактори другого порядку, які мають
побічний вплив на рентабельність.

Таким чином, при аналізі рівня рен-
табельності сільськогосподарської
продукції у підприємствах Терноп-
ільської області виявлено наступні тен-
денції. Протягом 2000—2012 років со-
бівартість основних видів сільськогос-
подарської продукції щороку зростає.
Це пов'язано, насамперед, із подорож-
чанням паливно-мастильних матеріа-
лів, насіння, мінеральних добрив, кор-
мів. У зв'язку із швидшим зростанням витрат
виробництва у порівнянні із зростанням серед-
ньореалізаційних цін виробництво окремих
видів продукції у підприємствах є збитковим.
Тому подальшим кроком у дослідженнях пи-
тання результативності діяльності агроформу-
вань повинен стати пошук резервів підвищен-
ня прибутковості основних видів продукції та
підвищення рентабельності виробництва.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження динаміки показ-

ників результативності господарювання
підприємств Тернопільської області дозволяє
зробити ряд висновків. По-перше, будь-яке
підприємство, незалежно від форми власності,
виду діяльності зацікавлене у отриманні при-
бутку, який виступає джерелом його подаль-
шого розвитку. По-друге, для підприємства
більш важливим є підвищення прибутковості у
довгостроковій перспективі, а ніж у коротко-
строковій, адже це підкреслює стабільність не
лише його функціонування, але й розвитку та-
кож. По-третє, ріст прибутку дозволяє по-
стійно оновлювати техніко-технологічну базу
виробництва, мотивувати персонал підприєм-
ства працювати більш ефективно, розширяти
сфери впливу та ін.
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Вид продукції 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Зернові культури 67,0 3,0 12,5 20,8 18,2 

Цукрові буряки (фабричні) -4,3 22,9 20,0 52,7 7,1 

Насіння соняшнику 1,4 13,4 32,8 45,2 25,6 

Картопля 8,8 21,5 33,5 6,0 –23,3 

Овочі відкритого грунту 26,1 28,6 68,8 5,1 19,6 

Плоди -12,1 -0,5 –49,7 337,7 93,7 

М’ясо      

великої рогатої худоби -45,5 -23,9 –22,7 –10,9 –8,9 

свиней -58,7 0,5 –6,8 –3,4 5,4 

птиці -35,1 -38,0 10,2 35,6 1,4 

Молоко -9,5 24,2 33,7 22,1 11,6 

Яйця 4,1 16,1 1,8 5,5 23,2 

Таблиця 4. Рівень рентабельності (збитковості)
основних видів продукції в сільськогосподарських

підприємствах Тернопільської області, %

Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статис-
тики у Тернопільській області.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У період переходу України до нових ринко-

вих відносин з 1991 року утворився вакуум між
виробниками сільськогосподарської продукції
та її споживачами. Тоді і виникла необхідність
у дорадництві тобто інформаційно-консуль-
таційній допомозі сільгоспвиробникам та насе-
ленню. При чому головна суть дорадчої діяль-
ності полягає в тому, що по-перше, виробнику
в доступній формі подати наукові напрацюван-
ня, які йому необхідні, тому рекомендації до-
радчої служби — це інструкція щодо викорис-
тання наукових розробок; по-друге, допомог-
ти виробнику зорієнтуватись у складному,
різноманітному та часто суперечливому інфор-
маційному потоці, що надходить від науки, аг-
робізнесу тощо. З цього випливає, що освіта в
дорадництві це вельми важливий процес, який
стосується як кінцевих виробників, так і дорад-
ників та експертів-дорадників — кожного на
своєму рівні [1, с. 256].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У теперішній час багато вчених-науковців
працюють над дослідженням такого питання,
як дорадчі служби та методи навчання у дорад-
ництві, серед них: Галич О.А., Кремінь В.Г.,
Ніколаєнко С.М., Степко М.Ф., Ягупов В.В.,
Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф.,
Бондар В.І.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є дослідження та ана-

ліз сучасних методів навчання в дорадництві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У теперішній час є досить актуальним питан-

ня вибору такої організаційної моделі дорад-
чих служб, яка б забезпечила максимальний і
швидкий ефект з найменшими затратами.

Аналіз економічної літератури показав,
що метод навчання слід розглядати як спосіб
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подання (представлення) інформації дорад-
ника в ході його пізнавальної діяльності. Се-
ред найбільш розповсюджених методів на-
вчання у дорадництві слід виділити наступні:
пояснювально-ілюстративний; репродуктив-
ний; метод пробного викладу; частково-по-
шуковий, або евристичний, метод; дослід-
ницький метод.

Пояснювально-ілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний. Назва даного ме-
тоду походить від двох слів: інформація й ре-
цепція (сприйняття). Дорадники одержують
знання на заняттях, з навчальної або методич-
ної літератури, через екранний посібник в "го-
товому" виді. Дорадники сприймають і осмис-
люють факти, оцінки, висновки й залишаються
в рамках репродуктивного (відтворюючого)
мислення. Зазначений метод знаходить широ-
ке застосування у закладах для передачі вели-
кого масиву інформації. Інформаційно-рецеп-
тивний метод сам по собі не формує в дорад-
ника умінь і навичок використання отриманих
знань і не гарантує їх свідомого й міцного за-
пам'ятовування.

Репродуктивний метод. Діяльність до-
радника носить алгоритмічний характер,
тобто виконується за інструкціями, припи-
саннями, правилами в аналогічних, подібних
з показаним зразком ситуаціях. Організо-
вується діяльність дорадників за кількаразо-
вим відтворенням засвоюваних знань. Для
цього використовуються різноманітні прак-
тичні роботи, програмований контроль, різні
форми самоконтролю. Застосовується у
взаємозв'язку з інформаційно-рецептивним
методом (який передує репродуктивному).
Разом вони сприяють формуванню знань,
навичок і вмінь у дорадників, формують ос-
новні розумові операції (аналіз, синтез, уза-
гальнення, перенос, класифікація. Але не га-
рантує розвитку творчих здатностей дорад-
ника [2, с. 121].

Метод проблемного викладу. Педагог до
викладу матеріалу ставить проблему, форму-
лює пізнавальне завдання на основі різних дже-
рел і засобів. Потім показує спосіб рішення по-
ставленого завдання. Спосіб досягнення мети
— розкриття системи доказів, порівняння то-
чок зору, різних підходів. У свою чергу дорад-
ники стають свідками й співучасниками науко-
вого пошуку. Дорадники не тільки сприймають,
усвідомлюють і запам'ятовують готову інфор-
мацію, але й стежать за логікою доказів, за ру-
хом думки педагога. Даний метод широко ви-
користовується в практиці вищих навчальних
закладів [5, с. 17].

Частково-пошуковий, або евристичний, ме-
тод. Полягає в організації активного пошуку
рішення висунутих у роботі (або сформульо-
ваних самостійно) пізнавальних завдань. Відтак,
пошук рішення відбувається під керівництвом
педагога, або на основі евристичних програм і
вказівок. Процес мислення здобуває продук-
тивний характер, поетапно направляється й
контролюється педагогом або самими слухача-
ми на основі роботи над програмами (у тому
числі й комп'ютерними) і навчальними посібни-
ками. Такий метод дозволяє активізувати мис-
лення, викликати зацікавленість до пізнання в
подальших робочих ситуаціях.

Дослідницький метод. Проводиться аналіз
матеріалу, постановки проблем і завдань і ко-
роткого усного або письмового інструктажу
дорадників. Вони самостійно вивчають літера-
туру, джерела, ведуть спостереження й виміри
й виконують інші дії пошукового характеру.
Завдання, які виконуються з використанням
дослідницького методу, повинні містити в собі
всі елементи самостійного дослідницького про-
цесу (постановку завдання, обгрунтування,
припущення, пошук відповідних джерел необ-
хідної інформації, процес рішення завдання).
У даному методі найбільш повно проявляють-
ся ініціатива, самостійність, творчий пошук у
дослідницькій діяльності. Навчальна робота
безпосередньо переростає в наукове дослід-
ження [2, c. 129].

Проведений аналіз показав, що існує ще
одна класифікація методів побудована на ос-
нові виділення джерел передачі змісту:

— словесні: джерелом знання є усне або
друковане слово (розповідь, бесіда, інструктаж
і ін.);

— практичні методи: дорадники одержують
знання й уміння, виконуючи практичні дії
(вправа, тренування, самоуправління);

— наочні методи: джерелом знань є спосте-
режувані предмети, явища, наочні приклади
(ілюстрування, показ).

Важливим методом у навчанні дорадництва
є такий метод як дискусійний. Елементи дис-
кусії (суперечки, зіткнення позицій, навмисно-
го загострення й навіть перебільшення протиріч
в обговорюваному змістовному матеріалі) мо-
жуть бути використані майже в будь-яких орга-
нізаційних формах навчання, включаючи лек-
ції. У лекціях-дискусіях звичайно виступають
два викладачі, що захищають принципово різні
точки зору на проблему, або один викладач, що
володіє артистичним даром перевтілення (у
цьому випадку іноді використовуються маски,
прийоми зміни голосу) [3, c. 257].
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Предметом дискусії можуть бути не тільки
змістовні проблеми, але й моральні, а також
міжособистісні відносини самих учасників гру-
пи. Результати таких дискусій (особливо коли
створюються конкретні ситуації морального
вибору) набагато сильніше модифікують по-
водження людини, чим просте засвоєння дея-
ких моральних норм на рівні знання. Дискусійні
методи виступають як засіб не тільки навчан-
ня, але й виховання.

Ділова гра є методом активного навчан-
ня у дорадництві. Розрізняють три сфери за-
стосування ігрового методу. Навчальна сфе-
ра: навчальний метод застосовується в на-
вчальній програмі для навчання, підвищен-
ня кваліфікації. Дослідницька сфера: вико-
ристовується для моделювання майбутньої
професійної діяльності з метою вивчення,
прийняття рішень, оцінки ефективності ор-
ганізаційних структур і т.д. Оперативно-
практична сфера: ігровий метод викорис-
товується для аналізу елементів конкретних си-
стем, для розробки різних елементів систе-
ми освіти.

Позитивними факторами в застосування
ділових ігор є: висока мотивація, емоційна на-
сиченість процесу навчання; підготовка до про-
фесійної діяльності; післяігрове обговорення
сприяє закріпленню знань.

В основі активних методів лежать: у процесі
діалогу розвиваються комунікативні здатності;
уміння вирішувати проблеми колективно; роз-
вивається мова дорадника.

Одним з інноваційних методів навчання у
дорадництві є застосування навчальних ком-
п'ютерних моделей. Комп'ютерне моделюван-
ня використовується як засіб розробки і пере-
вірки, вимірювання, визначення принципів і за-
кономірностей будови і функціонування со-
ціальних процесів, систем і їх прогнозування,
для розробки рекомендацій щодо управління
різними соціальними явищами, процесами, си-
стемами.

Методи навчання не тільки спрямовані на
передачу та сприймання знань, умінь і навичок,
а й мають значно ширший діапазон дій, який
виражається у функціях навчального процесу:
освітній, виховній, розвивальній.

Освітня функція як основа передбачає за-
стосування тих методів і прийомів керування
дорадниками, які сприяли б успішному засвоє-
нню знань, умінь, наукового світогляду та його
відповідних складових — переконань, як упев-
неності у правильності своїх знань. Тут засто-
совувалася вся палітра методів, що класифіко-
вані вище. Освітня функція служить для здійс-

нення завдань творчого характеру, художньо-
естетичного ставлення до явищ природи та су-
спільного життя.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, це тільки декілька із тих методів,
які можна успішно використовувати під час
навчання дорадників для того, щоб розроби-
ти дійсно ефективну програму. Розробка
програми — це дуже артистична фаза на-
вчання дорадників, це процес трансформації
мети та завдань в освітні заходи. Чим краще
викладач розуміє потреби дорадника, чим
ретельніше підбирає методи навчання, тим
швидше це навчання буде мати успіх і досяг-
не своєї мети: сприяти прогресивним змінам
у знаннях, навичках, ставленні, сподіваннях,
що значить сприяти позитивним змінам у
житті.
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ВСТУП
Розвиток логістики як однієї зі складової

Форми організації логістики повинен розгля-
датися у симбіозі з розвитком економічних
відносин й еволюцією логістики [2]. У цей час
цілісного розгляду процесу трансформації ло-
гістики в сучасних умовах поки не запропоно-
вано.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку сучасної концепції логі-
стики та розгляд різних аспектів її реалізації
на практиці, достатньо широко розглянуті у за-
рубіжній та вітчизняній літературі. Науковими
дослідженнями в області логістики займають-
ся вітчизняні і зарубіжні учені такі як Б.А. Ані-
кін, М.І. Бєлявцев, О. Глогусь, М.П. Гордон,
П. Друкер, М.А. Гаджінський, Є.В. Кальченко,
А.Г. Крикавський, А.А. Кизим, Р.Р. Ларіна,
М.М. Лепа, Л.Б. Міротіапн, Ю.М. Неруш, В.Є.
Николайчук, М.А. Окландер, В.А. Панков. Хоча
вченими проведено багато досліджень щодо
теорії логістичних мереж, недостатньо пророб-
леними залишаються питання мережної орга-
нізації логістики, відсутній також єдиний підхід
серед наукової громадськості до рішення ряду
принципових теоретичних питань, що стосуєть-
ся застосовуваної термінології, науковий кла-
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сифікації форм і різновидів логістичного ме-
режної, кластерної взаємодії, що утрудняє
організацію логістичної діяльності на сучасно-
му етапі розвитку економічних відносин.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідженню поняття "ло-

гістична мережа", застосовуваної термінології,
науковий класифікації форм і різновидів ме-
режної логістики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У науковій літературі до розуміння логі-

стичних мереж підходять із точки зору еконо-
міки мереж, при цьому діє посилання, що ме-
режа належить одній компанії або групі ком-
паній, що мають єдиний інтерес. У даному зв'яз-
ку традиційно виділяють два класи логістичних
мереж: мережі внутрішньої логістики й мережі
зовнішньої логістики [1; 5].

Проведений аналіз теоретичних положень
показав, що мережа в логістиці розглядається
з погляду наступних підходів: сукупність взає-
мозалежних і взаємозалежних центрів логі-
стичної діяльності; структура дистрибутивних
каналів, що займаються переміщенням матері-
альних потоків від місць виробництва до місць
споживання; конфігурація поставок, які пря-
мо або опосередковано взаємозалежні між со-
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бою по матеріальних й інших потоках; струк-
турний елемент логістичної системи; су-
купність інфраструктурних утворень логісти-
ки.

Систематизовані підходи відображають
способи організації внутрішньої й зовнішньої
логістики й описують лише мережні характе-
ристики, що є обов'язковим атрибутом всіх су-
часних ефективних організацій, орієнтованих
на довгострокову цінність клієнтів, а не на од-
норазовість транзакцій з ними. Цим поприпус-
кається відсутність чітких розмежувань у ро-

зумінні терміна "логістична система" й "логі-
стична мережа", що приводить до підміни од-
ного терміна іншим і не розмежовує області
функціонування логістичного ланцюга й ме-
режі.

Мережева форма організації логістики по-
винна розглядатися з точки зору формування
достатньо гнучкою поліцентричної структури,
що дозволяє вхідним в неї юридично незалеж-
ним компаніям, що мають власні цілі, конкуру-
вати між собою, залучати нових партнерів та од-
ночасно організовувати і координувати

Таблиця 1. Порівняльна характеристика логістичних систем і логістичних мереж

ОП — оптове підприємство
РП — роздрібне підприємство
С — споживач
Ппор — постачальник початкового рівня
Пдр — постачальник другого рівня
Ппр — постачальник першого рівня

Рис. 1. Границі логістичної мережі основної діяльності
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діяльність своїх членів. При цьому взаємодія з
партнерами будується на використанні ринко-
вих механізмів, а не адміністративних процедур.
Зазначені особливості дозволяють трансформу-
вати організації, що мають ієрархічні (системні)
форми керування, у мережні форми, максималь-
но наближені до умов сучасної економіки.

Загальновизнано, що будь-яка мережа, у
тому числі й логістична, володіє принаймні
трьома ознаками: по-перше, у мережі беруть
участь як мінімум три компанії-контрагенти;
по-друге, учасники погоджують, але не поєдну-
ють свої функції й установлюють довгостро-
кові взаємозв'язки; по-третє, контрагенти
здійснюють операції на підставі ув'язненого
між ними контракту [2]. Відзначених ознак не-
достатньо для відбиття мережної форми орга-
нізації, тому пропонуються додаткові характе-
ристики логістичних мереж, представлені в по-
рівнянні із системами в таблиці 1.

З урахуванням вищесказаного логістичну
мережу будемо розглядати як сукупність прин-
ципово рівноправних і незалежних партнерів,
між якими встановлені взаємозв'язки по еко-
номічних потоках, засновані на взаємних зобо-
в'язаннях і відповідальності, що функціонують
за рахунок наявних ресурсів.

Формалізоване подання структурних еле-
ментів логістичної мережі може бути представ-
лене в такий спосіб:
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де S — логістична мережа;
Ci — споживачі мережі;
Pj — постачальники мережі;
n — кількість постачальників;
m — кількість споживачів;
T — період існування мережі;
t — момент часу.

Для визначення типу логістичних мереж
пропонується наступна сукупність ознак: ціль
формування, розмір компаній-учасників,
ступінь рівноправності взаємин, використову-
вані форми координації. З урахуванням відзна-
чених критеріїв повинні бути виділені наступні
види логістичних мереж: мережа основної
діяльності; мережа, перетворююча бізнес (рис.
6); ланцюг поставок (стратегічна мережа); фо-
кальна мережа поставок; динамічна мережа;
фокальна динамічна мережа та мережі, пере-
творюючої бізнес.

Завданням мережі основної діяльності є
підтримка устояного бізнесу й більше ефектив-
не використання наявних ресурсів, технологій,
знань й умінь [5]. Мережеутворююча компанія
здійснює інтеграцію бізнесів-процесів, коорди-
націю діяльності й надає певну вигоду для учас-
ників мережі. Дана мережа прагне досягти
ефективності за рахунок економії сукупних
витрат і мінімізації складських запасів. Ключові
компетенції такої мережі пов'язані із прогно-
зуванням попиту, з ефективністю виробницт-
ва й поставок, з міжфірмовими зв'язками, а та-
кож зі здатністю інтенсифікувати технологічні
процеси. Центральним моментом є вміння вия-
вити найбільш ефективний спосіб дії й відпові-
дну йому систему виробництва цінностей.

Мережа, що перетворює бізнес, орієнтуєть-
ся на підвищення ступеня стабільності на рин-
ку, тому більше уваги приділяється формуван-
ню мереж дистрибуції, що представляють то-
вари й послуги мережеутворюючої організації
на територіальних ринках безліччю незалеж-
них посередницьких структур. Основний упор
у мережі робиться на об'єднання знань й умінь
всіх учасників мережі, метою яких є відновлен-
ня бізнесів-процесів. Процес відновлення
містить у собі вироблення нових знань, що, у
свою чергу, вимагає здатності управляти цими
знаннями й забезпечувати обмін ними між учас-

Рис. 2. Типи логістичних мереж й їхній розвиток в умовах сучасної економіки
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никами мережі за допомогою інформації, тоб-
то в такій мережі інформаційні комунікації
(інтрамережа і екстрамережі) є основою взає-
модії учасників мережі. У цих мережах почи-
нає формуватися культура довірчих відносин.

Ланцюг поставок (стратегічна мережа) основ-
ною метою має керування всією діяльністю мережі.
Всі члени стратегічної мережі одержують конку-
рентні переваги за рахунок високого ступеня
спільного використання інформації й взаємного
співробітництва. Взаємини в такій мережі перед-
бачають значну величину інвестицій, а вигоди мо-
жуть бути витягнуті тільки по закінченні часу. Крім
того, склад учасників у кожному окремо взятому
ланцюзі поставок відрізняється низькою мінливі-
стю. Доступ у таку мережу нових учасників зви-
чайно утруднений, при цьому сама мережа харак-
теризується поліцентричністю.

Фокальна мережа поставок — це мережа,
у якій одна (як правило, велика) компанія є
центральною одиницею (фокальною фірмою),
а її постачальники, розташовані на різних схо-
дах створення цінності (постачальники пер-
ших, других, третього рівнів), перебувають у
залежному положенні. Інакше кажучи, для
фокальної мережі постачальників характерно
стратегічне лідерство однієї центральної (фо-
кальної) компанії, що має прямі й непрямі
зв'язки з іншими компаніями в рамках жорст-
ко сформованої вертикальної структури.
Структура таких мереж подібна до дерева або
піраміді (на кожному наступному рівні число
постачальників збільшується). Фокальна ком-
панія намагається координувати весь ланцю-
жок створення цінності, але змушена при цьо-
му піклуватися про ранжирування інтересів

Таблиця 2. Класифікація логістичних мереж

Класифікаційна ознака Види мереж 

За територіальною  

приналежностю 

Локальні логістичні мережі. 
Регіональні логістичні мережі. 
Національні логістичні мережі. 
Міжнародні логістичні мережі 

За потоками обслуговування Матеріальні логістичні мережі. 
Інформаційні логістичні мережі. 
Фінансові логістичні мережі. 
Логістичні мережі послуг 

За функціональним  

розмежуванням логістичних  

процесів 

Виробничі мережі. 
Мережі поставок (закупівель). 
Мережі розподілу. 
Складські мережі. 
Транспортні мережі 

Стосовно стадії руху  
матеріального потоку 

Мережі поставок (закупівель). 
Мережі розподілу 

Стосовно мереже утворюючої 
(фокусної, ініціюючої)  
організації 

Фрагментарні мережі. 
Повні мережі. 
Комбіновані мережі 

За формами координації Адміністративні логістичні мережі. 
Контрактні логістичні мережі 

Рис. 3. Динаміка частки роздрібних торговельних мереж
в обсязі роздрібних продажів
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партнерів, оскільки її можливості ієрархічної
координації мають свої межі.

Динамічна мережа забезпечує свою діє-
здатність за рахунок децентралізованості, роз-
поділеності, наявності механізмів гнучкого фор-
мування нових організаційних структур, здат-
ності до швидкої адаптації до вимог, що зміню-
ються, ринку, саморегулювання й самооргані-
зації, координації й взаємодії на основі погод-
женого з бізнесами-партнерами керування про-
цесами й ресурсами [2]. Такі мережі володіють
поліцентричною структурою, тобто вони скла-
даються з декількох рівноправних партнерів, що
мають незалежні відносини один з одним. Ав-
тономні підприємства можуть одночасно бути
учасниками інших логістичних мереж.

У тому випадку, якщо мережа згрупована
навколо однієї домінуючої центральної оди-
ниці, що координує діяльність по створенню
цінності ієрархічними методами, можна гово-
рити про фокальну динамічну логістичну мере-
жу. Вона забезпечує створення цінності для
споживача, комбінуючи продукти й послуги
компаній-партнерів. Центральна (фокальна)
компанія, використовуючи найкращі компе-
тенції безлічі учасників і різних ланцюжків
створення цінності, ініціює створення специ-
фічних ланцюжків для виконання певних логі-
стичних завдань. У такій мережі також існує
динамічна конкуренція між партнерами, що
ведуть боротьбу за участь у специфічних лан-
цюгах. Основою для функціонування динаміч-
ної логістичної мережі є довірчі відносини між
партнерськими підприємствами, що робить зай-
вим розробку формальних договірних норм при
установі мережі. Розглянуті мережі припуска-
ють розподіл короткострокових замовлень між
партнерами або спільну пропозицію системно-
го рішення завдань. Еволюційний розвиток ло-
гістичних мереж представлений на рис. 2.

Логістичні мережі по своїй природі є склад-
ними утвореннями [4]. Із цієї причини логі-
стичні мережі можна класифікувати за ознака-
ми, представленим у таблиці 2.

Запропонована класифікація дозволяє іден-
тифікувати логістичні мережі від інших мереж-
них формувань і визначати рівень розвитку й
адаптивності мереж до ринкових умов.

Аналітичне дослідження логістичних ме-
реж на прикладі роздрібних мереж за функці-
ональним розмежуванням логістичних про-
цесів, що ставляться до мереж розподілу, пред-
ставлені чотирма типами по ознаці глобалізації
й територіальної приналежності: міжнародні
(іноземні мережі), державні (національні) ме-
режі, регіональні мережі, локальні мережі. Ос-

новна мета формування роздрібних мереж —
освоєння ринків і забезпечення високої репре-
зентативності на території присутності.

За період 2000—2011 рр. відзначається пози-
тивна динаміка розвитку даних мережних утво-
рень у роздрібній торгівлі (рис. 3).

Домінуючою стратегією роздрібних торго-
вих мереж є стратегія екстенсивного зростан-
ня, яка полягає у швидкому зростанні мережі
за рахунок відкриття магазинів в регіонах з до-
статньою купівельною спроможністю населен-
ня методом злиття і поглинання, сполучена з
меншими транзакційними витратами проник-
нення на нові географічні ринки.

Слід зазначити поступальний напрям роз-
витку логістичних мереж роздрібної торгівлі
від базових логістичних мереж до автентичних
логістичних мереж. У цей час відзначається
наявність як базових логістичних мереж з еле-
ментами транзитивності (створення ланцюгів
поставок у роздрібних мережах і фокальних
мережах поставок), так і транзитивних логі-
стичних мереж з елементами автентичних лог-
істичних мереж (формування мереж рівноправ-
них торговельних утворень).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналітичне дослідження процесів форму-

вання кадрового та освітнього потенціалу ре-
гіонів України визначило наявність невідповід-
ностей між кількісними характеристиками роз-
витку вищої освіти і процесами економічного,
інноваційного та соціального розвитку країни.
Зовнішнім проявом цих невідповідностей є
стагнаційне зростання ВВП, підвищення соці-
альної напруги та уповільнення інноваційного
розвитку при двократному збільшенні кількості
ВНЗ і трикратному збільшенні кількості сту-
дентів в Україні. Визначення чинників, що обу-
мовлюють такого роду становище, яке триває
протягом достатньо великого проміжку часу,
потребує аналізу процесів розвитку системи
вищої освіти. Інакше кажучи, виходячи з поло-
жень концепції економіки знань, визначення
чинників, що обумовлюють настання зовнішніх
наслідків у вигляді певного стану економічно-
го, соціального, інноваційного розвитку краї-
ни, потребує аналізу внутрішнього середовища
системи вищої освіти. У цьому випадку, вста-
новлення потребують економічні законо-
мірності, особливості та процеси розвитку си-
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стеми вищої освіти в Україні, які, як наслідок,
обумовлюють відсутність позитивного (або
навіть наявність деструктивного) впливу на
соціально-економічний розвиток України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі достатньо велику ува-
гу приділено питанням економікит та управлі-
ння в сфері формування кадрового та освіт-
нього потенціалу регіонів України. Авторами
досліджено досить широке коло теоретичних
та методичних питань, зокрема і в частині ана-
літичного інструментарію, передбачуваного
для засосуваня при дослідженні процесів роз-
витку вищої школи. З цього приводу на увагу
заслуговують праці Л. Антошкіної [1], Т. Бо-
голіб [2], Н. Верхоглядової [3], О. Грішнової [4],
Б. Данилишина [5]. У подальшому актуальним
є удосконалення методичного інструментарію
дослідження процесів розвитку системи вищої
освіти України в контексті управління її якістю
з метою вивчення кількісних закономірностей,
що склалися в цій сфері протягом останніх
років.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення аналізу процесів

формування кадрового та освітнього потен-
ціалу регіонів України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Результати аналітичного дослідження
кількісних характеристик розвитку системи
вищої освіти та державного управління нею,
спрямованого на діагностику якості послуг
вищої школи в масштабах України, надають
можливість зробити низку узагальнюючих вис-
новків:

— стрімке зростання контингенту студентів
ВНЗ ІІІ—IV рівнів акредитації протягом 1990
— 2005 рр. пов'язано із розвитком платних по-
слуг вищої освіти. Наявність значного попиту
на освітні послуги обумовило появу широкої
мережі приватних ВНЗ;

— найбільшу частку ринку платних послуг
вищої освіти займають державні ВНЗ (76 %
усіх студентів контрактної форми). Це визна-
чає більш високу оцінку споживачами якості
та привабливості послуг вищої освіти держав-
них ВНЗ. Приватні ВНЗ більш залежні від ко-
н'юнктури ринку освітніх послуг та у більшості
регіонів мають низький попит на свої послу-
ги;

— регіональний розподіл студентського
контингенту, а також контингенту студентів
ВНЗ за формами власності надав можливість
визначити, що в різних регіонах існує різний
рівень привабливості послуг вищої освіти. Ок-
ремі регіони (міста Київ та Харків) залучають
на навчання значно більшу кількість студентів
у порівнянні з іншими. Така ж ситуація скла-
дується і з ВНЗ приватної форми власності (ви-
сокі результати демонструють приватні ВНЗ
міст Києва, Запоріжжя, Полтави);

— аналіз розподілу кадрів вищої кваліфі-
кації у ВНЗ по регіонах та формах їх власності,
а також динаміки підготовки таких кадрів, ви-
значив наявність переваг у кадровому забезпе-
ченні ВНЗ тих регіонів, в яких було досягнуто
більш високі кількісні показники залучення
студентів. Що визначає суттєвий вплив ключо-
вих характеристик ПВС на якість послуг, та
відповідно — ринкові позиції ВНЗ;

— значного впливу на якість та приваб-
ливість послуг вищої освіти завдає матеріаль-
но-технічне забезпечення ВНЗ, зокрема лабо-
раторними та навчальними приміщеннями, гур-
тожитками, інфраструктурними об'єктами,
організацією громадського харчування в ВНЗ
[3; 5];

— достовірність сформульованих висновків
відносно суттєвого впливу на якість та приваб-
ливість освітніх послуг з боку кадрового та
матеріально-технічного забезпечення ВНЗ, а
також престижності та статусу регіональних
систем вищої освіти було перевірено за допо-
могою розрахунку коефіцієнтів кореляції між
кількістю залучених до навчання студентів та
складом ПВС, елементів матеріально-технічно-
го забезпечення ВНЗ регіонів та кількістю сту-
дентів на 10000 населення. Отримані коефіціє-
нти знаходилися в інтервалі [0,98; 0,99].

Дослідження окремих особливостей, зако-
номірностей та процесів розвитку системи
вищої освіти визначило наявність низки фак-
торів, що завдають впливу на якість послуг
вищої школи. З метою оцінки ступеню їх впли-
ву та аналізу цих значень в динаміці, було по-
будовано відповідні кореляційно-регресійні
моделі з використанням даних 2009—2013 рр.
Розрахунки проводилися на матеріалах даних
статистики регіонів України. У якості резуль-
туючого показника, який було визначено як
узагальнюючий та такий, що найбільш адекват-
но характеризує рівень якості послуг, що на-
даються, було обрано чисельність прийнятих на
початковий цикл навчання студентів за денною
формою навчання. Вибір цього показника обу-
мовлюється припущенням, що при виборі місця
навчання абітурієнт перш за все здійснює влас-
ну суб'єктивну оцінку якості послуг, які він в
перспективі отримає.

В основу цього етапу аналітичного дослід-
ження було покладено гіпотезу, що на рівень
якості послуг вищої освіти (проявом якого є
кількість студентів, яких вдалося залучити до
ВНЗ) впливають наступні фактори: забезпе-
ченість ПВС вищої кваліфікації (кандидати та
доктори наук), статус ВНЗ (університет, ака-
демія чи інститут), забезпеченість ВНЗ власни-
ми учбово-лабораторними приміщеннями, на-
явність можливості отримати направлення на
роботу, організація громадського харчування,
доступність поселення до гуртожитків, забез-
печеність ВНЗ бібліотечним фондом [2; 4].
Відмітимо, що враховуючи ранішевстановлені
несприятливі демографічні тенденції, іншим
додатковим фактором, який також враховував-
ся при розрахунках, було обрано чисельність
учнів, які закінчили загальноосвітню школу у
відповідному році в відповідному регіоні. Ви-
користання цього показника, окрім іншого,
мало за мету перевірку адекватності вибору
чисельності прийнятих студентів як індикатор
рівня якості послуг вищої освіти. Це обумов-
лються тим, що за наявності тісного зв'язку та
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високого рівня впливу чи-
сельності випускників на
кількість прийнятих сту-
дентів в окремому регіоні,
можливо було б стверджу-
вати про неадекватність ви-
бору результуючого показ-
ника регресії, бо з цього
випливало, що вибір місця на-
вчання обумовлюється мен-
шою мірою рівнем якості
освітніх послуг, а більшою
мірою — близьким місцем
розташування ВНЗ.

У таблиці 1. наведено
розрахункові моделі залеж-
ностей за досліджуваний
період та інтегральну мо-
дель, що складається з усе-
реднених аргументів. Наве-
дені дані надають мож-
ливість у динаміці про-
слідкувати зміну ступеня
впливу окремих факторів на
рівень якості послуг вищої
освіти та оцінити їх серед-
ню впливовість у довгост-
роковому періоді.

Виходячи з результатів
аналізу даних, наведених у
таблиці 1, нами було сфор-
мульовано низку узагаль-
нюючих висновків:

— розрахунок кореля-
ційних залежностей між ре-
зультуючим показником
(чисельністю прийнятих
студентів) та значеннями
індикаторів факторів впли-
ву визначило досить тісний
зв'язок із кожним з фак-
торів у кожному з аналізо-
ваних років (коефіцієнти
знаходилися в проміжку
[0,95; 0,99]). Виключенням у
цьому випадку є лише чи-
сельність випускників за-
гальноосвітніх шкіл у відпо-
відних роках (коефіцієнти знаходилися в про-
міжку [0,59; 0,61]). Що підтверджує адек-
ватність вибору результуючого показника по-
будованої регресійної моделі;

— протягом досліджуваного періоду
(2009—2013 рр.) спостерігається суттєве посту-
пове зниження впливовості показника статус-
ності ВНЗ на чисельність прийнятих студентів.

Такі дані отримано на основі результатів роз-
рахунків, які здійснювалися по кожному з
років, у ході яких оцінювалася залежність
прийнятих до навчання студентів у регіоні від
кількості університетів у ньому (через те, що
університет є вищим статусом ВНЗ, який обу-
мовлюється відповідним чисельним складом
ПВС вищої кваліфікації, кількістю напрямів

 2009 2010 2011 2012 2013 20132009−  

Y-перетин 594,24 1981,29 -13,71 298,5 1293,38 830,74 

Змінна X 1 4,69 4,95 1,59 2,11 2,76 3,22 

Змінна X 2 -0,001 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 

Змінна X 3 1455,63 456,96 489,69 282,87 -264,43 484,14 

Змінна X 4 -0,2 -0,16 -0,05 -0,03 -0,01 -0,09 

Змінна X 5 2,3 1,14 0,25 0,24 0,25 0,84 

Змінна X 6 0,5 0,59 -0,28 0,21 0,03 0,21 

Змінна X 7 -0,19 -0,24 0,06 -0,05 -0,13 -0,11 

Змінна X 8 -0,002 -0,002 -0,001 -0,001 0,0001 -0,001 

Змінна X 1 Кількісний склад ПВС вищої кваліфікації 

Змінна X 2 Забезпеченість лабораторними та навчальними приміщеннями 

Змінна X 3 Кількість університетів в регіоні 

Змінна X 4 
Чисельність учнів, які закінчили загальноосвітню школу в 

відповідному році 

Змінна X 5 
Чисельність випускників які отримали направлення на роботу в 

відповідному році 

Змінна X 6 
Чисельність місць у підприємствах громадського харчування при 

ВНЗ 

Змінна X 7 Чисельність студентів, які потребують поселення до гуртожитків 

Змінна X 8 Загальний книжковий фонд бібліотек при ВНЗ 

Роки Регресійні моделі залежності 

2009 у=4,69х1–0,001х2+1455,63х3–0,2х4+2,3х5+0,5х6–0,19х7–0,002х8 

+594,24 

2010 у=4,95х1+0,01х2+456,96х3–0,16х4+1,14х5+0,59х6–0,24х7–0,002х8 

+1981,29 

2011 у=1,59х1+0,02х2+489,69х3–0,05х4+0,25х5–0,28х6+0,06х7–0,001х8–

13,71 

2012 у=2,11х1+0,02х2+282,87х3–0,03х4+0,24х5+0,21х6–0,05х7–

0,001х8+298,5 

2013 у=2,76х1+0,02х2–264,43х3–0,01х4+0,25х5+0,03х6–

0,13х7+0,0001х8+1293,38 

20132009 −  
у=3,22х1+0,01х2+484,14х3–0,09х4+0,84х5+0,21х6–0,11х7–

0,001х8+830,74 

 

Таблиця 1. Параметри регресійних моделей залежності
чисельності прийнятих студентів за денною формою навчання від

групи факторів (2006—2010 рр.)
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підготовки та спеціальностей, науковою діяль-
ністю, матеріально-технічним забезпеченням
та ін.). Як наслідок, слід відмітити, що якщо у
2009 р. при збільшенні в регіоні значення
кількості університетів на 1%, чисельність
прийнятих студентів збільшувалася на 1455%,
то протягом п'яти років така пряма та суттєва
залежність ставала слабкішою і у 2013 р. набу-
ла зворотнього характеру. Виходячи з того, що
зниження чисельності прийнятих студентів та
їх загальної кількості по регіонах України про-
тягом 2009—2013 рр., у відносному вимірі, має
рівномірний розподіл по регіонах, слід зроби-
ти висновок про те, що споживачі освітніх по-
слуг знижують свої оцінки статусних ВНЗ (ун-
іверситетів зокрема) та надають перевагу іншим
ВНЗ з порівняно нижчою вартістю навчання.
Інакше кажучи, споживачі не керуються офіц-
ійно визнаними критеріями оцінки статусності
ВНЗ та якості послуг, які надаються ними;

— наявність ПВС вищої кваліфікації також
завдає все меншого впливу на кількість прий-
нятих до навчання студентів. Виходячи з цьо-
го, зростання кількості кандидатів та докторів
наук, які працюють у вищій школі, не завдає
впливу на прийняття рішення відносно вибору
ВНЗ абітурієнтами. Незважаючи на достатньо
високу, пряму (таку, що має максимізуючий
характер) впливовість зазначеного фактора на
прийом студентів, вона знижується, що є
свідченням низької оцінки кваліфікаційних ха-
рактеристик ПВС вищої кваліфікації з боку
абітурієнтів та студентів. Тобто забезпеченість
ПВС вищої кваліфікації не є гарантією отри-
мання освітніх послуг належної якості, яка
відповідає запитам споживачів;

— зростанням впливу характеризується
кількість випускників шкіл у відповідних роках.
Зазначена тенденція підтверджує висновки про
зниження впливовості статусних ВНЗ на рівень
прийому абітурієнтів, при цьому, в даному ви-
падку мова йде про статусні ВНЗ освітянських
центрів (міста Харків, Київ, Львів). Виходячи з
цього, студенти нижче оцінюють переваги на-
вчання в межах крупних регіональних освітніх
систем зі статусними університетами, пов'язу-
ючи своє працевлаштування з отриманням дип-
лому про вищу освіту в своєму регіоні;

— загально низьким рівнем впливовості ха-
рактеризується фактор забезпеченості ВНЗ
власними навчально-лабораторними при-
міщеннями, хоча значення цього впливу протя-
гом 2009—2013 рр. зростає. Це свідчить про те,
що кількісні характеристики навчально-лабо-
раторного фонду приміщень ВНЗ, попри їх не-
стачу, мають значно менший вплив у порівнянні

із його якісними характеристиками. У цьому
випадку, споживачі визначають більш впливо-
вим фактором якісний стан приміщень та ла-
бораторної бази ВНЗ;

— одним з найбільш важливих індикаторів
рівня якості вищої освіти у 2009 р. була чи-
сельність випускників, які отримали направлен-
ня на роботу. В даному випадку розрахунки
показували, що абітурієнти орієнтувалися на
працевлаштування випускників ВНЗ відповід-
ного року. Однак протягом аналізованого пе-
ріоду, впливовість даного показника знизила-
ся у 9 разів. Що є свідченням, по-перше, зни-
ження якості роботи ВНЗ у напрямі працев-
лаштування випускників, по-друге, зниження
оцінок кваліфікаційних та компетентнісних
характеристик випускників роботодавцями,
по-третє, зниження оцінок якості працевлаш-
тування випускників абітурієнтами (абітурієн-
ти не хочуть працевлаштовуватися так, як ви-
пускники відповідного року);

— зниженням також характеризується
впливовість показника чисельності місць у
підприємствах громадського харчування при
ВНЗ. Зазначена тенденція обумовлюється, по-
перше, розвитком мережі підприємств гро-
мадського харчування при ВНЗ та біля них, по-
друге, знов таки, якісними характеристиками
цих місць (мається на увазі якість харчування
та обслуговування). Підтвердженням цього є
розрахунки коефіцієнтів забезпеченості місця-
ми у підприємствах громадського харчування
при ВНЗ у 2013 р., які у більшості регіонів є не-
задовільними.

— мінімізуючий вплив чисельності сту-
дентів, які потребують поселення до гурто-
житків протягом 2009—2013 рр. має стійку
тенденцію до зменшення. Зазначену тенденцію
слід розглядати в комплексі із даними про те,
що абсолютне значення чисельності студентів,
які потребують поселення до гуртожитків в
аналізованому періоді є стабільним. Таким чи-
ном, незважаючи на стійку нестачу місць у гур-
тожитках, це перестає бути дестимулюючим
фактором у прийнятті рішення про вибір ВНЗ
для навчання. Інакше кажучи, нестача місць в
гуртожитках завдає все меншого впливу на
рівень якості освітніх послуг ВНЗ. Це є
свідченням якісних характеристик гурто-
житків ВНЗ, реальний стан приміщень яких,
навіть за умови повної відповідності кількості
місць існуючій потребі, оцінюється студента-
ми на низькому рівні, та у сучасних умовах вже
навіть не розглядається у якості чинника при
виборі ВНЗ, а є об'єктивно існуючим факто-
ром;
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— забезпеченість ВНЗ бібліотечним фон-
дом має низький вплив на рівень якості послуг
вищої освіти. При цьому зазначена тенденція є
стабільною протягом усього аналізованого пе-
ріоду. З цього можливо зробити висновок, що
у сучасних умовах значно більш важливим дже-
релом науково-методичного та інформа-
ційного забезпечення навчального процесу є
електронні матеріали, ресурси мережі Іnternet
та локальні університетські ресурси. Як на-
слідок, перспективним напрямом підвищення
рівня якості послуг вищої освіти, значною
мірою обумовлюється забезпеченістю навчаль-
ного процесу електронними ресурсами та
відповідними технічними приладами (комп'ю-
тери, програмне забезпечення, цифрові кому-
нікації та комп'ютерна периферія).

ВИСНОВКИ
Аналіз процесів формування кадрового та

освітнього потенціалу регіонів України визна-
чив, що існує низка факторів, які визначають
рівень якості вищої освіти, основними з яких є
забезпеченість ВНЗ ПВС вищої кваліфікації,
матеріально-технічне забезпечення (фонд ла-
бораторних та навчальних приміщень, ІТ-засо-
би та електронні джерела науково-методично-
го та інформаційного забезпечення), додаткові
послуги студентам (організація громадського
харчування, надання місць у гуртожитках, пра-
цевлаштування). При цьому, характер впливу
цих факторів свідчить про те, що послуги вищої
освіти (маються на увазі окремі освітні програ-
ми окремих ВНЗ), які за своїм змістом та ха-
рактером є достатньо нестандартними, втрача-
ють свою ідентичність на ринку. З року в рік,
результати вступних компаній свідчать про те,
що зазначені послуги набувають уніфіковано-
го характеру, при цьому, основними результа-
том стають не отриманий рівень компетенцій та
кваліфікацій за рахунок залучення кадрового
та матеріально-технічного забезпечення, а дип-
лом про вищу освіту. У цьому випадку, в умо-
вах скорочення чисельності абітурієнтів в се-
редньостроковій та довгостроковій перспек-
тиві, актуальним питанням стає формування
ідентифікуючих ВНЗ на ринку освітніх послуг
конкурентних переваг. На наш погляд, зазна-
чені переваги, умовно інтегруються в категорії
якості освітніх послуг ВНЗ, що цілком відпові-
дає їх раніше сформульованій дефініції. Іншим
важливим питанням є те, що виходячи з докт-
ринальних положень Болонського процесу,
конкурентна та якісна система вищої освіти
складається з конкурентоспроможних ВНЗ, які
надають якісні освітні послуги. Як наслідок,

важливішим з питань у сфері управління які-
стю вищої освіти в Україні, постає формуван-
ня систем управління якістю на рівні окремих
ВНЗ, які незважаючи на свої характерні
відмінності (обумовлені галузевою специфі-
кою, корпоративною культурою, традиціями,
регіональними особливостями), у сукупності,
стануть елементами конкурентоспроможної та
якісної системи вищої освіти України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зараз промисловість України знаходиться

у стані рецесії, обсяг промислового виробниц-
тва у І кварталі 2014 року зменшився на — 5,2%
до аналогічного періоду в 2013 році (у січні 2013
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ANALYSIS OF COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE SUGAR INDUSTRY IN UKRAINE

Низька забезпеченість власними природними енергетичними ресурсами в поєднанні з високою енергоємністю
економіки, досить гостро ставить питання енергетичної незалежності України та ефективності будь-якої галузі еко-
номіки зокрема. Протягом 2008—2013 рр. виробництво цукру та фінансові результати цукрових заводів значно ко-
ливалися. Ці коливання були зумовлені як природніми явищами, що впливали на урожайність цукрового буряку, так
і економічні — ціна на цукор, державне регулювання ціноутворення у цукровій галузі. Державою передбачено зап-
ровадження декларування наявності цукру, затверджено квоти виробництва цукру та встановлено мінімальні ціни
на цукрові буряки. Державне регулювання галузі повинно було позитивно вплинути та оздоровити цукрову галузь
України, але як показала практика, більшість цукрових заводів лишилися збитковими, у зв'язку із перевиробництвом
і низькою ціною на цукор, так і не почали сезон 2013 року. Саме тому у статті розкрито актуальні питання галузі,
проаналізовано стан та перспективи розвитку. Автором розкриваються різні фактори ефективності галузі та про-
аналізовані основні виробничі показники. Встановлено їх взаємозв'язок та співвідношення. У статті досліджується
дискусійне питання ефективності роботи цукрової галузі та шляхи її покращення. Показано, що напрям реформу-
вання цукрової галузі у векторі еколого-економічної ефективності, який ставить нові виклики перед економістами
та технологами.

Lack of availability of its own natural energy resources, coupled with high energy intensity of the economy, rather
sharply raises the question of Ukraine's energy independence and efficiency of any sector of the economy in particular.
During the 2008—2013 years sugar production and financial performance of sugar factories varied considerably. These
fluctuations were caused by both natural phenomena that affect the yield of sugar beet and economic — the price of
sugar, government regulation of pricing in the sugar industry. State provides for the introduction of declaring the presence
of sugar approved quota of sugar and set minimum prices for sugar beets. Government regulation of the industry should
have a positive impact and improve the sugar industry in Ukraine, but, as shown, most sugar mills remained unprofitable
due to overproduction and the season 2013 didn't start with low prices for sugar. That is why the current issues of the
industry, analyzes the status and prospects are determined in the article. The author reveals the various factors of the
industrial efficiency and analyzes key performance indicators. Their relationship and correlation are established. The
article explores the controversial issue of the efficiency of the sugar industry and shows ways of its improvement. It is
shown that the direction of the sugar industry reform in the vector of environmental and economic efficiency poses new
challenges to economists and technologists.

Ключові слова: цукрова галузь, аналіз, ефективність, збитковість, еколого-економічна
ефективність, переробка, відходи.
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обсяги виробництва впали на — 5%, в лютому
2013 темпи падіння скоротилися до 3,7%, а в
березні — прискорилися до 6,8%), здебільше це
обумовлено політичною ситуацією, але техно-
логічна відсталість вітчизняних потужностей,
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відсталість фінансового сектору та глибинні
інституційні проблеми, що не були вирішені за
час незалежності України, мають свій вплив на
негативну економічну ситуацію в державі.
Більше 19% підприємств є збитковими в Ук-
раїні. Оновлення технологій та виробничих по-
тужностей зараз економічно не вигідно, це зав-
дає значної шкоди і навколишньому середови-
щу. Значну частку ВВП України займає промис-
ловість (27,3%) застарілі технології та повністю
амортизоване обладнання справляє найбільш
негативний вплив на довкілля. Інші галузі на-
родного господарства, зокрема агропромисло-
ве виробництво (12,1%), хоч і мають позитивні
тенденції розвитку: поліпшення структури ос-
новних фондів та використання сучасних тех-
нологій, але відсутність належного екологічно-
го контролю дозволяє ігнорувати екологічні
показники та завдавати значної шкоди грунтам,
водам та повітрю. Окрім цього, технології ви-
робництва промислової продукції, що викори-
стовуються в Україні мають негативний еконо-
мічний ефект — збиток (частка збиткових про-
мислових підприємств за 2013 р. — 39%), що
потребує додаткового фінансування з бюдже-
ту країни на утримання даних підприємств та
створення додаткових рекреаційних видатків,
щоб зменшити їх негативний вплив на довкіл-
ля.

В Україні одним із шляхів вирішення дано-
го питання у цукровій галузі є впровадження
та використання нових технологій, переорієн-
тації виробництва на маловідходні, безвідходні
та енергоавтономні, скорочення та ліквідація
негативного впливу на екологію. У цукровій
галузі дані зміни не можливі без чіткого розу-
міння складу та структури виробництва цукру
в Україні у повному комплексному взаємозв'-
язку. Дослідження галузі, її структури та скла-
ду виробничих показників дозволить чітко ок-
реслити розуміння стану та перспектив розвит-
ку цукрового виробництва в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зважаючи на актуальність, проблема зали-
шається не достатньо вивченою вітчизняною
наукою. Дослідження у аналізу та структури
виробництва цукрової галузі сьогодні прово-
дяться зазвичай в загально економічному ро-
зумінні. Зокрема проблеми економічної ефек-
тивності цукрової галузі та її склад та структу-
ра на вітчизняній арені знайшли відображення
у наукових працях вітчизняних вчених: О. Амо-
ша, С. Соколенко, М. Войнаренко, С. Князев,
О. Гуменюк, О. Шелкунова, Н. Бутенко, М. Кро-

пивко. Необхідно зазначити, що проблемами
економічної ефективності в контексті галузевих
ринків класики економічної думки: Г. Брейнс,
В. Ойкен, П. Самуельсон, Р. Солоу, Ф. Хайєку,
Є. Шаго, С. Шрімпф.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Не достатнім являється дослідження фак-
торів збитковості галузі та виділення окремих
напрямів реформування. Уточнення та уніфі-
кація розрахунку ефективності через аналіз
складу та структури цукрового виробництва
дозволить виокремити головні проблеми і ви-
значити їх вагоме місце в умовах реформуван-
ня економіки України.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою статті є аналіз складу та

структури цукрового виробництва, визначен-
ня напрямів підвищення ефективності. Постав-
лена мета визначає наступні завдання: визна-
чити та кількісно оцінити роботу цукрової га-
лузі, дослідити взаємозв'язок та дати напрми
реформування та покращення державної
підтримки галузі та створення умов для вихо-
ду цукрових заводів на беззбитковий рівень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток економіки країни залежить від

багатьох факторів, зокрема обсягів виробниц-
тва промислової, сільськогосподарської про-
дукції та інших. Але в сучасних умовах екстен-
сивне збільшення обсягів виробництва не зав-
жди є доцільним та соціально-економічно об-
грунтованим. В умовах постійного погіршення
екологічної ситуації в державі, регіоні чи кон-
кретному населеному пункті новим викликом
перед бізнес-одиницями є мінімізація впливу на
довкілля. Перехід на використання ресурсо-
зберігаючих, екологобезпечних, маловідход-
них технологій є сучасним викликом економі-
ки України, але даний процес є складний і ка-
піталоємний. Він передбачає відмову від зви-
чайних методів господарювання.

Забезпечення розвитку цукрової галузі є
одним із пріоритетних напрямів державної
аграрної політики, оскільки ця галузь має важ-
ливе значення для забезпечення продовольчої
безпеки держави, розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва, переробної промисло-
вості та відповідно зайнятості сільського і місь-
кого населення.

Згідно  з наказом Міністерства Аграрної по-
літики України від 17 квітня 2013 року № 266
обсяги виробництва цукру квоти "А" для внут-
рішнього споживання розподілено на конкур-
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сних засадах між 52 цукровими заводами, за-
гальною виробничою потужністю 175,22 тис.
тонн на добу, на період з 1 вересня 2013 року
до 1 вересня 2014 року. Технічною комісією
Мінагрополітики та продовольства України в
2012—2013 роках було атестовано 67 цукрових
заводів [1].

До переробки цукрових буряків урожаю
2013 року готувалося 42 цукрових заводи ви-
робничою потужністю 147,55 тис. тонн на
добу. Переробка цукрових буряків та вироб-
ництво цукру проводили 38 цукрових заводів
виробничою потужністю 137,42 тис. тонн на
добу.

Після тимчасової перерви з переробки
цукрових буряків і виробництва цукру в 2013
році відновив свою виробничу діяльність цук-
ровий завод ТОВ "Юкрейніан Шугар Компані"
(Засільський цукровий завод).

Копання цукрових буряків розпочали у
кінці серпня та на початку вересня цукрові за-
води Львівської, Вінницької, Волинської та
Київської областей. Першими виробництво
цукру розпочали цукрові заводи: ТзОВ "Ра-
дехівський цукор" Радехівське виробництво —
01.09.2013 року та ПрАТ "ПК" Поділля "(Кри-
жопіль) — 05.09.2013 року. Протягом останніх
років товаровиробники цукрових буряків ви-
користовують в основному насіння іноземної
селекції, яке виведено без довготривалого збе-
рігання, тому все більше цукрових заводів ви-
тримують термін зберігання 2—3 доби.

Цукрові буряки іноземної селекції мають
більш високу крихкість через високий соковий
коефіцієнт. При розвантаженні, укладанні в
кагати, подачі в бурячну і в завод такої сиро-
вини можуть бути підвищені втрати буряків і

цукру на цій дільниці.
На цукрові заводи в 2013 році прийнято

9,22 млн тонн цукрових буряків з цукристістю
в середньому 16,26%, перероблено 9,06 млн
тонн цукрових буряків, вироблено 1212,1 тис.
тонн цукру. Вихід цукру в цілому по Україні
від початку виробництва склав 13,35% проти
12,95% минулого року.

Вегетаційний період розвитку цукрових бу-
ряків у минулому році характеризувався склад-
ними агрометеорологічними умовами, що впли-
нуло на технологічну якість цукросировини.
Основний показник якості цукрових буряків —
це вміст цукру. Цукристість буряків урожаю
2013 року в порівнянні з минулим роком
збільшилась на 0,15%. Цукристість корене-
плодів у цілому по галузі — 16,26%. Максималь-
не накопичення сахарози відмічено у коренеп-
лодах, вирощених у Львівській (17,68%), Волин-
ській (17,11%), Житомирській (16,49%),
Полтавській (16,47%), Хмельницькій (16,32%),
Київській (16,19%) областях. Мінімальне нако-
пичення сахарози відмічено у коренеплодах,
вирощених у Кіровоградській (15,56%), Мико-
лаївській (15,63%), Тернопільській (15,68%),
Черкаській (15,79%), Харківській (15,87%),
Вінницькій (15,91%) областях.

Цукристість прийнятих буряків у розрізі
заводів:

17% і вище — 2 заводи;
16—17% — 15 заводів;
15—16% — 20 заводів;
14—15% — 1 завод [5; 6].

Таблиця 1. Показники роботи цукрових заводів
галузі при переробці цукрових буряків урожаю

2012—2013 рр.

Джерело:  з матеріалів Звіту голови асоціації Укрцукор [5; 6].

Показник 2013 2012 
2013 до 
2012 ± 

Прийнято буряків, млн тонн 9,22 17,55 - 8,33 

Перероблено буряків, млн тонн 9,06 17,17 - 8,11 

Вироблено цукру, тис. тонн 1212,1 2226,38 - 1014,3 

Середньодобова переробка 
буряків на 1 завод, тонн 

 

3906 

 

3554 

 

+ 352 

Цукристість буряків при 

прийманні, % 

16,26 16,11 + 0,15 

Цукристість стружки, % 15,96 15,65 + 0,31 

Різниця між цукристістю буряків 
та стружки, % 

 0,30  0,46 - 0,16 

Вихід цукру, % 13,35 12,95 + 0,40 

Загальна різниця між 

цукристістю буряків та виходом, 

% 

2,91 3,16 - 0,25 

Втрати цукру у виробництві, % 0,85 0,91 - 0,06 

Вміст цукру в мелясі, % 1,76 1,79 - 0,03 

Коефіцієнт заводу, % 83,64 82,75 + 0,89 

Коефіцієнт виробництва,% 80,71 78,69 + 2,02 

Простої, всього з/діб, в т.ч.: 54,30 102,1 - 47,8 

позацехові, з/діб 31,21 60,94 - 29,74 

цехові 23,09 41,16 - 18,07 

Працювало, заводів 38 63 - 25 

Таблиця 2. Обсяги виробництва цукру квоти
"А" в розрізі областей за 2013 р.

Джерело: з матеріалів Звіту голови асоціації Укрцукор [5; 6].

Області 
Розподіл обсягів 

виробництва цукру 
квоти "А", тис. тонн 

Фактично 
вироблено 
цукру,  

тис. тонн 

Вінницька 393,17 296,63 

Волинська 104,0 58,57 

Житомирська 51,80 42,60 

Київська 153,18 88,86 

Кіровоградська 81,97 31,30 

Львівська 140,0 134,28 

Миколаївська 12,0 17,18 

Полтавська 197,00 182,84 

Тернопільська 198,41 129,11 

Харківська 74,0 37,83 

Хмельницька 183,68 120,16 

Черкаська 95,00 46,37 

Чернігівська 42,00 26,41 

Разом по 
Україні 

1732,71 1212,14 
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Успіх роботи цукрового заводу залежить,
у першу чергу, від кількості та якості цукрових
буряків, що надходять на переробку. Цукрові
буряки з цукристістю нижче 14 % поступали на
цукрові заводи лише в дуже невеликих обсягах.

Погодні умови осені 2013 року були не дуже
сприятливими (дощовий вересень) для рівно-
мірного копання та вивезення цукрових буряків
з полів та забезпечення на заводі 3—5 добово-
го запасу сировини. Цукрові заводи, які до-
тримувались цих вимог мали низькі втрати цук-
рових буряків і цукру при зберіганні та одер-
жали позитивні результати як по виходу цук-
ру з буряків, так і мають високий коефіцієнт ви-
лучення цукру.

У цілому по Україні втрати цукросировини
склали 1,70% до маси прийнятих цукрових бу-
ряків проти 2,15% минулого року. Цей показ-
ник самий менший за останні 10 років тому, що
все більше цукрових заводів застосовували по-
точний спосіб збирання цукросировини. При
перевалочному способі збирання забезпечува-
ли вивезення цукрових буряків в день збиран-
ня. Якщо це було не можливо, то організову-
вали зберігання в польових кагатах, розміще-
них біля під'їзних шляхів на спеціально підго-
товлених площадках. Такий спосіб збирання та
перевезення цукрових буряків з року в рік
удосконалюється і, як наслідок, це дає змен-
шення втрат цукросировини при зберіганні [5;
6].

На жаль, на 10 підприємствах втрати цук-
рових буряків вище середнього показника по
галузі, а на окремих заводах значно вищі.

У середньому по галузі втрати цукру при
прийманні, зберіганні на бурякопунктах і здачі
в переробку цукрових буряків зменшились і
складають 0,57% до маси прийнятих цукрових
буряків проти минулого року 0,79%.

Успіх роботи галузі залежить також від ви-
сокопродуктивної переробки цукрових буряків
при обов'язковому дотриманні технологічного
режиму, який розроблено з урахуванням якості
вхідної сировини.

Першими сезон цукроваріння 2013 року
розпочали:

— ТзОВ "Радехівський цукор" — 01.09.2013,
— ПрАТ "ПК"Поділля" (Крижопіль) —

05.09.2013,
— ТОВ "ПК" Зоря Поділля" (Гайсин) —

13.09.2013,
— ПАТ "Саливонківський ц/з" — 15.09.2013,
— ПАТ "Гнідавський цукровий завод —

16.09.2013,
— ТДВ "Узинський цукровий завод" —

18.09.2013.
Середньодобова переробка цукрових бу-

ряків в середньому по галузі склала — 3906 тон-
ни на 1 завод в минулому році 3554 тонн. Цук-
рові заводи допустили простоїв — 54,30 заво-
додіб, з яких:

— 31,21 завододіб — позацехові простої, в
основному через недостатню кількість буряків;

— 23,09 завододіб — цехові простої.
Тривалість виробництва в цілому по галузі

в середньому на 1 завод склала 64,8 завододіб,
в розрізі підприємств:

від 20 діб до 30 діб — 2 заводи;
від 30 діб до 45 діб — 4 заводи;
від 45 діб до 60 діб — 13 заводів;
від 60 діб до 90 діб — 13 заводів;
вище 90 діб — 6 заводів [5; 6; 9; 10].
Тривалість сокодобування в середньому на

1 завод склала 61,04 завододіб, в розрізі
підприємств:

до 30 діб — 3 заводи;
від 30 до 45 діб — 6 заводів;
більше 45 діб — 29 заводів.

Таблиця 3. Основні показники роботи при переробці цукрових буряків урожаю 2013 року

Джерело: з матеріалів Звіту голови асоціації Укрцукор [2; 9].

Облформування, 
області 

Заготівля 
буряків, 
т.т 

Цукр. 

буряків при 
прийм., 

% 

Переробл. 

буряків, 
т.т 

Цукрист. 
стружки, 

% 

Втрати 

сир. при 
збер. % 

Вироб-

лено 
цукру, 
т.т. 

Поділляцукор 2331,234 15,91 2777,607 15,52 2,30 296,633 

Волинська обл. 437,142 17,11 431,237 16,69 1,35 58,569 

Житомирська обл. 307,580 16,49 305,867 16,32 0,56 42,601 

Київська обл. 683,384 16,19 666,003 15,70 2,54 88,865 

Кіровоградська  273,997 15,56 266,895 14,76 2,59 31,297 

Львівська обл. 929,755 17,68 929,755 17,56 - 134,278 

Миколаївська обл. 133,436 15,63 132,837 15,54 0,45 17,178 

Полтавська обл. 1324,326 16,47 1311,796 16,32 0,95 182,835 

Тернопільська обл. 999,837 15,67 976,543 15,54 2,33 129,107 

Харківська обл. 300,164 15,87 294,779 15,59 1,79 37,826 

Хмельницька обл. 914,043 16,32 896,365 15,97 1,93 120,158 

Черкаська обл. 372,690 15,79 367,161 15,38 1,48 46,372 

Чернігівська обл. 210,822 15,87 204,446 15,51 3,02 26,415 

Укрцукор 9218,411 16,26 9061,292 15,96 1,70 1212,135 
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Різниця між тривалістю виробництва і
тривалістю сокодобування в середньому на 1
завод склала 3,79 доби в минулому році 4,01.
Починаючи з 2000 року спостерігався спад
виробничих потужностей. Динаміка зміни
сумарної виробничої потужності працюючих
цукрових заводів зазначена у таблиці 5. По-
тужність задіяних цукрових заводів в 2013
році склала 137,42 тис. тонн переробки бу-
ряків за добу і використана на 100%. Загаль-

на виробнича потужність в цьому році змен-
шилась за рахунок зменшення кількості пра-
цюючих цукрових заводів (38 заводи проти 63
минулого року). Окремі цукрові заводи наро-
стили свою добову потужність та збільшили
кількість діб роботи.

З метою призупинення негативних тен-
денцій зменшення виробництва цукру, обсяги
якого в 2009 році зменшилися до критичного
рівня — 1,27 млн тонн, що значно нижче
внутрішніх потреб, на державному рівні було
вжито низку заходів направлених на подолан-
ня кризових явищ у галузі.

Протягом 2010—2011 років значно удоско-
налено нормативно-правову базу діяльності га-
лузі. Зокрема шляхом внесення змін до Закону
України "Про державне регулювання вироб-
ництва і реалізації цукру", передбачено запро-
вадження декларування наявності цукру, прий-
нято постанови Кабінету Міністрів України,
щодо виплати у 2010 році на безповоротній ос-
нові дотацій сільськогосподарським товарови-
робникам на вирощування цукрових буряків з
розрахунку 500 грн. на 1 га, затверджено кво-
ти виробництва цукру та встановлено міні-
мальні ціни на цукрові буряки. Затверджено
порядок використання коштів, передбачених у

Рік 
Задіяна 

потужність, 
тис. тонн 

2000 404,4 

2001 413,4 

2002 364,1 

2003 338,1 

2004 340,8 

2005 328,6 

2006 330,3 

2007 312,0 

2008 218,5 

2009 180,5 

2010 224,6 

2011 240,2 

2012 212,9 

2013 137,4 

Таблиця 5. Динаміка задіяних потужностей
цукрових заводів 2000—2013 рр.

Джерело: з матеріалів Звіту голови асоціації Укрцукор [5; 6; 9].

Таблиця 4. Основні показники роботи бурякоцукрового комплексу за 2001—2013 рр.

Джерело: з матеріалів Звіту голови асоціації Укрцукор [5; 9] та сайту http://www.ukrstat.gov.ua/ [10].

Показники 
Середне 

2001-2005 
2006 2007 2008 2009 2010 

Середне. 
2005-2010 

2011 2012 2013 

Площа посіву, 
 тис. га 

757,7 

 

789,1 

 

584,0 389,9 327,6 492 516,5 544,4 466,4 270,4 

Урож-ть  
буряків, ц/га 

210,3 

 

283,1 292,2 354,7 314,0 278,3 304,5 363 407 397 

Заготівля  
буряків, млн т. 

14,58 22,14 16,36 12,54 9,44 13,37 14,77 17,79 17,55 9,22 

Цукрист. бур.  

при прийм.,  % 

15,40 15,77 15,02 16,05 16,85 15,30 15,8 16,63 16,11 16,26 

Переробка  
буряків, млн т. 

14,03 21,38 15,92 12,23 9,21 13,03 18,63 17,36 17,17 9,06 

Втрати бур.  
при зберіг.,  % 

3,64 3,41 2,67 2,50 2,45 2,52 2,71 2,38 2,15 1,70 

Цукристість 
стружки, % 

14,85 15,19 

 

14,54 15,60 16,37 14,73 15,29 16,16 15,65 15,96 

Вироблено  
цукру, тис. т. 

1640,97 2595,04 1858,8 1573,0 1267,0 1546,17 1768,0 2330,95 2226,38 1212,14 

Вихід цукру,  % 11,73 12,21 11,65 12,85 13,72 11,86 12,46 13,46 12,95 13,35 

Вміст цукру 
 в мелясі, % 

2,16 2,03 1,97 1,87 1,86 1,94 1,93 1,87 1,79 1,76 

Коеф.заводу, % 78,93 80,37 80,17 82,38 83,82 80,53 81,45 83,29 82,75 83,64 

Коеф.вир-ва, % 73,34 74,77 75,53 78,07 79,42 75,55 76,67 78,98 78,69 80,71 

Тривалість  
вир-ва, діб 

56,50 78,10 59,5 61,5 53,97 63,7 63,4 75,14 80,68 64,80 

Тривалість 
сокодобув., діб 

48,20 73,40 54,0 55,8 49,2 58,4 58,2 70,71 76,67 

 

61,04 

Вироблено  
цукру, т/га 

2,32 3,28 3,18 4,03 3,87 3,12 3,5 4,52 5,0 4,5 

Витрати бур. на 
1 тонну цукру, т 

8,58 8,19 8,58 7,78  8,42 8,24 7,45 7,72 7,48 

Кіль-сть прац. 

зав., шт. 
126 119 110 70 56 73 86,0 77 63 38 

Потужність.  
задіян. з-д. т. т. 

353,9 336,4 310,19 218,56 180,47 224,6 254,0 240,2 212,88 137,42 
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державному бюджеті для здійснення фінансо-
вої підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кре-
дитів, яким здешевлюються кредити отримані
цукровими заводами отримані для покриття
технологічних витрат під час підготовки заводів
до сезону виробництва, закупівлю цукрового
буряку безпосередньо у сільськогосподарсь-
ких товаровиробників, а також для покриття
витрат, пов'язаних з виробництвом виробничих
об'єктів. З метою підтримки стабільної цінової
ситуації на внутрішньому ринку прийнято
рішення про закупівлю у другому та третьому
кварталах поточного року 140 тис. тонн цукру
до державного матеріального резерву та 247,6
тис. тонн цукру-піску бурякового до держав-
ного інтервенційного фонду.

Завдяки вжитим заходам було забезпечено
стабілізацію роботи галузі.

У 2010 році в Україні було зібрано цукрові
буряки з площі 492 тис. га загальним обсягом
13,7 млн тонн, з яких вироблено 1,55 млн тонн
цукру білого, що на 22 відсотки більше у по-
рівнянні з 2009 роком. У 2011 році в Україні цук-
рові буряки посіяні на площі 543,6 тис. га, що
на 11 % більше у порівнянні з 2010 роком, пол-
іпшилася структура посівних площ та техноло-
гія виробництва. У 2011 році в Україні прогно-
зується валовий збір цукрових буряків в межах
16,26 млн тонн та виробництво з них 2 000 тис.
тонн цукру, що відповідно на 30 % більше у по-
рівнянні з минулим роком.

Аналізуючи ситуацію на світовому ринку
цукру в останні роки світовий ринок демонст-
рує цін на цукор, які у січні 2010 року досягли
рекордного рівня за останні 30 років, проте до
кінця 2010 року вони ще більше зросли і ста-
ном на 28 грудня 2014 року становили:

— Лондонська біржа (цукор білий) — 820,4 дол.
США (+ 61,4 дол. США /тонну або на 8,1 %
зросли за період з 21 січня до 28 грудня 2010
року);

— Нью-Йоркська біржа (цукор-сирець з
тростини) — 758,2 дол. США (+ 174,5 дол. США
/тонну або на 17,4% зросли за період з 21 січня
до 28 грудня 2010 року);

— СІФ Чорне море — 823,7 дол. США
(+ 130,6 дол. США /тонну або на 18,8 % зросли
за період з 21 січня до 28 грудня 2010 року).

Світові ціни на сьогодні продовжують зали-
шатися на високому рівні. Станом на 27 липня
2011 року на світових біржах спостерігалася
така цінова ситуація: Лондонська біржа (цукор
білий) — 803,5 дол. США; Нью-Йоркська біржа
(цукор-сирець з тростини) — 686,3 дол. США;
СІФ Чорне море — 753,8 дол. США.

У світі більше 100 країн виробляють цукор
з цукрових буряків та цукрової тростини:

— 80% цукру виробляється з цукрової тро-
стини;

— 20% цукру виробляється з цукрових бу-
ряків.

Споживання 70% виробленого у світі цук-
ру відбувається в країні походження, решта —
реалізується на світових ринках. Світове спо-
живання цукру зростає близько на 2% щоріч-
но. Частка України у загальному світовому ви-
робництві цукру в 2009/2010 МР склала 0,8%,
у виробництві з цукрового буряку — 4,2%. За
прогнозами міжнародних експертів світове
виробництва цукру у період 2010/2011 марке-
тингового року очікується в межах 169 млн
тонн, світове споживання — в обсязі 167 млн
тонн.

Аналітики припускають, що світові ціни
на цукор будуть нестабільні, оскільки у дея-
ких регіонах світу, які є основними вироб-
никами цукру такі, як Індія, Китай та Бра-
зилія, існують високі погодні ризики. Тому
ринок цукру залишається залежним від мож-
ливих виробничих проблем у зазначених
країнах.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Для забезпечення сталого розвитку буря-

коцукрової галузі та виробництва біопалива в
Україні необхідно вирішити на державному
рівні наступні галузеві питання:

Врегулювати питання імпорту та експор-
ту цукру та цукровмісних продуктів в рам-
ках двосторонніх угод про вільну торгівлю
з країнами — членами Митного союзу. Ак-
тивізувати переговорний процес з Російсь-
кою Федерацією щодо встановлення безмит-
ної тарифної квоти на поставку цукру буря-
кового до Європейського Союзу в обсязі 100
тис. тонн. Забезпечити закупівлю цукру до
державного матеріального резерву у визна-
чених обсягах. Розглянути питання щодо
недопущення збільшення вартості природ-
ного газу для цукрових заводів та запрова-
дити порядок розрахунків по факту його
споживання.

Сприяти залученню кредитів цукровими
заводами, зокрема пільгових, за рахунок ви-
користання коштів, передбачених у державно-
му бюджеті для здійснення фінансової під-
тримки підприємств агропромислового комп-
лексу через механізм здешевлення кредитів.
Відсутність обігових коштів не дозволяє цук-
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ровим заводам провести належний ремонт
обладнання, а тому характер ремонту в основ-
ному поточний та ревізія обладнання. Лише
окремі цукрові заводи проводять капітальний
ремонт обладнання та реконструкцію і модер-
нізацію.

Орієнтовна вартість ремонту на один
цукровий завод складає від 1,5 млн грн. до
8,0 млн грн. в залежності від потужності
підприємства і наявності коштів. Для пере-
робки цукрової сировини урожаю 2011 року
в кількості 17 млн тонн необхідно придбати
— 773,5 млн м3 природного газу, 1,1 млн тонн
вапнякового каменю, 63,5 тис. тонн вугілля
та 272 тис. комплектів дифузійних ножів.
Законодавчо врегулювати обов'язкове вико-
ристання біогазу та біоетанолу у вироб-
ництві бензинів моторних сумішевих, що
дозволить створити попит на біоетанол та
вітчизняний ринок біоетанолу та задіяти по-
тужності державних спиртових заводів на
його виробництво.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Людство постійно перебуває у пошуку но-

вих перспективних форм економічного зрос-
тання. Оскільки можливості мінімізації вироб-
ничих витрат є вичерпними, подальше еконо-
мічне зростання і підвищення конкурентоспро-
можності суб'єктів господарювання неможли-
ве без скорочення трансакційних і накладних
витрат, налагодження оптимальної співпраці з
контрагентами, трансферу знань і технологій.
Все це в змозі забезпечити мережева модель
розвитку економіки, зокрема створення клас-
терів, що дозволяє інтенсифікувати економіч-

УДК338.436:633.1:528.854(477.42)

О. А. Мартинчик,
здобувач, асистент кафедри економіки підприємства,
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ЗРОСТАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Martynchyk,
Applicant for a degree, assistant of Chair of Economics of Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

CLUSTER APPROACH TO THE INCREASE OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
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будовано схему організації та взаємодії зернового кластера в Житомирській області, що сприятиме зростанню кон-
курентоспроможності сільськогосподарських підприємств та стимулюванню інтеграційних процесів на мезорівні
економіки та рахунок мінімізації конкуренції всередині кластера, можливості залучення вагомих інвестицій, підви-
щення рівня інноваційної діяльності; зменшення ризиків, пов'язаних з технологічними обмеженнями.

The article dwells upon the grounds for the creation of cluster structures. Resource and performance potential of
Zhitomir region is evaluated. The region positioning in the total governmental ranking is estimated, the share of
agricultural products of the region in the Ukraine-wide production is assessed. Considering the experience of applying
the cluster theory in the agrarian sector of economics, creation of corn cluster is suggested. Peculiarities of the current
branch development and resource potential of agricultural enterprises of Zhitomir region are taken into account. The
organizational and interaction model of corn cluster in Zhitomir region is suggested. The model will promote the increase
of competitiveness of agricultural enterprises and encouragement of integrational process in meso-level of economics
due to minimization of competition inside the cluster, possibility of considerable investments, higher level of innovations
activity, decreasing of risks connected with technological restrictions.

Ключові слова: кластерний підхід, зерновий кластер, сільськогосподарські підприємства,
конкурентоспроможність підприємства, конкуренція, кооперація.

Key words: cluster approach, grain-growing cluster, agricultural enterprises, competitiveness of
enterprise, competition, co-operation.

ний розвиток і забезпечити високий рівень кон-
курентоспроможності суб'єктів економічних
відносин на всіх рівнях ієрархії управління еко-
номікою за рахунок, у першу чергу, організа-
ційних зрушень, що практично не вимагає знач-
них капітальних вкладень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням формування соціально-еконо-
мічних передумов розвитку сільського госпо-
дарства присвячені праці вчених-економістів:
О. Булавка, В. Збарського, О. Крисального,



45
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2014

І. Лукінова, М. Маліка, П. Мазурка, В. Месель-
Веселяка, Б. Пасхавера, І. Прокопи, П. Саблу-
ка [4], О. Ульяненко [5], Л. Шепотько, В. Юр-
чишина. Основні постулати кластерної теорії
відображені в працях Т. Андерсона, М. Енрайт,
С. Розенфельда, М. Портера [3]. У вітчизняній
економічній науці проблемами застосування
кластерної теорії до аграрного сектору еко-
номіки займаються Д. Крисанов, П. Саблук [4],
В. Юрчишин та ін. Проте результати дослід-
ження з даної проблеми ще не дають повного
уявлення про основні параметри та типові мо-
делі кластерів; форми та інтенсивність зв'язків
між учасниками кластерів; рівень концентрації
виробництва у територіальних межах їх функ-
ціонування тощо. Це зумовлює необхідність
обгрунтування теоретичних концепцій та прак-
тичних рекомендацій щодо застосування кла-
стерного підходу до формування конкурентос-
проможності сільськогосподарських підпри-
ємств.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування формування

зернового кластера з урахуванням особливос-
тей сучасного розвитку галузі й ресурсного
потенціалу сільськогосподарських підприємств
Житомирської області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реформування відносин в сільському госпо-
дарстві в Україні вимагає вдосконалення сис-
теми організації аграрного виробництва. Важ-
ливе значення при цьому належить аграрним
кластерам.

Поняття кластерного підходу було дослід-
жено Майклом Портером, який дав визначен-
ня "кластерам" як сконцентрованим за геогра-
фічною ознакою групам взаємопов'язаних ком-
паній, спеціалізованих постачальників, поста-
чальників послуг, фірм у відповідних галузях,
а також пов'язаних з їх діяльністю організацій
(наприклад, університетів, агентств зі стандар-
тизації, а також торгових об'єднань) у певних
областях, що конкурують і разом із тим спів-
працюють [3, с. 206].

У контексті даного визначення, агропро-
мислова кластеризація — це концентрація та
спеціалізація агропромислового виробництва з
формуванням на території замкнених циклів
"виробництво-зберігання-переробка сільсько-
господарської продукції" на засадах інтеграції
з використанням механізмів корпоратизації та
кооперації для отримання учасниками клас-
терів конкурентоспроможної продукції й
підвищення прибутковості [2, с. 248].

Христенко Г. визначає агропромисловий
регіональний кластер як добровільне об'єднан-
ня підприємств, що займаються агропромисло-
вим виробництвом, установ або інших органі-
зацій регіону, однієї чи кількох (як правило,
суміжних із сільськогосподарською) галузей,
що знаходяться територіально досить близько
(географічна локалізація агровиробництва) в
технологічно-фінансову структуру [6].

Аналізуючи зарубіжний досвід функціону-
вання кластерів в економіці країни, можна зро-
бити висновок, що кластерні утворення є од-
ним з напрямів підвищення рівня конкурентос-
проможності підприємств. Так, у Великій Бри-
танії створено карту кластерів, де виділено 154
кластери, від 8 до 18 у кожному регіоні, в за-
лежності від географічного розміщення, роз-
витку та спеціалізації кожного регіону. В
Японії кластеризація використовується для
підвищення конкурентоспроможності, для цьо-
го розроблено 20 програм з розвитку кластерів,
здійснюється заохочення до співпраці універ-
ситетів та наукових установ з кластерами. В
Португалії ефективно функціонують кластери,
в тому числі і в сільському господарстві, на ос-
нові розробки Національного плану дій. Щодо
досвіду США, то більше половини підприємств
працюють за такою моделлю виробництва. Сьо-
годні у США діють 380 найбільших кластерів у
сферах високих технологій, виробництва побу-
тових товарів, індустрії сервісу, видобутку при-
родних ресурсів.

Для порівняння, в Україні діє 6 аграрних
кластерів: кластер сільського зеленого туриз-
му "Оберіг" (смт. Гриців Хмельницької області);
кластер виробників екологічної продукції
(Полтавська область); Українсько-румунський
"Перший аграрний кластер" (Чернівецькій об-
ласть); регіональний агропромисловий іннова-
ційний кластер "Агроінновації" (м. Рівне); кла-
стер "Натуральне молоко" (м. Рівне); перероб-
но-харчовий кластер створений (Вінницька об-
ласть) [1].

Аграрний сектор відіграє особливу роль в
економіці України та Житомирської області.
Протягом останніх років аграрна галузь об-
ласті демонструє стабільний розвиток і не втра-
тила свої позиції навіть у кризовий період. У
структурі валового регіонального продукту
регіону за 2009—2013 рр. доля аграрного ви-
робництва коливалась в межах 16,2—17,3 %. За
вартістю валової продукції сільського госпо-
дарства область займає 16 місце в Україні, а за
виробництвом продукції на одну особу — 10
місце. За обсягами виробництва зерна Жито-
мирська область посідає 12 місце в загальнодер-
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жавному виробництві, цукрового буряка — 14,
соняшнику — 16, ріпаку — 9, картоплі — 6, м'я-
са ВРХ — 7, м'яса свиней — 14, молока — 4. В
обсягах загальноукраїнського виробництва
частку продукції сільського господарства Жи-
томирської області зображено на рисунку 1.

Загальна площа сільськогосподарських
угідь Житомирської області складає 1288,2 тис.
га, з якої 1047,0 тис. га — рілля. Посівна площа
сільськогосподарських культур у 2013 р. по всіх
категоріях господарств склала 818,2 тис. га. Не
обробляється 23,9 % ріллі області. Загальна чи-
сельність сільського населення області складає
528,1 тис. осіб, з яких понад 303,8 тис. осіб пра-
цездатного віку. У той же час лише 27,4 % пра-

цездатного сільського населення зайняте в га-
лузях економіки області.

Таким чином, Житомирська область має
значний ресурсний та трудовий потенціал для
подальшого розвитку аграрного сектору еко-
номіки, значення якого полягає не тільки в за-
безпеченні потреб людей у продуктах харчу-
вання, але і в тому, що він істотно впливає на
зайнятість населення й загальну ефективність
національного виробництва.

Сучасному аграрному сектору економіки
притаманні різні форми кооперації та інтег-
рації, які характеризуються виникненням вер-
тикально інтегрованих утворень, агропромис-
лових холдингів та ін., наступною формою на
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Рис. 1. Частка продукції сільського господарства Житомирської області в обсягах
загальноукраїнського виробництва, %

Джерело: власні дослідження.
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Таблиця 1. Групування районів Житомирської області за виробництвом зерна
сільськогосподарськими підприємствами
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ієрархічному рівні яких є кластерні структури,
представлені значною кількістю невеликих
сільськогосподарських підприємств і фер-
мерських господарств. Саме в цих невеликих
підприємствах сконцентрована основна частка
зайнятості сільського населення. На сьогодні
необхідне збереження цього сегменту аграрно-
го виробництва як носія сфери прикладання
праці сільського населення, його доходів та
збереження сільської самобутності нашого ре-
гіону та розвитку сільських територій. У той же
час розрізненість таких невеликих сільськогос-
подарських товаровиробників досить часто
призводе до значних втрат кінцевої вигоди від
реалізації власної продукції через немож-
ливість формування справедливої ціни на неї
та внаслідок конкуренції, яка складається між
такими товаровиробниками. Саме тому, клас-
терний підхід у реалізації стратегії подальшо-
го розвитку аграрного виробництва в області є
одним з найбільш привабливих для його по-
дальших перспектив за рахунок об'єднання зу-
силь, направлених на підвищення ефективності
виробничої діяльності [4].

Аграрний кластер — це добровільне тери-
торіальне об'єднання підприємств АПК з ме-
тою забезпечення конкурентоспроможності
виробництва сільськогосподарської продукції
та продовольства за рахунок формування
ефективних внутрішньогалузевих зв'язків, ди-
версифікації каналів збуту, створення сприят-
ливих умов для залучення вітчизняних та зару-
біжних інвестицій, а також адаптації галузі до
вимог світового ринку. Основною метою клас-
теру є задоволення потреб вітчизняних спожи-
вачів у якісній та доступній продукції.

Кластер має виконувати наступні завдання:
сприяти розвитку місцевої промисловості та
активізації господарської діяльності; нарощу-
вати обсяги виробництва продукції для задо-
волення місцевого, вітчизняного ринку та фор-
мування експортного потенціалу; створювати
додаткові робочі місця; збільшити відрахуван-
ня до бюджетів різних рівнів [6].

Кластерна модель розвитку аграрного сек-
тору економіки зменшує ризики, пов'язані з
технологічними обмеженнями, дає можливість
виступати на аграрних ринках у вигляді ваго-
мого учасника, мінімізувати конкуренцію все-
редині кластеру, чітко оцінювати довгостроко-
ву перспективу розвитку та можливість залу-
чення вагомих інвестицій, підвищити рівень
інноваційної діяльності; лобіювати інтереси
учасників кластеру щодо державної та регіо-
нальної аграрної політики, забезпечити ефек-
тивний інформаційний обмін між учасниками

кластеру, створити систему підготовки спеціа-
лізованих кадрів для забезпечення потреб аг-
ропромислового кластера [5].

У Житомирській області є багато передумов
до створення агропромислового кластера: є до-
статньо розвинений сільськогосподарський
сектор; є переробна промисловість; функціону-
ють наукові і освітні інститути; є розвинена
сфера торгівлі; присутні інституції державно-
го управління; успішно діє вертикально-інтег-
рований бізнес. Таким чином, у регіоні є всі пе-
редумови для формування точки економічно-
го зростання АПК відповідно до потреб сучас-
ної економіки.

З метою визначення стратегічних пріори-
тетів розвитку агропромислового комплексу та
визначення галузевих кластерів був проведе-
ний детальний аналіз, який базувався на таких
основних критеріях: питома вага в структурі
валового виробництва продукції; можливість
залучення значних інвестицій; спроможність
швидкого і якісного розвитку на основі існую-
чих технологій; відповідність державним пріо-
ритетам розвитку агропромислового комплек-
су.

Рис. 2. Картограма розміщення спиртових
заводів і сертифікованих зерноскладів на

території Житомирської області

Джерело: власні дослідження.
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Враховуючи встановлені державною по-
літикою в агропромисловому комплексі Украї-
ни пріоритети, а також базуючись на питомій
вазі виробництва окремих видів сільськогоспо-
дарської продукції в структурі валового вироб-
ництва та потенціалі залучення інвестицій було
визначено пріоритетну галузь для створення на
її основі кластеру. В аграрному секторі області
такою галуззю є зернове господарство, пито-
ма вага якого коливається в межах 42,8 % в
структурі товарної сільськогосподарської про-
дукції та 55—57 % у структурі регіонального ва-
лового виробництва продукції рослинництва
протягом 2009—2013 рр. У 2013 р. виробництво
зернових та зернобобових культур сільсько-
господарськими підприємствами в порівнянні
з 2009 р. збільшилося на 227,4 тис. тонн або у
1,4 р. та склало 760,5 тис. тонн.

Середня урожайність зернових культур
складала 38,4 ц/га у 2013 р., що на 42,8 % вище
відповідного показника 2009 р. За останні
роки значно покращилась інфраструктура
зернового ринку. Потужність елеваторів
зросла більш, ніж на 30 %. Ці дані свідчать про
те, що зернове господарство області має ста-
більний поступальний розвиток. Проте уск-
ладнюють ситуацію різкі коливання ринкових
цін і все ж таки недостатня розвиненість
інфраструктури.

Емпіричні дослідження дозволили виділи-
ти Житомирську область як регіон, що значною
мірою відповідає вимогам щодо утворення зер-
нового (біоетанолового) кластера, оскільки
накладання сировинного чинника на виробничі
потужності та їх зручну локалізацію зумовлює
високу привабливість проекту з (рис. 2), де роз-
ташування елеваторів і спиртових заводів на-
кладається на показники валового збору зер-
на, на основі яких здійснено групування (табл.
1). Унаслідок цього райони області було роз-
поділено на 5 груп.

На першому етапі планується наступне ядро
кластера:

⇒ ТОВ "Олімп-Агро" Попільнянського
району;

⇒ ТОВ "Сігнет Центр" Попільнянського
району;

⇒ ПСП ім. Цюрупи Попільнянського райо-
ну;

⇒ ПСП "Граніт" Новоград-Волинського
району;

⇒ СТОВ "Птахівник" Новоград-Волинсько-
го району;

⇒ ПП "Галекс-Агро" Новоград-Волинсько-
го району.

Організаційну будову та напрями взаємодії
зернового кластера в Житомирській області
зображено на рисунку 3.
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Джерело: власні дослідження.
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Обсяги виробництва зерна за останні 5
років обраними господарствами мають пост-
ійну тенденцію до збільшення. Рівень техно-
логій, який застосовується, дозволяє отриму-
вати одні з найвищих урожаїв зернових куль-
тур. Середня урожайність озимої пшениці ко-
ливається в межах 65—70 ц/га, а кукурудзи по-
над 90 ц/га.

Враховуючи потенціал підприємств ядра
кластеру, до нього можуть залучатися цілий
ряд підприємств області, що також працюють
на ринку виробництва зерна, його переробки та
постачання матеріально-технічних ресурсів
для його виробництва.

У першу чергу, до зернового кластера мо-
жуть бути долучені виробники зерна, що доз-
волить їм отримати максимальні вигоди від за-
стосування новітніх технологій вирощування
зернових культур, можливості якісної дороб-
ки виробленого зерна на елеваторі та збільшен-
ня ціни реалізації за рахунок підвищення якості
зерна та можливості приймання участі у фор-
муванні великотоварних партій.

Значні економічні переваги при приєднанні
до кластеру отримають переробні підприєм-
ства. А саме: мукомельні підприємства, спир-
тові та комбікормові заводи. Зазначені підприє-
мства мають можливість придбати зерно на
переробку гарантованими обсягами та гаран-
тованою високою якістю. Окремі переваги при
приєднанні до кластера також отримають по-
стачальники матеріально-технічних ресурсів,
зокрема в можливості отримання гарантованих
обсягів збуту за вже сформованими каналами.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розрахунок показників потенціалу класте-
ризації дозволив виявити і узагальнити клас-
терні характеристики та зробити висновок про
можливість і доцільність створення регіональ-
ного кластеру зерна. Кластерна модель розвит-
ку аграрного сектору економіки регіону дає
можливість виступати на аграрних ринках у
вигляді вагомого учасника, мінімізувати кон-
куренцію всередині кластера, чітко оцінювати
довгострокову перспективу розвитку та мож-
ливість залучення вагомих інвестицій, підвищи-
ти рівень інноваційної діяльності; зменшує ри-
зики, пов'язані з технологічними обмеження-
ми, що сприятиме зростанню конкурентоспро-
можності сільськогосподарських підприємств
та стимулюванню інтеграційних процесів на ме-
зорівні економіки. При створенні вдалих з точ-
ки зору конкурентоспроможності сільськогос-
подарських кластерів з'являється синергетич-

ний результат від взаємодії учасників в клас-
тері як у квазіінтегрованому об'єднанні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання проблематики відносно сутності

дефініції "прибуток" на сьогодні не є завершеним,
адже сучасні тлумачення даної категорії є дос-
татньо різноманітними у поглядах науковців, роз-
пливчатими. Зазначене обумовлює необхідність
удосконалення понятійного апарату. Наслідком
неоднозначності на сутність поняття "прибуток"
стало те, що з'явилася можливість оперувати
інформацією і про види прибутку за різними кла-
сифікаційними ознаками, що призвело до того,
що на сьогодні відсутній єдиний підхід до класи-
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фікації та видів прибутку у різних наукових дже-
релах.

Поняття "результати діяльності" також недо-
статньо вивчена категорія. Найчастіше результат
діяльності науковцями ототожнюється з фінансо-
вим результатом, який здебільшого характеризу-
ють прибутком або збитком підприємства, що, на
наш погляд, не є правильним.

Зазначене обумовлює необхідність удоскона-
лення теоретичного та методичного інструмента-
рію, оцінки та аналізу економічних результатів
діяльності підприємства.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Прибуток завжди був предметом підвищеної
уваги науковців. Так, сутність поняття "прибуток"
та класифікація його видів розглядалися у бага-
тьох наукових працях зарубіжних і вітчизняних
вчених, серед яких: Амоша О.І., Андрійчук В.Г.,
Бабо А., Бакаєв А.С., Бланк І.О., Брейлі Р., Брігхем
Ю., Буряковский В.В., Ванхорн Дж.К., Вахович
Дж.М., Гапенскі Л., Дамодаран А., Дафт Р., Довб-
ня С.Б., Ерхардт М., Жулега І.А., Ковальов В.В.,
Крейніна М.Н., Лігоненко Л.О., Майерс С., Мороз
О.В., Мочерний С.В., Надтока Т.Б., Негашев Є.В.
Нечитайло А.І., Новожилов В.В., Нусінов В.Я., Са-
вицька Г.В., Савчук В.П., Сайфулін Р.С., Салига
С.Я., Сігел Джоел Г., Уолш К., Хелферт Е., Шеремет
А.Д., Шим Дж. К. та інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Діяльність будь-якого підприємства орієнтова-
на на отримання певних результатів. Однак, деякі
підприємства впевнено досягають намічених цілей,
а деякі працюють менш успішно. При цьому успіх
діяльності пов'язують з правильним вибором виду
діяльності, достатньою наявністю ресурсів,
вмінням орієнтуватися в ринковій економіці тощо.
Беззаперечно, що вдале планування господарської
діяльності залежить від вдалої початкової орієн-
тації та сприятливих умов розвитку. Однак ваго-
му роль відіграє і управління підприємством.

Отже, сьогодні методи вимірювання резуль-
татів діяльності є однією з найголовніших проблем
економічної науки і практики. Застосування не
правильних методів спрямовує господарську
діяльність до зайвих витрат, до очікування уявних
результатів, сприяє виникненню протиріч між
фактичними та плановими витратами.

Значення методів вимірювання результатів
діяльності пояснюється тим, що вирішення будь-
якого економічного питання пов'язано з вимірю-
ванням результатів. Отже, правильність вирішен-
ня всіх економічних питань залежить від правиль-
ності вимірювання результатів діяльності.

Відомо, що принципам і методам розрахунку
результатів діяльності присвячено багато науко-
вих праць. Однак і сьогодні вимірювання резуль-
татів діяльності підприємства є досить актуальним
питанням, що обумовлено відсутністю єдності се-
ред науковців у поглядах на трактування їх сут-
ності та видів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведені на підприємствах гірничорудної
промисловості процеси приватизації та ре-
структуризації спричинили зміну структури уп-
равління і зацікавленість власників у кінцевих ре-
зультатах діяльності, що найповніше характери-
зують діяльність підприємства. Відсутність єдності
серед науковців у поглядах на трактування сут-

ності та видів результатів діяльності підприємства
призвело до того, що найчастіше результат діяль-
ності підприємства науковцями ототожнюється з
фінансовим результатом діяльності, що характе-
ризують прибутком або збитком. Але це не пра-
вильно. Отже, розглянемо детальніше сутність
понять "прибуток" та "фінансовий результат" і
визначимо їх вплив на оцінку економічних резуль-
татів діяльності підприємств.

К.Р. Макконнел і С.Л. Брю у роботі [26] вва-
жають, що прибуток (profit) — дохід тих, хто за-
безпечує економіку підприємницькими здібностя-
ми або нормальним прибутком. Нормальний при-
буток (normal profit), як зазначають автори [26]:

— частина підприємницького доходу;
— платежі, які повинна зробити фірма, щоб

набути і утримати підприємницькі здібності;
— мінімальна плата (дохід), якою повинні зао-

хочуватись підприємницькі здібності, щоб стиму-
лювати їх застосування у підприємницькій діяль-
ності фірми;

— тимчасові витрати.
Е.С. Хендріксен та М.Ф. Ван Бред відзначають,

що "прибуток свідчить про зростання добробуту.
По відношенню до підприємства його можна роз-
рахувати як суму приросту грошових коштів гос-
подарюючої одиниці і зміни оцінки вартості
підприємства. Різні визначення оцінки обумовлю-
ють різні визначення прибутку" [49, с. 172].

І.А. Бланк стверджує, що прибуток представ-
ляє собою виражений у грошовій формі чистий
дохід підприємця на вкладений капітал, який ха-
рактеризує його винагороду за ризик здійснення
підприємницької діяльності, що представляє со-
бою різницю між сукупним доходом і сукупними
витратами у процесі здійснення цієї діяльності [6,
с. 9]

У роботі [18] автори характеризують прибуток
як економічну категорію, що виражає кінцеві ре-
зультати господарської діяльності окремого
підприємства, галузі, народного господарства в
цілому, одна з основних форм доданої вартості,
одна з форм чистого доходу.

Наголошують, що прибуток — це одна з форм
чистого доходу, що виражає вартість додатково-
го продукту автори робіт [17, с. 314] та [24, с. 358]
та [25].

Стверджують, що прибуток — це частина чис-
того доходу, створеного в процесі виробництва і
реалізованого у сфері обігу, який безпосередньо
отримують підприємства та наголошують на тому,
що тільки після продажу продукції чистий дохід
приймає форму прибутку автори робіт [43].

У роботі [28, с. 162—163)] зазначено, що при-
буток — це перетворена, похідна форма додатко-
вої вартості, яка кількісно є різницею між ціною
продажу товару і витратами капіталу на її вироб-
ництво.

Автори роботи [16, с. 47] вважають, що прибу-
ток — це частина виручки, яка отримується
підприємством після відшкодування усіх витрат,
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пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції
та іншими видами діяльності. В умовах ринку при-
буток є джерелом формування фінансових ре-
сурсів підприємства.

В.В. Буряковський стверджує, що прибуток —
це грошове вираження основної частини грошо-
вих накопичень, що створюються підприємствами
будь-якої форми власності [10].

Характеризує прибуток як грошовий вираз
частини вартості додаткового продукту, частину
заново створеної вартості, виробленої та реалізо-
ваної автор роботи [20].

Як кінцевий результат функціонування вироб-
ництва та елемент взаємовідносин всіх учасників
ринкового процесу характеризують прибуток ав-
тори роботи [16].

Бердар М.М. вважає, що прибуток є постійно
відтворюваним джерелом формування фінансових
ресурсів підприємства, і чим вище рівень прибут-
ку підприємства, тим менш його потреба у залу-
ченні фінансових коштів із зовнішніх джерел і
вище рівень самофінансування його розвитку [5].

Підтримують визначення, наведене у НП(С)БО
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [30],
що прибуток — сума, на яку доходи перевищують
пов'язані з ними витрати автори робіт [44, с. 46; 7;
11; 19; 42].

Близькою до наведеного визначення є думка
авторів роботи [45], які вважають, що прибуток
підприємства є однією з форм відносин між варті-
стю та споживною вартістю товару, що виявляєть-
ся на ринку в процесі його реалізації та обчис-
люється як різниця між виторгом і витратами ви-
робництва. На їх погляд прибуток характери-
зується:

— як вартість додаткового продукту, створю-
ваного додатковою працею, і є частиною витрат
живої праці;

— необхідністю цієї праці і корисністю това-
ру, втілюваних у його ціні.

У Господарському кодексі України [14] за-
значено, що прибуток господарського товариства
утворюється з надходжень від його господарської
діяльності після покриття матеріальних та при-
рівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З
економічного прибутку товариства сплачуються
передбачені законом податки та інші обов'язкові
платежі, а також відсотки по кредитах банків і по
облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначе-
них розрахунків, залишається у розпорядженні
товариства, яке визначає напрями його викорис-
тання відповідно до установчих документів това-
риства.

Отже, дослідивши та проаналізувавши сучасні
погляди науковців на сутність поняття "прибуток"
можна узагальнити, що немає єдності у поглядах
на дану категорію, адже авторами він характери-
зується досить неоднозначно, а саме:

— чистий дохід на вкладений капітал [6];
— перетворена, похідна форма додаткової вар-

тості [27];

— одна з форм чистого доходу, що виражає
вартість додаткового продукту [17, с. 314; 24, с. 358;
25].

— частина чистого доходу [43];
— одна з основних форм доданої вартості,

одна з форм чистого доходу [18; с. 52];
— частина виручки [16, с. 47];
— грошове вираження основної частини гро-

шових накопичень [10];
— грошовий вираз частини вартості додатко-

вого продукту, частина заново створеної вартості,
виробленої та реалізованої [20];

— постійно відтворюване джерело формуван-
ня фінансових ресурсів підприємства [5];

— сума, на яку доходи перевищують пов'язані
з ними витрати [30; 44; 7; 11; 19; 45, с. 14].

Отже, на нашу думку, питання проблематики
щодо сутності дефініції прибутку на сьогодні не є
завершеним. Сучасні тлумачення даної категорії
є достатньо різноманітними у поглядах науковців,
розпливчатими, що можна пояснити різними зав-
даннями дослідження, аспектами аналізу тощо.

Так, наприклад, Е.С.  Хендріксен та М.Ф. Ван
Бред наголошують на різниці, що існує у оцінці
прибутку бухгалтерами та економістами, зазнача-
ючи [49, с. 184]:

1. Бухгалтери часто звертаються до двох еко-
номічних понять, основаним на спостереженнях
реальності, як вихідним логічним позиціям для
визначення концепції облікової політики. Ці по-
няття відображають зміну добробуту і максиміза-
цію прибутку (profit) при визначених умовах рин-
кової структури, попиту на продукцію і вкладених
витратах. Ці концепції мають на увазі у тверджен-
нях FASB, що загальний прибуток (comprehensive
income) показує зміну власного капіталу фірми за
період… Показник успіху (або невдачі) операцій
фірми — величина перевищення грошових доходів
(витрат) над грошовими витратами (доходами) за
тривалий період;

2. Економісти, не дивлячись на розбіжності в
економічних поглядах, намагаються затвердити ці
поняття, посилаючись на емпіричні погляди. Од-
нак вони не зіграли важливої ролі у рішенні про-
блем оцінок, пов'язаних з цим поняттям.

Тому, зазначають автори [49] бухгалтери зу-
пинились на понятті власних правил оцінки при-
бутку безвідносно до оцінок, передбачених еко-
номічними уявленнями і поняттями.

Наслідком неоднозначності у поглядах нау-
ковців на сутність поняття "прибуток" стало те, що
залежно від мети дослідження, сфери управління,
завдання аналізу, пошуку резервів зростання вар-
тості підприємства тощо з'явилася можливість
оперувати інформацією і про види прибутку за
різними класифікаційними ознаками. Зазначене
призвело до того, що на сьогодні відсутній єдиний
підхід до класифікації та видів прибутку у різних
наукових джерелах (табл. 1).

Таким чином, дослідження літературних дже-
рел дозволило виявити існування великої кількості
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Таблиця 1. Підходи до класифікації прибутку

Джерело: розробка автора.

Види прибутку 

Автори 
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. 
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І.А
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. 

[1
9
] 
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єв

 А
.С

. 
[2

] 

Бу
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ць

 Ф
.Ф

. 

[1
1
] 

Н
еч
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ло

 А
.І.

 

[2
9
] 

М
оч
ер
ни
й 
С

.В
. 

[2
7
] 

Бе
рд
ар

 М
.М

. 
[5

] 

С
ав
иц
ьк
а 
В

.Г
. 

[4
3
] 

Валовий прибуток + + + + + + + + + +   

Чистий прибуток + + + + + + + + +  + + 

Фактичний прибуток +        +    

Економічний прибуток  + +  + +     +  

Прибуток від звичайної діяльності + +    + + + +    

Оподатковуваний прибуток + +   + +  +    + 

Прибуток від іншої звичайної діяльності      +   +    

Прибуток за звітний період + +       +    

Прибуток минулого періоду  +           

Прибуток планового періоду  +       +    

Прибуток на акцію +     + +  +    

Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг  +    + +  +  + + 

Прибуток від реалізації майна      +     + + 

Прибуток від позареалізаційних операцій  +    +       

Прибуток від господарської діяльності +        +    

Операційний прибуток 

(прибуток до виплати відсотків та податків) 
 + + +  +  +   +  

Потенційний прибуток  +       +     

Прибуток від фінансових операцій + +    +     +  

Прибуток від страхових операцій      +       

Надзвичайний прибуток + +    +   +    

Бухгалтерський прибуток  +   + +     +  

Балансовий прибуток +    + +     + + 

Прибуток від інвестиційної діяльності  +    +     +  

Прибуток, який не підлягає оподаткуванню  +       +    

Прибуток до виплати податків   + +   + +     

Маржинальний прибуток  + +  + +  +   +  

Прибуток номінальний  +           

Прибуток реальний  +           

Контрольований прибуток   +          

Прямий прибуток   +          

Низький прибуток  +           

Нормальний прибуток  +   +     +   

Високий прибуток  +           

Екстремальний прибуток     +        

Розподілений прибуток  +           

Нерозподілений прибуток  + +  + + + + +    

Прибуток, що капіталізується  +    +   +    

Прибуток, що споживається  +    +       

Прибуток доступний до розподілу серед власників    +         

Реінвестований прибуток    +  +       

Позитивний прибуток  +           

Від’ємний прибуток   +           

Біржовий прибуток      +  +     

Брутто-прибуток      +  +     

Прибуток від контролю      +       

Прибуток від поглинання      +       

Втрачений прибуток      +       

Дискреційний прибуток      +       

Емісійний прибуток      +  +     

Залишковий прибуток      +       

Засновницький прибуток      +  +     

Заявлений прибуток      +       

Кошторисний прибуток      +       

Курсовий прибуток      +       

Монопольний прибуток      +  +  +   

Нереалізований прибуток      +       

Обліковий прибуток      +  +   +  

Паперовий прибуток      +       

Пасивний прибуток      +       

Питомий прибуток      +       

Прибуток підприємства      +       

Санаційний прибуток      +       

Спекулятивний прибуток      +       

Базовий прибуток       +      

Умовний прибуток         +    

Авансовий прибуток         +    

Додатковий прибуток          +   

Установчий прибуток          +   

Торговий прибуток          +   
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видів прибутку. Узагальнюючи дані, наведені у
табл. , можна зробити висновок, що найпоширен-
ішими видами прибутку, що виокремлюються на-
уковцями, є:

1. Чистий прибуток.
2. Валовий прибуток.
3. Нерозподілений прибуток.
4. Прибуток від звичайної діяльності, прибу-

ток від реалізації продукції (товарів, робіт, по-
слуг), операційний прибуток (прибуток до випла-
ти відсотків і податків), оподатковуваний прибу-
ток, маржинальний прибуток.

5. Економічний прибуток, балансовий прибу-
ток.

6. Прибуток на акцію, прибуток від фінансо-
вих операцій, надзвичайний прибуток, бухгал-
терський прибуток, прибуток до виплати податків.

Автори роботи [48, с. 59] наголошують на тому,
що визначення прибутку полягає, перш за все, у
фіксації періоду, коли надходить виручка і
здійснюються відповідні їй витрати.

Згідно Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" [41] бух-
галтерський облік та фінансова звітність грунту-
ються на принципах, одним з яких є принцип пер-
іодичності, що передбачає можливість розподілу
діяльності підприємства на певні періоди часу з
метою складання фінансової звітності.

Отже, у фінансовій звітності, відповідно до
принципу послідовності, прибуток визначається
на певну визначену у законодавчому порядку дату.

Згідно Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" [41] звітним
періодом для складання фінансової звітності є
календарний рік. Проміжна звітність складається
щоквартально наростаючим підсумком з початку
звітного року в складі балансу та звіту про фінан-
сові результати. Баланс підприємства складаєть-
ся станом на кінець останнього дня кварталу
(року).

При цьому, зазначимо, що оцінка фінансово-
го стану здійснюється на підставі даних фінансо-
вої звітності підприємства.

Автори роботи [12] вважають, що "…зовнішні
користувачі отримують інформацію для оцінки
фінансового стану підприємства чотири рази на
рік. Отже, вони розраховують фінансові коефіці-
єнти на підставі інформації, строк давнини якої
може досягати трьох місяців. …Таким чином, в
інтервалах часу між моментом публікації про-
міжної звітності вартість активів може змінюва-
тись безліч разів. …Тобто, фінансові коефіцієнти,
розраховані на підставі навіть самої "свіжої"
фінансової звітності, вже не можуть відображати
дійсний фінансовий стан і, відповідно, не дозво-
лять своєчасно реагувати на зміни, що відбувають-
ся".

Тієї ж думки дотримується Ковальов В.В., який
наголошує на тому, що баланс історичний по при-
роді, отже баланс фіксує підсумки фінансово-гос-
подарських операцій, що склалися на момент його

складання, тобто на кінець звітного періоду і тому
адекватно не відображає стан засобів підприєм-
ства на протязі звітного періоду [23, с. 184—185;
21, с. 370].

На наш погляд прибуток, відображений у
звітності, також є дещо "застарілою" інформацією.

Отже, узагальнюючи наведе, пропонуємо
удосконалити визначення поняття "прибуток" та
вживати наступне його тлумачення: "прибуток —
це інтервальний показник, визначений станом на
певну дату, що відображає кінцевий результат
діяльності підприємства та є частиною отримано-
го доходу, зменшеного на собівартість, сукупні
витрати, понесені у процесі здійснення цієї діяль-
ності та розмір податків".

Окремої уваги при розгляді економічних ре-
зультатів діяльності потребує категорія "фінансо-
вий результат", що є однією зі складових характе-
ристик прибутку та економічного ефекту.

Так, автори роботи [51] вважають, що фінан-
совий результат — це закінчена грошова оцінка
різних сторін виробничої збутової постачальниць-
кої і фінансової діяльності підприємства, що ха-
рактеризується прибутком або збитком.

Автори економічного енциклопедичного
словника [28, с. 509] вважають, що фінансові ре-
зультати — це грошова форма підсумків госпо-
дарської діяльності організацій або їхніх
підрозділів, виражена в прибутках або збитках.

Автори роботи [50] наголошують на тому, що
фінансові результати характеризують абсолютну
ефективність господарювання суб'єкта. При цьо-
му автори зазначають, що найважливішим з них є
показник прибутку.

Скалюк Р.В. характеризує фінансовий резуль-
тат господарської діяльності підприємства як
підсумковий показник ефективності господарсь-
кої діяльності, що відображає загальну величину
економічних вигод, отриманих (втрачених)
підприємством, можливість забезпечення прибут-
ковості та економічного розвитку підприємства
[46; 47].

Балабанов І.Т. та Герчикова І.Н. вважають, що
фінансові результати відображають мету підприє-
мницької діяльності, її доходність, є визначальни-
ми для підприємства. Крім його дирекції та колек-
тиву вони цікавлять інвесторів, кредиторів, дер-
жавні органи, фондові біржі [3; 4; 13].

У економічному термінологічному словнику-
довіднику [17, с. 340] зазначено, що результати
фінансові — це процес одержання фінансових ре-
сурсів, пов'язаний з виробництвом і реалізацією
товарів, операціями на ринку капіталів.

Отже, узагальнюючи наведені погляди, мож-
на підсумувати, що категорія "фінансові резуль-
тати" науковцями тлумачиться у наступних аспек-
тах:

— ототожнюється з прибутком або збитком
[51; 28];

— характеризується як підсумковий показник
ефективності господарської діяльності, що відоб-
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ражає загальну величину економічних вигод [46;
47];

— характеризуються як мета виробництва,
діяльності, її доходність [3; 4; 17].

На нашу думку, поняття "фінансовий резуль-
тат" за своїм змістом є ширшим, ніж поняття "при-
буток" (або позитивний фінансовий результат) та
"збиток" (або негативний фінансовий результат),
які є тільки однією з форм фінансового результа-
ту.

Отже, враховуючи наведене, вважаємо необх-
ідним удосконалення існуючих методик оцінки
економічних результатів діяльності підприємств.

Автор роботи [37, с. 100] наголошує на тому,
що фінансовий стан підприємства впливає на
розмір отриманого прибутку. Отже, якщо фак-
тичні показники фінансового стану гірші, ніж
прийняті нормативи, то підприємство, як наслідок,
не доотримує прибуток.

Відповідно, розмір прибутку впливає на оцін-
ку фінансового стану.

Ми вже відмічали, що існує велика кількість
загальновідомих та авторських методик [31; 34; 35;
36; 37; 38; 40], в яких визначається комплексний
фінансово-економічний результат діяльності
підприємства за період, як зважена сума показ-
ників, які характеризують рівень фінансового ста-
ну і чистий прибуток підприємства.

Зауважимо, що в усіх методиках враховується
і фінансовий стан, і прибуток. Очевидним є те, що
розмір прибутку або збитку впливає на фінансо-
вий стан, відповідно, і на розмір пасивів і активів
підприємства. Наявність прибутку на підприємстві
обумовлює додатковий грошовий потік, котрий
впливає на зміну фінансового стану, в той час як
для кожного суб'єкта господарювання зростає
необхідність об'єктивної оцінки фінансового ста-
ну.

Враховуючи наведене, пропонуємо оцінку
економічних результатів діяльності підприємства
визначати шляхом розрахунку та інтерпретації
удосконаленого комплексного показника, що
враховує як прибуток підприємства, так і зміну
його фінансового стану, визначену без урахуван-
ня складової прибутку, що дозволить уникнути
подвійного врахування прибутку в показнику та
комплексно оцінити економічний результат
діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Запропонована удосконалена методика комп-

лексної оцінки економічного результату діяль-
ності підприємства, на наш погляд, дозволить
здійснити об'єктивну комплексну оцінку еконо-
мічного результату підприємства, що є дуже важ-
ливим питанням, адже вона є підгрунтям для
прийняття подальших управлінських рішень.

У свою чергу, запропонована методика комп-
лексної оцінки економічних результатів діяльності

підприємств потребує визначення рівня фінансо-
вого стану за умови, що підприємство не отрима-
ло прибуток або збиток в оцінюваному періоді.
Враховуючи наведене, виникала необхідність роз-
робки економіко-математичних моделей розподі-
лу різних видів прибутку залежно від особливос-
тей їх формування та з урахуванням відмінностей
у принципах їх розподілу до умови беззбитковості
діяльності підприємства, що дозволяють визначи-
ти фінансовий стан підприємства у вартісному ви-
разі без впливу на нього прибутку або збитку [9;
32; 33].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес успішного функціонування і роз-

витку підприємств роздрібної торгівлі в сучас-
них умовах господарювання, для яких харак-
терним є посилення негативного впливу зовні-
шнього середовища, в значній мірі визначаєть-
ся повнотою та своєчасністю забезпечення то-
варними ресурсами. Істотне значення в забез-
печенні досягнення планових показників гос-
подарської діяльності, які належать товарним
ресурсам, вимагає дослідження їх сутнісних
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ТОВАРНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇХ РОЛЬ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ
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COMMODITY RESOURCES OF ENTERPRISES OF RETAIL BUSINESS AND THEIR ROLE ARE
IN PROVIDING OF ECONOMIC ACTIVITY

У сучасних умовах господарювання можливість досягнення підприємством роздрібної торгівлі запланованих
обсягів діяльності в значній мірі залежить від ефективності управління товарними ресурсами. Товарне виробництво
зумовлює необхідність товарно-грошового обміну і доведення товару зі сфери виробництва до сфери споживання.
Специфіка діяльності підприємств торгівлі полягає у доведенні товарів до кінцевого споживача, що є завершальним
етапом їх просування зі сфери виробництва до сфери споживання. Торгівля, з одного боку, здійснює стимулюючий
вплив на виробництво споживчих товарів, сприяючи вдосконаленню асортименту і підвищенню якості товарів, а з
іншого боку, впливає на товарну пропозицію на споживчому ринку відповідно до його вимог, шляхом формування
товарного асортименту, розширення обсягів реалізації. Товарні ресурси, які є специфічною складовою ресурсного
потенціалу підприємства торгівлі, забезпечують виконання ним головної функції — доведення товарів до спожи-
вачів. Для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємствам роздрібної торгівлі потрібно не тільки
забезпечити надходження товарів, які є конкурентоспроможними за якістю, ціною і структурою пропозиції, а ще й
забезпечити конкурентоспроможні умови постачання товарів.

In the modern terms of mеnage possibility of achievement of retail business of the pre-arranged volumes of activity
an enterprise largely depends on efficiency of management commodity resources. A commodity production predetermines
the necessity of commodity-money exchange and leading to of commodity from the sphere of production to the sphere of
consumption. The specific of activity of trade enterprises consists in taking of commodities to end-user that is the finishing
stage of their advancement from the sphere of production to the sphere of consumption. Trading with one side carries out
stimulant influence on the production of consumer goods, assisting perfection of assortment and upgrading of
commodities, and on the other hand influences on commodity suggestion at the user market in accordance with his
requirements, by forming of commodity assortment, expansion of volumes of realization. Commodity resources that are
the specific constituent of resource potential of trade enterprise provide implementation to them of main function —
leading to of commodities to consumers. For providing of effective economic activity to the enterprises of retail business
it is needed not only to provide the receivables of commodities, that are competitive in quality, by a price and structure
of a sentence, and yet and to provide the competitive terms of delivery of commodities.

Ключові слова: торгівля, товари, товарний обіг, ресурси, товарні ресурси.
Key words: trade, commodities, circulation of goods, resources, commodity resources.

характеристик, виокремлення основних класи-
фікаційних ознак та особливостей застосуван-
ня в процесі господарської діяльності підпри-
ємств роздрібної торгівлі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній економічній літературі присутні
теоретичні дослідження окремих аспектів, що
стосуються забезпечення підприємств роздрі-
бної торгівлі товарними ресурсами. Зокрема в



60
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2014

працях таких вітчизняних та зарубіжних нау-
ковців, як В.В. Апопій, Л.А. Брагін, І.М. Ва-
хович, З.В. Герасимчук, Н.О. Голошубова,
Л.Л. Ковальська, І.П. Міщук, В.К. Памбухчіянц,
В.М. Ребицький, В.А. Фесюк, досліджено орга-
нізаційні аспекти забезпечення товарами під-
приємств роздрібної торгівлі. Особливості за-
купівельної діяльності підприємств торгівлі
досліджено в працях вітчизняних науковців:
Н.О. Власової, В.М. Коноваленко, А.А. Маза-
ракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакової, Ю.В. По-
номарьової та зарубіжних науковців: Б.А. Вей-
тца, Дж. Келлі, М. Ліндерса, Х. Фірона. Незва-
жаючи на велику кількість робіт вітчизняних і
зарубіжних вчених, присвячених проблемам за-
безпечення підприємств торгівлі товарними ре-
сурсами, теоретичні погляди щодо їхньої сут-
ності та її адаптації до ринкових умов госпо-
дарювання не знайшли ще достатнього висвіт-
лення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою проведеного у статті дослідження є

узагальнення трактувань поняття "товарні ре-
сурси", уточнення його складу та виокремлен-
ня особливостей управління товарними ресур-
сами для підприємств роздрібної торгівлі на
сучасному етапі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Функціонування економічного механізму
будь-якого суспільства, в якому продукти ви-
робництва виступають товаром, неможливе без
взаємного обміну продуктами виробництва за
законом вартості. Саме товарне виробництво
зумовлює необхідність товарно-грошового об-
міну і доведення товару зі сфери виробництва
до сфери споживання. З одного боку, торгівля
опосередковує обмін у товарно-грошовій фор-
мі й створює умови для розвитку відтворюваль-
ного процесу. З іншого боку, вона забезпечує
реалізацію форм вартості товару, тобто задо-
волення особистих та суспільних потреб у то-
варах та послугах [1, с. 32].

Сучасні науковці розмежовують термін "то-
вар", надаючи йому більш широкого трактуван-
ня та більш вузького. У широкому значенні під
товаром розуміють будь-яке матеріальне чи не-
матеріальне благо, яке має споживчу цінність
та може бути реалізованим (обміняним на інше
благо). Зокрема прикладом широкого тракту-
вання поняття "товар" є визначення надане ко-
лективом авторів у підручнику за редакцією
професора В.В. Апопія: "товар представляє со-
бою продукт виробничо-екологічної діяльності

або природне багатство, яке має вартість і об-
мінюється на ринку в грошовій формі" [1, с. 54].
Подібне трактування надає і Г.М. Тарасюк [2,
с. 106], за висловом якої, товаром можуть бути
продукти як фізичної, так і розумової праці,
результат послуг, сама здатність до праці, зем-
ля та її надра — все, що має споживчу вартість
і може обмінюватись на інший товар (гроші)
власником.

У вузькому значенні: товар — це продукт
праці, виготовлений і призначений для обміну.
[2, с. 106]. Подібне визначення надає і Л.І. Крам-
ченко [3, с. 53], визначаючи товари як продук-
ти або послуги, призначені для продажу на рин-
ку.

Другою складовою дефініції "товарні ре-
сурси" є поняття "ресурси". Зарубіжні дослід-
ники, зокрема такі, як Дж. Блек, Дж. Харінг-
тон, дають доволі широке трактування термі-
ну "ресурси". Так, зокрема, Дж. Блек у своєму
англійсько-російському тлумачному словнику
"Економіка" дає визначення ресурсів (resour-
ces) як поняття, яке включає все, що сприяє еко-
номічній діяльності [4, с. 628]. Подібне визна-
чення надає Дж. Харінгтон [5, с. 152], який роз-
глядає ресурси як джерело допомоги або під-
тримки і наявні засоби.

 За твердженням В. Катькало [6] дослідни-
ки на сьогодні виходять із різного уявлення про
економічний зміст даного терміну. Це пов'яза-
но, на нашу думку, із ускладненням елемент-
ного складу ресурсів відповідно до прогресу-
ючого характеру розвитку суспільно-економі-
чних відносин.

Деякі сучасні науковці [7, с. 194; 8, с. 384]
надаючи визначення поняття "ресурси", виок-
ремлюють лише основні елементні складові, за-
лишаючи поза увагою цільову спрямованість їх
формування.

Окремі сучасні дослідники при розкритті
сутності ресурсів вказують на такі цільові орі-
єнтири в процесі формування та використання
ресурсів, як досягнення мети, задоволення
власних потреб і потреб суб'єктів або об'єктів
зовнішнього середовища [6, с. 2], підвищення
раціональності і ефективності виробництва [7,
с. 100].

Товарні ресурси, які є специфічною складо-
вою ресурсного потенціалу підприємства
торгівлі, забезпечують виконання ним головної
функції — доведення товарів до споживачів.
Незважаючи на велику кількість робіт, присвя-
чених діяльності підприємств торгівлі в цілому
та особливостям їх забезпечення товарними ре-
сурсами зокрема, спостерігаються істотні роз-
біжності у трактуванні терміну "товарні ресур-
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си" на рівні підприємства
торгівлі, особливо сто-
совно їх елементного скла-
ду.

Брагін Л.А., вказуючи
на необхідність наступ-
ної реалізації товарних
ресурсів, визначає їх як
всю масу продукції, яка
закуповується торговель-
ним підприємством з ме-
тою наступної реалізації
на внутрішньому ринку,
поставок на експорт і по
клірингу (погашення бор-
гових зобов'язань) [8].
Подібне трактування зна-
ходимо у Іванова Г.Г.:
"Під товарним ресурсами
розуміється вся маса про-
дукції, яка закуповується
підприємством торгівлі з
метою наступної реалі-
зації на внутрішньому
ринку, поставок на екс-
порт і створення товар-
них запасів" [ 9, с. 60]. Не-
обхідно підкреслити, що
наведені вище визначення представляють то-
варні ресурси як такі, що є результатом за-
купівлі. Погоджуючись із даним твердженням
необхідно відзначити, що в сучасних умовах
господарювання процес забезпечення підприє-
мства торгівлі товарними ресурсами зазнав
кардинальних змін. Ринкова система перетво-
рення економічних механізмів ведення бізнесу
призвела до появи нових форм та джерел над-
ходження товарних ресурсів. Хоча закупівля
товарів на даний момент є переважаючою, про-
те не єдино можливою формою забезпечення
підприємства роздрібної торгівлі товарними
ресурсами. Отже, подібне трактування товар-
них ресурсів є правильним в тому випадку,
якщо підприємство торгівлі використовує
єдине джерело надходження товарних ресурсів
— їх закупівлю.

Найбільш доцільним та узагальнюючим, на
нашу думку, є визначення, яке надано в підруч-
нику за редакцією О.М. Соломатіна: " товарні
ресурси — це вся маса товарів, що надходять з
різноманітних джерел, та призначаються для
продажу споживачам для кінцевого викорис-
тання" [10, с. 146].

Результатом узагальнення проведених тео-
ретичних досліджень є наступне визначення
товарних ресурсів: товарні ресурси — це спе-

цифічний елемент ресурсного потенціалу у
формі сукупності споживчих товарів, які відпо-
відають встановленим кількісним і якісним па-
раметрам та призначені для подальшої реалі-
зації переважно для кінцевого споживання,
створюючи можливість провадження безпере-
бійної господарської діяльності та досягнення
підприємством роздрібної торгівлі встановле-
них цілей.

Для забезпечення ефективної господарсь-
кої діяльності підприємствам роздрібної
торгівлі потрібно не тільки забезпечити над-
ходження товарів, які є конкурентоспромож-
ними за якістю, ціною і структурою пропозиції,
а ще й забезпечити конкурентоспроможні умо-
ви постачання товарів.

Особливістю діяльності підприємств розд-
рібної торгівлі, на відміну від підприємств
оптової торгівлі, є реалізація товарів переваж-
но для кінцевого споживання. Відповідно про-
цес формування товарних ресурсів повинен
бути спрямований на задоволення попиту
кінцевого споживача, що передбачає розроб-
ку збалансованого асортименту товарів, який
у раціональних співвідношеннях поєднує това-
ри різних товарних груп залежно від потреб
ринку; підтримання господарських відносин з
великою кількістю постачальників товарів;

Таблиця 1. Класифікація видів товарних ресурсів підприємства
роздрібної торгівлі

Класифікаційна ознака Види товарних ресурсів 
1. Залежно від можливості 
набуття підприємством торгівлі 
права власності на товарні ресурси 

Товарні ресурси, які не є власністю підприємства торгівлі 
Товарні ресурси, які перебувають у власності підприємства торгівлі 

2.  За етапами формування Потенційні товарні ресурси 

Сформовані товарні ресурси 

3.  Залежно від ступеня участі 
підприємства роздрібної торгівлі у 
процесі створення товарних 
ресурсів 

Товарні ресурси, які готові до реалізації або потребують 
застосування технологічних операцій з підготовки до продажу  
Товарні ресурси, які виготовляються на підприємстві торгівлі (є 
продукцією власного виробництва) 
Товарні ресурси, які виробляються під власною торговельною 

маркою підприємства роздрібної торгівлі  
Товарні ресурси, які виготовляються з давальницької сировини на 
замовлення підприємства роздрібної торгівлі 

4. Залежно від форм договірних 
відносин, на основі яких 
здійснюється надходження 
товарних ресурсів 

Товарні ресурси, які надходять на основі договору купівлі-продажу  
Товарні ресурси, які надходять на основі договору поставки 

Товарні ресурси, які надходять на основі зовнішньоекономічних 
договорів (власний імпорт) 
Товарні ресурси, які надходять на основі договору комісії 
(консигнації) 
Товарні ресурси, які надходять на основі договору міни 

Товарні ресурси, які надходять на основі договору закупівлі 
сільськогосподарської продукції 
Товарні ресурси, які надходять в якості внеску до статутного 
капіталу 
Товарні ресурси, які надходять в якості безоплатно одержаних 
товарів 

5. Залежно від необхідності 
спеціальних умов для зберігання та 
підготовки до продажу 

Товарні ресурси, які не потребують спеціальних умов для зберігання 
та підготовки до продажу 
Товарні ресурси, які потребують спеціальних умов для зберігання та 
підготовки до продажу 

6. За ступенем ефективності 
використання в господарській 

діяльності 

Товарні ресурси, використання яких приносить економічний ефект  
Товарні ресурси, використання яких не приносить економічного 
ефекту 
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здійснення постійного моніторингу пропозиції
на ринку споживчих товарів та відбір найбільш
доцільних джерел забезпечення підприємства
товарними ресурсами; здійснення постійного
моніторингу можливих цін закупівлі та реалі-
зації товарів, порівняння їх з цінами підпри-
ємств-конкурентів; проведення безперервної
діагностики ефективності управління.

Таким чином, за результатами проведено-
го дослідження нами пропонується класифіка-
ція товарних ресурсів, що найбільш повно вра-
ховує особливості функціонування підпри-
ємств роздрібної торгівлі в сучасних умовах
господарювання (табл. 1).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Чітке розуміння сутності товарних ресурсів

їх ролі в забезпеченні діяльності підприємств
роздрібної торгівлі буде сприяти підвищенню
ефективності діяльності та досягненню запла-
нованих результатів. Запропонована класифі-
кація товарних ресурсів сприятиме більш об-
грунтованому вибору шляхів та напрямів підви-
щення ефективності управління товарними ре-
сурсами, врахування їх відмітних особливостей
впливу на досягнення результуючих показників
сприятиме прийняттю ефективних управлінсь-
ких рішень щодо управління товарними ресур-
сами. Перспективою подальших наукових до-
сліджень є розроблення методичних засад та
практичного інструментарію застосування
комплексного підходу до управління товарни-
ми ресурсами, спрямованого на високоефек-
тивну взаємодію всіх елементів системи управ-
ління.
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ВСТУП
Розвиток кризових явищ у сучасній еко-

номіці України характеризується загострен-
ням. Знижуються темпи економічного розвит-
ку, зростає безробіття, відбувається зменшен-
ня державних соціальних гарантій та видатків.
У цих умовах важливим стає формування ме-
тодичних основ подолання кризового стану в
окремих господарських структурах. Це пояс-
нюється тим, що вирішення існуючих проблем
значною мірою залежить від стану господарсь-
ких систем, з яких і складається національна
економіка. Виходячи з цього, питання антикри-
зового управління підприємствами набуває все
більшої актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання теорії та практики антикризового
управління підприємствами є об'єктом числен-
них досліджень, викладених у працях Е. Корот-
кова [1], В. Крижанівського, В. Лапенкова [2],
Г. Іванова [3], А. Градова, Б. Кузина [4], С.
Бєляєва, В. Кошкіна [5] та ін. Авторами достат-
ньо багато уваги приділено питанням органі-
зації та управління господарсько діяльністю
підприємств в умовах економічної кризи. Ви-
ходячи з багатогранності та складності проце-
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су антикризового управління бізнес-потоками
підприємств, наявності багатьох аспектів, на
які акцентується увага авторами, важливим
етапом теоретичного дослідження питань ан-
тикризового управління підприємствами є уза-
гальнення результатів існуючих досліджень з
метою визначення існуючих переважаючих по-
глядів на досліджуваний об'єкт.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є наведення результатів уза-

гальнюючого дослідження сутності, змісту та
особливостей антикризового управління
підприємствами у сучасних умовах

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Обгрунтування концепції антикризового

управління бізнес-потоками підприємств вима-
гає здійснити формулювання ключових понять
у цій галузі. До кола ключових понять, що по-
требують визначення доцільно віднести таке
явище, як криза, а також такі процеси, як ан-
тикризове управління та управління бізнес-по-
токами.

Базуючись на результатах вищепроведено-
го аналізу, слід зробити висновок, що криза на
підприємстві є ситуацією, що пов'язана із на-
станням несприятливих наслідків у вигляді при-
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пинення його існування, отримання збитків
усіма зацікавленими сторонами та демонтажем
усієї господарсько-комерційної системи з її
зв'язками із зовнішнім середовищем. Настан-
ня кризової ситуації обумовлюється відповід-
ними недоліками та прорахунками у роботі ме-
неджменту підприємства, який несвоєчасно
виявив невідповідності та деструктивні обста-
вини, а також не здійснив своєчасних корегу-
ючих та попереджувальних заходів.

Антикризове управління є відповідною
реакцією на загрозу настання кризи та її
наслідків у вигляді дестабілізації господарюю-
чої бізнес-системи. Означений процес характе-
ризується складністю та потребує концепту-
ального визначення його складових та ключо-
вих характеристик. У науковій літературі озна-
ченому питанню було приділено певну увагу,
що визначило наявність низки поглядів на
сутність та зміст антикризового управління.

Аналіз трактувань поняття антикризового
управління дозволяє визначити низку поло-
жень, що не були враховані у попередніх до-
слідженнях сутності та змісту процесів анти-
кризового управління підприємствами. В ана-
лізованих трактуваннях не визначається голов-
не питання, відносно того чи є антикризове уп-
равління системою заходів, що має тимчасовий
характер, та згортається за результатами ста-
білізації стану підприємства, чи це є система-
тичною діяльністю, спрямованою на своєчасне
попередження кризових явищ та їх оператив-
не усунення у випадку їх виникнення. На наш
погляд, цілком очевидним є те, що криза у фун-
кціонуванні підприємства є явищем небажаним
та таким, що потребує оперативного усунення,
при цьому систематична криза у зовнішньому
середовищі (на рівні країни, регіону чи галузі)
не є чинником постійного застосування анти-
кризового інструментарію. Підприємство, ме-
тою якого є отримання прибутку, а не бороть-
ба із обставинами має бути об'єктом системно-
го менеджменту, а не перманентного антикри-
зового управління, що і визначає тимчасовий
характер означеної групи функцій і завдань.
Таким чином, антикризове управління є свого
роду проектом, який має термінові, ресурсні та
кадрові обмеження, а також головне — мету,
що полягає у стабілізації процесів функціону-
вання підприємства та приведення його у стан,
коли воно у штатному режимі здійснює ритмі-
чну операційну діяльність, що дозволяє йому
генерувати додану вартість та забезпечувати
розширене відтворення авансованих коштів.

Іншим важливим аспектом визначення сут-
ності та змісту антикризового управління є

його суб'єкти. Враховуючи те, що несприятливі
наслідки виникли у результаті певних відхи-
лень, які є надзвичайними та такими, що не
піддаються стабілізації з боку менеджменту
підприємства, залучення потребують спеціалі-
сти та фахівці, які спеціалізуються на роботі
надзвичайних та складних економічних умовах
та професійно здійснюють подолання кризових
наслідків. Це пояснюється тим, що нелогічною
є ситуація, коли суб'єкт управління, який до-
пустив прорахунки та привів до настання кри-
зового становища, у подальшому здійснює
управлінські функції. Зрозумілим є те, що за-
лучення кризового менеджеру (чи їх групи)
ззовні є об'єктивною вимогою, яка визначає
можливості виходу з кризи. В даному випадку,
на наш погляд, не слід змішувати управлінські
ролі антикризового менеджеру, керівника са-
нації та арбітражного керуючого (голову
ліквідаційної комісії). Антикризовий менеджер
працює над подоланням кризи та забезпечен-
ням подальшого розвитку, діє повністю в інте-
ресах власників та є тимчасовим керівником,
що має за мету змінити несприятливі тенденції
у роботі підприємства. В той же час, арбітраж-
ний керуючий діє в інтересах кредиторів, тру-
дового колективу, держави та в останню чергу
— власників.

До кола невирішених питань у частині ви-
значення сутності антикризового управління
також входить формулювання його специфіч-
них цілей та завдань, а також інструментарію,
що відрізняє його від реалізації функцій менед-
жменту у штатному режимі. Вирішення завдань
із подолання кризової ситуації на підприємстві
грунтується на запровадженні суттєвих змін та
прийнятті стратегічних рішень. Підприємство
у кризовому стані потребує якщо не докорін-
них, то значних перетворень. У цьому випадку
здійснюється реалізація стратегій концентрації
або диверсифікації, що в залежності від ситу-
ації полягає у відмові від окремих стратегічних
зон господарювання або у навпаки виходу на
нетрадиційні ринки для підприємства. Таким
чином, здійснюється перебудова організацій-
ної та виробничої структури підприємства, реі-
нжиніринг усіх його процесів. Саме тут і вини-
кає питання аналізу бізнес-потоків господарю-
ючого суб'єкту, що пов'язаний із визначенням
старої бізнес схеми, руху ресурсів та інформа-
ційних потоків, джерел формування доданої
вартості. Результати такого роду аналізу є ос-
новою для виявлення джерел кризового стану
та напрямів його подальшого подолання.

Таким чином, антикризове управління є си-
стемою функцій, завдань та інструментів, які
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тимчасово застосовуються на підприємстві з
метою подолання кризової ситуації, пов'язане
із залученням професійних менеджерів із
відповідними антикризовими компетенціями та
спрямоване на запровадження суттєвих змін у
напрямі значної перебудови бізнес процесів та
потоків господарюючого суб'єкту, що у підсум-
ку дозволить забезпечити його стійкий розви-
ток та можливості в штатному режимі здійс-
нювати операційну та фінансово-інвестиційну
діяльність на прийнятному рівні доходності за
умови відповідного рівня ризику господарю-
вання.

Виходячи із вищенаведеного визначення ан-
тикризового управління підприємством, мож-
ливо визначити, що його центральним об'єктом
є бізнес-потоки підприємства, які потребують
застосування специфічного інструментарію.
Таким чином, вирішення потребує питання об-
грунтування сутності поняття бізнес-потоку,
як основного об'єкту перебудови під час реал-
ізації функцій антикризового управління.

Вважаємо, що бізнес потік у межах вироб-
ничо-господарської структури слід визначити
як стійку, цілеспрямовану сукупність ресурсів,
що є об'єктом перетворення на шляху фор-
мування ланцюгу доданої вартості, при цьому
означене перетворення є систематизованим та
структурованим, коли кожен потік має джере-
ло та пункт призначення, які відповідно є вхо-
дами та виходами бізнес-процесів господарю-
ючої системи. Керуючись ідеологією процес-
ноорієнтованого управління, що зосеред-
жується на впорядкуванні системи бізнес-про-
цесів, кожен з бізнес-потоків має власника,

який є посадовцем, відповідальним за рух по-
току, його формування та досягнення пункту
призначення (наступного бізнес-процесу). Оз-
начений посадовець має в розпорядженні ре-
сурси, персонал, організаційну інфраструкту-
ру, інформаційно-технічне забезпечення, здійс-
нює управління процесом руху бізнес-потоку,
а також його ефективне просування в межах
бізнес-процесу, який перебуває у його зоні
відповідальності.

Кожен бізнес-потік є одночасно ресурсом
для певного бізнес-процесу на підприємстві та
у той же час є результатом реалізації іншого
бізнес-процесу. Таким чином, здійснюється
конвейєрне просування фінансів, інформації,
матеріальних ресурсів тощо всередині органі-
зації та за її межи. В результаті розбалансу-
вання означеної системи виникає кризисна си-
туація на підприємстві та саме її перебудова є
об'єктом діяльності антикризового менедже-
ру. Просування бізнес-потоків між бізнес-
процесами та в середині них є об'єктом регла-
ментації, яка здійснюється шляхом прийнят-
тя відповідного локального акту, що формал-
ізується у технічному записі, що регламентує
послідовність операцій, відповідальність, шля-
хи та можливості взаємодії окремих вико-
навців та порядок прийняття рішень у типо-
вих ситуаціях.

Таким чином, антикризове управління
бізнес потоками підприємства є терміновою
системою заходів із реалізації функцій в на-
прямі оптимізації руху широкої номенклатури
ресурсів, яка має на меті здійснення стратегіч-
ну перебудову бізнесу, що дозволить забезпе-

Рис. 1. Логіка та послідовність формулювання основних понять в галузі антикризового
управління бізнес-потоками підприємств
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чити в стислий термін прибутковість підприє-
мства та у стратегічній перспективі прийнятний
рівень його доходності та стабільності по відно-
шенню до зовнішніх чинників деструктивного
впливу.

У науковій літературі існує певна дискусія
стосовно питання чинників виникнення кризо-
вих ситуацій, що спричиняють потребу засто-
сування антикризових процедур, перебудови
бізнес процесів підприємств, а також перегля-
ду джерел та напрямів застосування їх бізнес-
потоків. До кола означених чинників слід відне-
сти такі:

— недостатній рівень координації всередині
організації між власниками окремих процесів
та потоків, як наслідок, визначає деструктив-
них вплив конфліктних ситуацій та неузгодже-
ності дій посадовців;

— нераціональне використання окремих ре-
сурсів, великі втрати на шляху формування
ланцюгу доданої вартості, що у підсумку при-
зводять до збитків та настання дефіциту ре-
сурсів на підприємстві.

Враховуючи логіку вищевикладених мірку-
вань, ієрархію та послідовність формулюван-
ня авторських визначень, зокрема понять кри-
зи, антикризового управління та антикризово-
го управління бізнес-потоками підприємства,
можливо представити у наступному вигляді
(рис. 1).

Зміст антикризового управління бізнес-по-
токами підприємства розкривається через дже-
рела виникнення ризиків, що у підсумку при-
зводять до виникнення кризових ситуацій. Ри-
зики, властиві господарській діяльності
підприємств, формуються передусім у зовніш-
ньому середовищі, що обумовлюється в першу
чергу їх об'єктивним характером. Підприєм-
ства не мають можливості ефективно вплива-
ти на суб'єктів зовнішнього середовища та
відповідно мають лише враховувати та прогно-
зувати настання окремих несприятливих ситу-
ацій. До кола такого роду середовищ, де фор-
муються суб'єкти зовнішнього впливу слід
віднести державний сектор, регіональне сере-
довище та галузеве середовище. Саме на мак-
ро-, мезо- та мікрорівнях економіки формуєть-
ся більшість неконтрольованих підприємства-
ми ризиків, що у більшій мірі стосується
підприємств які функціонують на ринках,
близьких до вільноконкурентних.

ВИСНОВОК
Результати дослідження сутності, змісту та

особливостей антикризового управління
бізнес-потоками підприємств у сучасних умо-

вах є теоретичним підгрунтям здійснення по-
дальших досліджень, які слід спрямувати на
встановлення методичних основ здійснення
антикризового управління підприємствами,
зокрема, визначення його цілей, завдань, прин-
ципів, методів та функцій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема підвищення конкурентоспро-

можності є однією з найбільш гострих та акту-
альних для аграрного сектора економіки Украї-
ни. Особливого значення вона набуває з всту-
пом України до СОТ. Зниження торговельних
бар'єрів загострить конкуренцію між вітчизня-
ною та імпортованою продукцією як на внут-
рішньому, так і на зовнішніх продовольчих рин-
ках. Поразка в цій боротьбі означатиме повний
занепад сільського господарства України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у дослідження проблем
конкурентоспроможності внесли такі відомі
зарубіжні та вітчизняні вчені, як Б. Ларреєн,
М. Портер, Д.Сакс, Б. Балассу, Дж. Бхаваті,
А. Вінтерса, М. Голдстейна, Д. Грінвея, П. Круг-
мана, М. Портера, С. Смалвуда. Л. Антонюк,
А. Воронкова, В. Попов, О. Редькін, М. Чума-
ченко, Р. Фатхутдінов В. Андрійчук, В. Богома-
зова, В. Будкін, В. Геєць, А. Кредісов, К. Кон-
ченко, Ю. Макогон, І. Пузанов, В. Осецький,
О. Плотніков та ін.

Проте питання конкурентоспроможності
корпоративного сектора на прикладі сільсько-
го господарства в рамках членства України в
СОТ недостатньо знайшло відображення в пра-
цях українських та закордонних вчених.

УДК 338.4
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FORMING OF COMPETITIVE EDGES OF CORPORATE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS
OF MEMBERSHIP OF UKRAINE IN WTO ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURE

У статті розглянуто умови формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва на прикладі сільсько-
го господарства. Зроблено SWOT-аналіз конкурентоспроможності сільського господарства. Досліджено слабкі та сильні
сторони галузі сільського господарства в Україні, зокрема в умовах членства у Світовій організації торгівлі.

In the article the terms of forming of competitive edges of corporate enterprise are considered on the example of
agriculture. The SWOT-analysis of competitiveness of agriculture is done. Weak and strong sides of industry of agriculture
in Ukraine, in particular in the conditions of membership in World trade organization are examined.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз та прогнозування

економічної співпраці України з країнами світу
на основі узагальнення теоретичних положень
та методичних підходів до формування конку-
рентних переваг корпоративного підприємниц-
тва в умовах членства у СОТ.

Теоретичною основою дослідження висту-
пає системний підхід до аналізу корпоративно-
го сектора України, а методологічно — це ме-
тоди системного та порівняльного аналізу, ста-
тистичного дослідження та теоретичного уза-
гальнення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для забезпечення продовольчої безпеки
країни частка вітчизняної продукції в продо-
вольчому споживанні населення не повинна
бути нижчою 70%. Але для цього конкурентос-
проможною в порівнянні з імпортом повинно
бути не менше 80—85 % продукції, що пропо-
нується вітчизняними товаровиробниками. Та-
ким чином, проблема підвищення конкуренто-
спроможності, формування та реалізації кон-
курентних переваг сільського господарства
України набуває все більшої актуальності.

У дослідженнях останніх років під конку-
рентоспроможністю галузі розуміють здат-
ність галузі створювати зростаючий обсяг до-
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даткової вартості на основі підвищення ефек-
тивності використання факторів виробництва,
забезпечення інвестиційної привабливості
бізнесу та освоєння нових ринків. При цьому
до важливих умов, що впливають на конкурен-
тоспроможність галузі відносять:

— позиціонування на світовому ринку
(ступінь експортної орієнтованості виробниц-
тва, частка експорту в її динаміці);

— позиціонування на внутрішньому ринку;
— технологічний рівень галузі, що визна-

чається розміром нагромаджених інвестицій та
якісних характеристик потужностей, а також
в інтенсивності інвестиційної діяльності;

— рівень концентрації на ринках, його дос-
татність для успішної конкуренції з міжнарод-
ними компаніями — лідерами в певних галузях;

— забезпеченість сировинною базою, роз-
виток інтеграційних зв'язків.

Дослідження проблем конкурентоспро-
можності об'єктивно стає одним з пріоритет-
них напрямів вітчизняної та міжнародної аг-
рарної науки. Для аналізу конкурентних пе-
реваг на рівні підприємства давно та успішно
використовується розроблений за кордоном
метод SWOT-аналізу [2]. При цьому методі
об'єкт економічного управління розглядають
з чотирьох принципових позицій: сильних та
слабких сторін його діяльності, можливостей
та загроз майбутнього розвитку. Такий
структурний аналіз дозволяє своєчасно вияв-
ляти резерви, визначати потенційні загрози,
розраховувати оптимальну траєкторію на
перспективу і в кінцевому результаті суттєво

підвищувати конкурентоспроможність та
ефективність. На макрорівні для аналізу і
прогнозування розвитку галузей національ-
них економік використання SWOT-аналізу
ще досить обмежене. Однак його використан-
ня для даних цілей є досить результативним
внаслідок реальної можливості чітко струк-
туризувати проблему, визначити пріоритетні
напрями майбутнього розвитку, передбачити
бар'єри та загрози, які стануть перепоною
для досягнення поставлених цілей, а також
оцінити ступінь впливу тих чи інших факторів
та тенденцій.

Даний метод базується на складанні стра-
тегічного балансу, який в західній літературі
отримав назву SWOT-аналіз (скорочення від
перших літер: S (strength) — сильні сторони;
W (weakness) — слабкі сторони; O (opportuni-
ties) — можливості; T (threats) — загрози).
Іншими словами виділяють фактори конкурен-
тоспроможності, визначають ступінь їх впли-
ву на розвиток об'єкта економічного управлі-
ння та групують за ознакою позитивності чи не-
гативності. Кожному з факторів дають всебічну
оцінку механізмів та результатів впливу. Таким
чином, стратегічний баланс — це поєднання
факторів, що негативно та позитивно вплива-
ють на розвиток досліджуваного об'єкта. [1].
Метод SWOT-аналізу є комплексним підходом
і його використання для оцінки конкуренто-
спроможності сільського господарства Украї-
ни дозволить оцінити ринкові позиції галузі та
розробити основні стратегічні напрями її по-
дальшого розвитку.

Таблиця 1. Структура SWOT- аналізу конкурентоспроможності
сільського господарства України
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У ході дослідження було виявлено сильні та
слабкі сторони конкурентоспроможності
сільського господарства України, а також про-
аналізовано можливості та загрози розвитку
галузі (табл. 1).

До сильних сторін, на нашу думку, слід від-
нести:

— подолання економічного спаду в сіль-
ському господарстві та поступова стабілізація
сільськогосподарського виробництва;

— розширення місткості світового ринку
продовольства;

— сприятливі для сільського господарства
природно-кліматичні умови, а також транзитні
можливості України;

— наявність земельних територій, що доз-
воляють виробляти та експортувати екологіч-
но чисту продовольчу продукцію.

Подолання економічного спаду та перехід
до позитивного розвитку України проявляєть-
ся в зростанні валового внутрішнього продук-
ту та інших макроекономічних показників.

Динамічно, хоча і не стабільно розвивалось
сільське господарство — високі темпи росту в
урожайні роки чергувалися зі спадом у невро-
жайні. Така нестабільність розвитку пов'язана
перш за все зі зносом основних виробничих
фондів галузі від чого значно збільшується за-
лежність виробництва від кон'юнктурних коли-
вань, цінових умов та ризиків. Разом з тим ди-
наміка інвестицій в основний капітал поки що
відстає від потреб і не може забезпечити необ-
хідних темпів оновлення та модернізації вироб-
ництва. Крім того, інноваційна складова сучас-
них інвестицій залишається на низькому рівні.

Розглянемо на прикладі ПАТ "Миронівсь-
кий хлібопродукт" (МХП) — одного із найбіль-
ших агропромислових комплексів України, що
об'єднує 19 підприємств по всій території краї-
ни. Є найбільшою українською компанією з
розведення птиці, а також виробництва та про-
дажу продуктів з м'яса курки, контролюючи
близько 40% ринку м'яса бройлерів. Капіталі-
зація підприємства до 2011 року перевищила
$ 2 млрд. У планах — до 2015—2016 рр. переви-
щити п'ятимільярдний рубіж і стати найбіль-
шим у Європі виробництвом.

Застосовуючи модель вертикальної інтег-
рації бізнесу, МХП є одним з найбільш конку-
рентоспроможних підприємств не тільки в Ук-
раїні, а й у світі, що займаються виробництвом
сільськогосподарських культур для власних
потреб компанії і для продажу. MХП культи-
вує 280 тис. гектарів родючого чорнозему, ви-
рощує кукурудзу, соняшник, пшеницю та ріпак.
Кукурудза та насіння соняшника використову-

ються на заводах підприємства, пшениця та
ріпак продаються третім особам.

Компанія самостійно контролює доставку
продукції в торгові точки. З фабрики продук-
ція розподіляється по 14 логістичним центрам,
після чого потрапляє під франчайзингові точ-
ки, яких у компанії більше 2100.

"Миронівський хлібопродукт" об'єднує 19 під-
приємств, які спеціалізуються на виробництві
курятини, інкубаційних яєць, кормів, вирощу-
ванні великої рогатої худоби та виробництві
готової продукції.

Компанія — лідер з виробництва курятини
(торгова марка "Наша ряба"). Впізнаваність
бренду серед споживачів складає на сьогод-
нішній день 97%. МХП також виробляє м'ясні
напівфабрикати під ТМ "Легко!", Делікатесне
яловиче м'ясо "Сертифікований Ангус", делі-
катесну гусячу печінку під маркою "Фуа Гра",
ковбасні вироби ТМ "Дружба Народів", "Ба-
щинський" і "Європродукт".

Компанія володіє чотирма бройлерськими
птахофабриками, двома комплексами з розве-
дення батьківського поголів'я та виробництва
інкубаційного яйця, має три комбікормових
заводи і ряд елеваторів для зберігання олійних
та зернових культур. При кожній з птахофаб-
рик працює переробний завод. Загальна по-
тужність переробки переробних заводів МХП
становить 3,6 млн голів курчат-бройлерів на
тиждень для виробництва 29 тис. тонн м'яса на
місяць.

Черкаський завод залізобетонних виробів
недавно був виведений зі складу МХП в окре-
му структуру "у зв'язку з господарською необ-
хідністю виробництва бетону для реалізації
будівництва "Птахофабрики "Вінницький брой-
лер" і "Комбікормовий комплексу "Ладижинсь-
кий".

"Миронівський хлібопродукт" у 2010 році
збільшив чистий прибуток на 35% — до $ 215
млн порівняно з 2009 роком, де чистий прибу-
ток складав $ 160 млн. Згідно з річним звітом
МХП, чистий дохід в 2010 році виріс на 33% і
склав $ 944 млн, у 2009 році — $ 271 млн.

МХП — перша в Україні агропромислова
компанія, акції якої з травня 2008 року коти-
руються на Лондонській фондовій біржі.

Помітно активізувалася зовнішня торгівля
України: вже сьогодні вона є нетто-експорте-
ром сільськогосподарської продукції. З роз-
витком виробництва та розширенням попиту
Україна зможе підвищити свій аграрний потен-
ціал і конкурентоспроможність та стати круп-
ним постачальником агропродовольчої про-
дукції на регіональний та світовий ринки.
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Про позитивну динаміку та зростаючий
конкурентний потенціал аграрного сектора
України свідчать і зростаючі обсяги виробниц-
тва основних видів сільськогосподарської про-
дукції — зерна, соняшника, м'яса. Так, вироб-
ництво зернових у 2011 році склало 46028,3 тис.
т, що на 88,2 % більше, ніж у 2000 році, вироб-
ництво м'яса збільшилося порівняно з 2000 ро-
ком на 15,3 %, виробництво соняшника — на 84
% [5]. Однак зберігаються досить різкі коливан-
ня в обсягах виробництва по роках.

Основна причина цього, як вже відмічалось,
не тільки в "примхах" природи, а й в зношенні
матеріально-технічної бази села, що стримує
успішний поступальний розвиток сільського
господарства України [1].

При прогнозуванні росту сільськогоспо-
дарського виробництва важливо враховувати
регіональні та світові тенденції його розвитку,
одна з яких — зменшення населення та трудо-
вих ресурсів села. Частка населення, яке про-
живає в сільській місцевості безперервно змен-
шується як в Україні, так і в світі в цілому. Якщо
в 1960 р. у сільській місцевості проживало 70 %
населення світу, то сьогодні приблизно 50 %, а
до 2030 року прогнозується його подальше зни-
ження до 40 % [4].

Прискорена урбанізація здійснює вплив на
всю світову агропродовольчу систему, в першу
чергу стосовно скорочення трудових ресурсів
села, збільшення навантаження на продоволь-
чий сектор, трансформації структури харчу-
вання, зміни динаміки експорту та імпорту про-
довольства в різних регіонах. Загострюється
проблема глобальної продовольчої безпеки,
оскільки щорічний приріст населення планети
оцінюється, за даними ООН, в 3,5 %, у той час,
як приріст виробництва продуктів харчування
лише в 1,5 %. Така динаміка посилює роль роз-
витку сільського господарства та об'єктивно
передбачає направлення в цю галузь у майбут-
ньому великих обсягів інвестицій. В цих умо-
вах потенційні можливості зростання вироб-
ництва агропродовольчої продукції в Україні
можуть бути в перспективі реалізовані.

Для завоювання позицій в жорсткій конку-
рентній боротьбі в період глобалізації Україна
повинна в повній мірі використовувати об'єк-
тивні переваги, якими вона володіє внаслідок
свого географічного положення, територіаль-
них та кліматичних особливостей. В аграрній
сфері, зокрема, до таких переваг України слід
віднести сприятливі кліматичні умови для ве-
дення сільського господарства та родючі ук-
раїнські чорноземи. Крім того, значний земель-
ний потенціал та традиційно екстенсивний

шлях розвитку сільськогосподарського вироб-
ництва дозволяють без значних інвестиційних
затрат організувати в Україні виробництво ба-
гатьох видів екологічно чистої сільськогоспо-
дарської продукції як для внутрішнього спожи-
вання, так і на експорт. Потреба в такій про-
дукції в світі сьогодні дуже велика, в першу чер-
гу в країнах, які в силу обмеженості природ-
них ресурсів змушені використовувати все
більш інтенсивні методи вирощування сільсько-
господарських культур та розведення худоби.

Таким чином, сьогодні, в умовах глобалі-
зації, Україні необхідно реалізувати сильні сто-
рони аграрної економіки.

Поряд з тим необхідно в повній мірі пізна-
ти і слабкі сторони, щоб прийняти заходи по
подоланню цих негативних процесів.

До слабких сторін, на нашу думку, слід від-
нести:

— кризовий стан ресурсного потенціалу
сільського господарства та складне фінансове
положення сільськогосподарських товарови-
робників;

— слабо розвинену ринкову та виробничу
інфраструктуру АПК;

— загострення соціальних проблем у сіль-
ській місцевості;

— недостатній рівень державного регулю-
вання та підтримки аграрного виробництва.

Одна із важливих умов конкурентоспро-
можності сільськогосподарських товаровироб-
ників України — підвищення продуктивності
праці, покращення якості робочої сили на ос-
нові зростання рівня освіти та кваліфікації,
збільшення оплати праці та посилення трудо-
вої дисципліни. Проблема незайнятості насе-
лення, яка спостерігається в сільській місце-
вості, в значній мірі має структурний характер,
оскільки більшість підприємств у сільській
місцевості гостро потребують кваліфікованих
працівників та спеціалістів. Однак більшість
випускників ВУЗів не хочуть їхати на роботу в
сільську місцевість через нерозвинену соціаль-
ну та виробничу інфраструктуру. Інфраструк-
тура — це базис для створення нових робочих
місць, формування альтернативних видів
сільської зайнятості, доступ до отримання на-
лежної освіти, медичного обслуговування.
Крім того, розвинута інфраструктура сприяє
зниженню виробничих витрат та росту оплати
праці працівників сільськогосподарських
підприємствах.

Середньомісячна оплата праці в сільському
господарстві у 2011 році склала 1220 грн., що
на 36 % нижче, ніж середня заробітна плата по
країні, зростає питома вага безробітних у
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сільській місцевості [3]. Однією з основних
причин такого положення є відставання ро-
сту цін на сільськогосподарську продукцію
від цін на промислову продукцію для аграр-
ного виробництва.

Невідкладне завдання економічної пол-
ітики на сучасному етапі — використання на
аграрних ринках спеціальних регуляторів,
що сприяють вирівнюванню міжгалузевої
конкуренції сільськогосподарських вироб-
ників з виробниками суміжних галузей на-
родного господарства, що дозволяє випра-
вити та згладити недосконалість існуючого
ринкового механізму, як це давно практи-
кується в розвинутих країнах.

Вирішення проблеми диспаритету дасть
можливість реалізувати іншу важливу пере-
думову зростання конкурентоспроможності
сільського господарства — здійснити модерні-
зацію виробництва, перейти на нові прогресивні
технології, що передбачає наявність у підпри-
ємств вільних фінансових ресурсів, а також за-
гальну інвестиційну привабливість галузі.
Особливість сучасної аграрної інвестиційної
політики полягає в тому, щоб надати капіталь-
ним вкладенням інноваційного характеру, ство-
рити матеріальну основу науково-технічного
прориву в галузі [4].

Економічні та інвестиційні умови, в яких
працюють українські сільськогосподарські то-
варовиробники не можна порівняти з умовами,
що створюються для фермерів у розвинутих
країнах. Так, середня ставка по кредитах для
сільськогосподарських товаровиробників
складає у Франції 6,6%, в США — 4,6 %, в Китаї
— 5,3 % , а в Україні — 18—20 %.

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони
сільського господарства України, спробуємо
оцінити його потенційні можливості та запро-
понувати окремі заходи по ефективній реалі-
зації цього потенціалу.

Основними можливостями сільського гос-
подарства, на нашу думку, є:

— формування потужного виробника та ек-
спортера агропродовольчої продукції;

— зміцнення конкурентних позицій за ра-
хунок переходу до інноваційного типу розвит-
ку АПК;

— забезпечення продовольчої безпеки та
стабільного розвитку галузі, динамічне вирі-
шення соціальних проблем сільської місце-
вості, виходячи з власних ресурсів;

— вихід на світовий ринок з екологічно чи-
стою продукцією.

Одним з основних напрямів сучасної аграр-
ної стратегії є формування сільського госпо-

дарства як потужного виробника та експорте-
ра агропродовольчої продукції. Щоб галузь
стала конкурентоспроможною, необхідно ство-
рити повноцінне конкурентне середовище на
внутрішньому аграрному ринку, здійснити мо-
дернізацію системи захисту внутрішнього рин-
ку відповідно до вимог СОТ, здійснювати під-
тримку сільськогосподарського товаровироб-
ника та експортних виробництв.

Розвиток інноваційної діяльності в сіль-
ському господарстві України — важливий на-
прям з нарощування конкурентних переваг, ос-
кільки аграрна галузь економічно розвинутих
країн поступово перетворюється в наукомістку
галузь виробництва, що робить у перспективі
конкуренцію з ними вітчизняного сільськогос-
подарського виробництва без подальших змін
практично неможливою. Слід визнати, що Ук-
раїна порівняно з розвинутими країнами про-
грає за головними показниками ефективності
виробництва: продуктивності праці, техніко-
технологічній забезпеченості, енергомісткості,
врожайності сільськогосподарських культур,
продуктивності худоби. Тому існує лише один
основний чинник, який може забезпечити успіх
у конкурентній боротьбі — це новітні й ресур-
созберігаючі технології [2].

Посилення конкурентних позицій за раху-
нок переходу до інноваційного типу розвитку
створить довгострокові передумови для забез-
печення продовольчої безпеки, стійкого та ди-
намічного розвитку аграрного виробництва,
успішного та послідовного вирішення соціаль-
них проблем сільської місцевості переважно за
власні ресурси.

Однією з важливих переваг України є мож-
ливість виробництва екологічно чистого про-
довольства. Однак для динамічного розвитку
такого виробництва, створення конкуренто-

Рис. 2. Динаміка виробництва валової продукції
сільського господарства на одного зайнятого

в галузі (всі категорії господарства України), грн.
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спроможних вітчизняних торговельних марок
сертифікованих продуктів харчування, успіш-
ного просування їх на світовий ринок від Ук-
раїни необхідні енергійні та скоординовані зу-
силля по якнайшвидшій підготовці та прийнят-
тю усього комплексу нормативно-правових
документів та стандартів по екологічному сіль-
ському господарству на основі узагальнення
досвіду розвинутих країн та вже діючих міжна-
родних правил і рекомендацій. Крім того, для
більш успішного просування на ринки розви-
нутих країн вирощування експортної екологі-
чно чистої продукції на території України до-
цільно організувати у формі спільних під-
приємств з провідними світовими компаніями
— виробниками продуктів харчування. Це
сприяло б притоку інвестицій, а також надало
б кінцевій продукції відповідного іміджу та рек-
ламного супроводу.

Охарактеризувавши окремі можливості пе-
рейдемо до оцінки потенційних загроз, з яки-
ми може зіткнутися сільське господарство Ук-
раїни, а саме:

— посилення тенденцій до зменшення дер-
жавного регулювання та підтримки аграрного
сектора економіки в зв'язку з приєднанням
України до СОТ;

— розширення доступу зарубіжних вироб-
ників та захоплення ними ключових позицій на
вітчизняному продовольчому ринку;

— занепад ресурсної бази сільського гос-
подарства може призвести до повної втрати
продовольчої безпеки;

— непоправні зміни в соціальній та демо-
графічній ситуації в сільській місцевості.

З приєднанням до СОТ рівень тарифного
захисту знизиться, що сприятиме більшому
проникненню на вітчизняний ринок іноземних
товарів, а розмір прямої внутрішньої підтрим-
ки аграрного сектора буде обмеженим. Усе це
може суттєво ускладнити положення сільсько-
господарських товаровиробників, значно по-
слабити їх і так невисоку конкурентоспромож-
ність, призвести до спаду не тільки в сільсько-
му господарстві, але й в суміжних галузях. Щоб
уникнути цього вже сьогодні необхідно розро-
бити та інтенсивно впроваджувати комплекс-
ну програму заходів з підвищення конкурен-
тоспроможності та адаптації аграрного секто-
ра економіки до умов СОТ.

ВИСНОВКИ
Розробка адаптаційних змін стає ще більш

актуальною в умовах загрози руйнування ре-
сурсної бази сільського господарства, яка збе-
рігається і може привести до втрати продоволь-

чої безпеки. Технологічна деградація аграрної
економіки, фізичний та моральний знос основ-
ного капіталу є сьогодні найважливішим ба-
р'єром зростання конкурентоспроможності.

Програма адаптації та розвитку життєво
необхідна і в зв'язку з негативними процесами
в соціальній та демографічній сферах у сіль-
ській місцевості. У вирішенні даної проблеми
незамінною є роль держави, а ефективність аг-
рарних реформ напряму залежить від їх соці-
альної орієнтації та підтримки даних реформ
сільським населенням.
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