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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна економічна практика показує, що в

умовах ринкового механізму функціонування реC
зультати діяльності кожного підприємства багаC
то в чому залежать від ефективності системи упC
равління. Висока ступінь динамічності та стохаC
стичності зовнішнього середовища, нестійкість та
невизначеність розвитку економічних процесів,
виступають джерелом загроз та ризиків, а в цілоC
му — формування несприятливих умов госпоC
дарської діяльності. Особливо вразливою до таC
ких змін виявилася фінансова сфера підприємств
реального сектора економіки. У зв'язку з цим
існує необхідність розвитку системи управління
фінансовим потенціалом на основі підвищення її
гнучкості та адаптивності до зовнішнього вплиC
ву і загроз.

Для того, щоб знать, чим і як управляти, неC
обхідно визначити об'єкт управління, тобто оціC
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE FINANCIAL POTENTIAL
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У роботі викладено результати проведеного якісного аналізу концептуального базису управління економічним
потенціалом підприємства, на основі яких сформовано методологічні положення оцінки фінансового потенціалу з
урахуванням специфіки діяльності вітчизняних агроформувань. Аргументовано необхідність об'єктивної та якісної
оцінки об'єкта управлінського впливу для забезпечення ефективного управління економічними процесами підприє9
мства. Визначено сучасні передумови оцінки фінансового потенціалу та причини відсутності її загальноприйнятої
методологічної основи. Розкрито концептуальні підходи, методи та інструменти оцінки фінансового потенціалу.
Проведено критичний аналіз типових методичних підходів та методів оцінки. Сформульовано найбільш важливі, на
думку автора, методологічні положення оцінки фінансового потенціалу підприємства.

This paper presents the results of qualitative analysis of conceptual basis of management of economic potential of
enterprises on which the formation of methodological principles for assessing the financial capacity from specific activity
of domestic agricultural enterprises. The necessity of objective and qualitative assessment of impact of facility management
for effective economic management of the company. Are determined modern prerequisites of assessing the financial
capacity and the absence of common methodological framework. Was made a critical analysis of standard methodological
approaches and assessment methods. Formulated most important, according to the author, methodological provision of
assessing the financial potential of the company.

Ключові слова: методологічні положення, управління, підприємство, економічний потен3
ціал, фінансовий потенціал, оцінка, методи, прийоми, інструменти.

Key words: methodological provision, management, business, economic potential, financial
potential, valuation, methods, techniques and tools.

нити його певними кількісними параметрами.
Тому формування методичних засад оцінки
фінансового потенціалу агроформувань, адекC
ватних сучасним умовам їх функціонування, є одC
ним із ключових питань підвищення ефективності
системи його управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема управління фінансовим потенC
ціалом підприємств, у тому числі і питання його
оцінки, є предметом творчого наукового пошуку
багатьох вітчизняних та закордонних доC
слідників. Серед них слід відмітити праці Л. ВдоC
венко, О. Гудзь, Ю. Гудзь, М. Дем'яненка,
І. Зеліско, Ю. Лупенка, О. Непочатенко, П. СаблуC
ка, П. Стецюка, Н. Трусової, П. Фоміна [1—11].
Вони присвячені розробці теоретичних та метоC
дичних засад формування і розвитку фінансовоC
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го потенціалу підприємств, аналізу та прогнозуC
ванню його структурних елементів, науковоCмеC
тодичних основ забезпечення пропорційності та
динамічності розвитку фінансового потенціалу у
системному взаємозв'язку з іншими компонентаC
ми відтворювального процесу. Разом з тим у конC
турі методології оцінки фінансового потенціалу
дослідження сконцентровані переважно на меC
тодах та методичних підходах до вирішення окC
ремих технічних питань такої оцінки, що лише
фрагментарно описує зазначену проблему. Така
ситуація потребує розширення та поглиблення
досліджень актуальних питань проблематики меC
тодології оцінки фінансового потенціалу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення системного аналC

ізу концептуального базису управління різними
видами потенціалу підприємства для формуванC
ня основних методологічних положень оцінки
фінансового потенціалу з урахуванням специфіC
ки діяльності вітчизняних агроформувань.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективне управління економічними процеC
сами не можливе без об'єктивної та якісної оціC
нки об'єкта управлінського впливу. Процес оціC
нки в управлінні представляє собою формуванC
ня закінченого уявлення про цінність та знаC
чимість цього об'єкта для суб'єкта управління. Він
базується на концепції зіставлення вигід і витрат
та застосуванні певних методичних інструментів
в залежності від функціонального призначення
об'єкта такої оцінки.

Важливість оцінки фінансового потенціалу
підприємства обумовлюється тим, що він апрокC
симує відтворювальний аспект його функціонуC
вання, оскільки свідчить про спроможність генеC
рувати певний обсяг власних фінансових реC
сурсів, які забезпечують перманентне здійснення
господарської діяльності підприємства та його
перспективний економічної розвиток. Крім того,
рівень фінансового потенціалу виступає важлиC
вим індикатором доцільності вкладення фінансоC
вих ресурсів зовнішніх інвесторів та кредиторів
у виробничу й інвестиційну діяльність підприємC
ства. Тому оцінку фінансового потенціалу в тій
чи іншій формі здійснюють всі суб'єкти фінансоC
вих взаємовідносин з підприємством.

Узагальнення результатів досліджень з проC
блематики управління фінансовим потенціалом
свідчить, що у зарубіжній та вітчизняні практиці
акумульований значний досвід його оцінки. ОдC
нак цілісна загальноприйнята методологія такоC
го оцінювання допоки відсутня. Це обумовлено
кількома обставинами, найбільш суттєві серед
яких наступні.

ПоCперше, фінансовий потенціал складне та
багатопланове економічне явище, яке відноситьC
ся до різних рівнів ієрархії управління економіC
кою і для кожного з цих рівнів має свою специфC
іку. Тому існує певна асиметрія у їх науковоCмеC
тодичному забезпеченні. Найбільш розробленою
є теорія та методологія управління фінансовим
потенціалом на рівні регіону. Тоді, як для фінанC
сового управління підприємством методологічC
на база цієї проблематики значно скромніша.

ПоCдруге, як свідчать літературні джерела, у
багатьох вітчизняних підприємств, особливо корC
поративного сектору, є власні розробки з цього
питання, однак вони не знаходять достатнього
публічного висвітлення оскільки відносяться до
об'єктів інтелектуальної власності цих підприC
ємств.

ПоCтретє, фінансовий потенціал підприємC
ства є домінантною складовою конкурентного
потенціалу, інформація про який відноситься до
комерційної таємниці й суворо охороняється.
Тому публікації на цю тему сконцентровані пеC
реважно на методах та методичних підходах до
вирішення окремих технічних питань такої оцінC
ки.

Оскільки фінансовий потенціал є невід'ємною
складовою економічного потенціалу, то концепC
туальні підходи, методи і прийоми до їх оцінки
мають спільну методологічну основу. УзагальC
нення літературних джерел показує, що для цілей
оцінки потенціалу різних відкритих економічних
систем використовується широке коло прийомів
та методів. Застосування кожного з них обумовC
лене в основному двома обставинами: 1) тим як
інтерпретує автор методики сутність економічC
ного потенціалу та проводить його логічну струкC
туризацією, тобто які елементи включає до склаC
ду; 2) колом завдань, які стоять перед такою оціC
нкою.

У концептуальні плані існують три підходи до
методики оцінки фінансового потенціалу: 1) реC
сурсний як досягнутий рівень наявних фінансоC
вих ресурсів, або як сукупність та комбінацію осC
танніх і джерел їх формування; 2) результативC
ний, який визначається спроможністю генеруваC
ти певний обсяг чи рівень позитивного результаC
ту; 3) результативноCресурсний, який у різних
варіаціях комбінує методичні інструменти обох
попередніх концептуальних підходів [9]. Варто
вказати й на існування їх модифікації, яка вклюC
чає оцінку: 1) формування фінансових ресурсів;
2) їх залучення із зовнішніх джерел; 3) викорисC
тання наявних фінансових ресурсів [12].

Разом з тим, наявність істотної варіації авторC
ських підходів до визначення економічного поC
тенціалу та завдань його оцінки обумовили ісC
нування значної кількості групувальних ознак її
методичного інструментарію. Так, А.С. Молчан виC
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діляє еквівалентний, функціональний, кореляцC
ійний, вартісний та комбінований методи [13],
П.А. Стецюк групує їх в методи вартісної оцінки
елементів потенціалу, нормативний (індикативC
ний), індексний, ресурсноCрегресійний, пріориC
тетної оцінки ресурсів [9], а Н.Я. Шкромида —
експресCаналіз за допомогою основних фінансоC
вих показників, комплексний аналізу на основі
системи аналітичних коефіцієнтів, застосування
інтегральної (факторної) оцінки (моделі) та комC
бінований метод [14]. Якісні характеристики, пеC
реваги та недоліки кожної з перелічених груп
методів та прийомів оцінки достатньо повно висC
вітлені у спеціальній літературі [9], тому немає
потреби їх подальшого аналізу. Лише зауважиC
мо, що і в проведенні наукових досліджень, і на
практиці недостатньо обмежитись якоюсь однією
з цих груп. Кращі результати забезпечує їх комC
плексне використання.

Усю сукупність підходів та методів оцінки
фінансового потенціалу за технологією їх побуC
дови можна умовно розділити на дві підгрупи:

1) підходи та методи, які дозволяють здійснити
його комплексну оцінку на основі конструюванC
ня і розрахунку інтегрального (узагальнюючого)
вимірника. При цьому необхідність інтегральної
рейтингової оцінки фінансового потенціалу
підприємства аргументується різноманіттям
фінансових процесів, множинністю фінансових
показників, відмінністю у рівні їх критичних оціC
нок, наявністю суттєвих відхилень від фактичних
значень, а також складнощами, які виникають в
оцінці фінансової стійкості підприємства [15];

2) підходи та методи, які базуються на сисC
темі показників і дозволяють оцінювати окремі
складові чи аспекти функціонування фінансовоC
го потенціалу.

Є всі підстави констатувати, що більшість досC
лідників проблематики оцінки фінансового поC
тенціалу відносяться до прихильників першого
підходу. Однак досить часто вони розходяться у
думках щодо складу вимірників, на основі яких
формується узагальнюючий індикатор рівня
фінансового потенціалу. Розглянемо найбільш
представницькі з них.

З практичної точки зору найбільше імпонуC
ють ті методи і прийоми, які використовують обC
межене коло індикаторів. Такий підхід дозволяє
значно скоротити витрати часу на проведення
розрахунків і не створює додаткових труднощів
щодо інтерпретації отриманих результатів. Його
прихильниками є Л.С. Соколова, яка оцінку
фінансового потенціалу обмежує коефіцієнтом
поточної ліквідності, коефіцієнтом забезпечеC
ності власними обіговими коштами та коефіцієC
нтом автономії [16], Е.В. Бєлова і Г.В. Ковальчук,
інструментарій оцінки яких включає показники
фінансової незалежності підприємства, його

фінансової стійкості та кредитоспроможності
(ліквідність) [17], а також колектив авторів
(О.Ю. Франциско, І.В. Затонська, А.А. ГусельніC
кова), система індикаторів яких включає коефіC
цієнти фінансової стійкості (коефіцієнт забезпеC
ченості власними засобами, коефіцієнт фінансоC
вої незалежності (автономії), коефіцієнт фінанC
сової стійкості) та показниками ліквідності (коC
ефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидC
кої ліквідності та коефіцієнт абсолютної лікC
відності) [18].

Однак такий підхід має й свої власні недоліки.
Він потребує додаткової аргументації щодо сутC
тєвості впливу вибраних показників на формуC
вання та використання фінансового потенціалу,
а також розмежування сфери компетенції окреC
мих вимірників, які використовуються не лише
для цілей такої оцінки. Все це обумовлює тенденC
цію до розширення інформаційної бази та залуC
чення додаткових показників.

Так, В.В. Ковальов кількісну оцінку фінансоC
вого потенціалу рекомендує визначати за показC
никами ліквідності, платоспроможності, фінанC
сової стійкості, внутріфірмової ефективності, приC
бутковості, рентабельності та інвестиційної приC
вабливості фірми [19]. Т.Н. Толстих та Е.М. УлаC
нова розширюють цей набір до п'яти груп показC
ників: 1) оборотності, 2) інтенсивності викорисC
тання ресурсів, 3) ліквідності 4) рентабельності
та 5) фінансової стійкості [20]. Варто зазначити,
що у останній пропозиції ряд показників не маC
ють безпосереднього відношення до процесу упC
равління фінансовим потенціалом, тому їх вклюC
чення до методики оцінки досить спірне. До того
ж на практиці включення тих чи інших із запроC
понованих показників до моделей оцінки фінанC
сового потенціалу потребує відповідної селекції
через наявність високого рівня автокореляції між
окремими з них [21].

Виходячи із запропонованого набору показC
ників та їх критичного відбору, С.С. Затонська
пропонує доповнити розглянутий методичний
підхід ранжуванням підприємств за рівнем
фінансового ризику й віднесенням їх до певного
класу, виходячи з фактичних значень фінансоC
вих коефіцієнтів [22]. Представляється, що такий
підхід лише частково вирішує питання, оскільки,
в першу чергу, характеризує фінансовоCеконоC
мічний стан підприємства. Останній активно виC
користовується в якості важливого індикатора
доцільності формування та використання фінанC
сових ресурсів як самим підприємством, так і
його інвесторами та кредиторами. Тому безумовC
но є важливим компонентом оцінки фінансового
потенціалу підприємства. Разом з тим він залиC
шає поза увагою наявність фінансових ресурсів
та можливості їх формування (генерування) за
рахунок власних джерел.
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У спеціальній літературі зустрічаються метоC
дичні підходи до оцінки фінансового потенціалу
які окрім фінансових показників включають ще
й індикаторів оцінки інших аспектів економічної
діяльності підприємств. Одними з перших його
застосували П.А. Фомин і М.К. Старовойтов, які,
взявши за основу десять фінансових показників,
долучили до оцінки фінансового потенціалу ще
й критерій "можливість залучення додаткового
капіталу" та розрахунок коефіцієнта комерційC
ної репутації підприємства [11]. Нині такий підхід
має чимало прихильників [17; 23].

Очевидно, що в його концептуальній основі
лежить припущення про істотність впливу розшиC
рення кількості оціночних вимірників на точність
розрахунків та рівень обгрунтованості їх резульC
татів. Таке припущення є досить спірним і потреC
бує додаткової аргументації. Запропоновані автоC
рами індикатори, як правило, мають асиметричC
ний та різнаправлений тренд, що ускладнює одC
нозначність їх інтерпретації. Крім того, суттєве
збільшення інформації не обов'язково забезпечує
адекватне підвищення якості результатів розраC
хунків. Тому кількість складників інтегрального
(узагальнюючого) показника оцінки фінансового
потенціалу має бути мінімальною, але достатньою
для забезпечення прийнятного рівня якості реC
зультатів розрахунків.

Якщо методичний підхід, запропонований
П.А. Фоминим та М.К. Старовойтовим хоч і викC
ликає деякі застереження, але в цілому прийнятC
ний для практичного застосування, то деякі з
пропозицій мають чисто академічний характер.
Наприклад, пропозицію щодо вимірювання
фінансового потенціалу за допомогою відносноC
го коефіцієнта або індексу на основі використанC
ня показників накопичувального характеру, якиC
ми "виступають: обсяг реалізації (виручка від
реалізації продукції, робіт, послуг); чисельність
працівників (показником, що відображає ефекC
тивність використання чисельності працівників,
виступає продуктивність праці); рівень оплати
праці; обсяг інвестицій за рахунок власних
коштів; первісна вартість основних фондів (поC
казник фондовіддачі); сума нарахованих дивіC
дендів за певний період часу (норма дивіденду)"
[24, c. 44], а особливо результати розрахунків на
її основі, досить складно інтерпретувати. ЗвичайC
но запропоновані показники мають певне відноC
шення до управління фінансовим потенціалом.
Однак таке ж відношення вони мають і до інших
сторін господарської діяльності підприємства. До
того ж, запропоновані показники відносяться до
різних видів економічної оцінки.

На основі проведеного якісного аналізу та
узагальнення його результатів можна сформулюC
вати наступні методологічні положення оцінки
фінансового потенціалу підприємства.

Перше. Фінансовий потенціал детерміноваC
ний та асоційований з економічною діяльністю
конкретного підприємства. З цього методологіC
чного положення випливає висновок, що в основі
його оцінки мають бути покладені не лише поC
казники, що характеризують обсяг наявних (наC
копичених) фінансових ресурсів, а й показники,
які визначають спроможність їх генерувати у
майбутньому. Тобто одним із елементів такої
оцінки виступає кумулятивний чистий грошовий
потік від усіх сфер господарської діяльності.

Друге. Фінансовий потенціал є системним
елементом, тобто він взаємопов'язаний з іншими
елементами оцінюваної економічної системи і від
них залежний. Тому в процесі його оцінки необC
хідно враховувати досягнутий рівень економічC
ного розвитку, який стосовно конкретної задачі
характеризується показниками його фінансовоC
економічного стану.

Третє. Однією з функцій фінансового потенC
ціалу є спроможність залучати фінансові ресурC
си із зовнішніх джерел їх формування. КредитоC
ри та інвестори підприємства оцінюють його
фінансовий потенціал в основному за показниC
ками кредитоспроможності та платоспроможC
ності. З огляду на це компонентами оцінки фінанC
сового потенціалу мають ці показники.

Четверте. Важливим конститутивним атрибуC
том фінансового потенціалу є його динамічний
характер та детермінованість до просторових і
часових характеристики. Тому обов'язковим елеC
ментом оцінки має бути перспективний рівень заC
безпеченості господарської діяльності підприєC
мства фінансовими ресурсами.

П'яте. Модель оцінки фінансового потенціалу
повинна включати показники, які не протирічать
один одному та позбавлені автокореляції.

Шосте. До системи інформаційного забезпеC
чення оцінки фінансового потенціалу доцільно
включати показники, які забезпечують високу
якість та надійність інформації, її неперервність,
можливість динамічних та просторових поC
рівнянь, а також однозначність інтерпретації.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВ
И ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Визначено, що для ефективного управління
економічними процесами підприємства актуальC
ним є забезпечення об'єктивної та якісної оцінC
ки об'єкта управлінського впливу. ОбгрунтоваC
но необхідність проведення оцінки фінансовоC
го потенціалу з позиції формування власних
фінансових ресурсів та взаємовідносин з учасC
никами фінансового ринку. Розкрито, що
відсутність загальноприйнятої методологічної
основи оцінки фінансового потенціалу підC
приємств обумовлена специфікою умов сучасC
ної економічної діяльності. Встановлено, що
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нині існує широке коло методичних підходів,
методів та інструментів оцінки фінансового поC
тенціалу підприємства. Доведено необхідність їх
комбінування в процесі дослідження та практичC
ної оцінки фінансового потенціалу. СформульC
овані найбільш важливі методологічні положенC
ня оцінки фінансового потенціалу підприємства.
Подальші дослідження проблеми оцінки фінанC
сового потенціалу підприємств доцільно зосеC
редити на розробці методики визначення склаC
дових фінансового потенціалу, методів розраC
хунку їх кількісного виміру, обгрунтування
прийомів інтегрування в узагальнюючий вимірC
ник та інформаційного забезпечення такої меC
тодики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економіка будьCякої країни що заснована

на елементах ринкових відносин не є самоC
достатньою системою і потребує постійного
коригування або стимулювання подальшого
розвитку. Особливо це стосується аграрного
сектору економіки як основи продовольчої безC
пеки країни. Тому вивчення питання державC
ного впливу на розвиток сільського господарC
ства має бути одним із пріоритетних напрямів
державної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню державної підтримки аграрного
сектору економіки присвячено праці провідних
вчених економістівCаграрників, серед яких
О.М. Варченко, П.І. Гайдуцький, В.М. Геєць,

УДК 334.02:338.43.

П. В. Пивовар,
к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту ЗЕД,
Житомирський національний агроекологічний університет

АГРАРНІ СУБСИДІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

P. Pyvovar,
Ph.D, Senior lecturer of the Department of Management FEA, Zhytomyr National Agroecological University

AGRICULTURAL SUBSIDIES IN SYSTEM OF STATE POLICY

У статті на основі вивчення науково9періодичних видань розвинених країн світу було досліджено основні цілі
державної підтримки сільського господарства. Розглянуто основні методи державної підтримки сільського госпо9
дарства. Визначено, що субсидування є одним із найважливіших методів, який використовують більшість розвинених
країн світу. Розглянуто основні аргументи, які висувають противники та прибічники використання механізму субси9
дування в аграрному секторі економіки. Вивчено особливості основних форм державної підтримки: прямі виплати
сільськогосподарським товаровиробникам, цінова підтримка у вигляді державних закупок та зберігання, норматив9
но9правові акти, які встановлюють мінімальні ціни реалізації сільськогосподарської продукції або продуктів харчу9
вання, субсидії на страхування врожаю, ліквідація наслідків стихійних явищ, субсидовані (державні) кредити, екс9
портні субсидії, імпортні бар'єри (квоти, тарифи, правила). Наведено основні аргументи в підтримку збільшення
субсидування вітчизняного сільського господарства: стримувати зростання цін і контроль над інфляцією; стимулю9
вати споживання сільськогосподарських товарів і послуг; зниження вартості інвестиційних проектів; субсидії для
уповільнення процесу довгострокового спаду в допоміжних галузях для сільського господарства.

The article based on the study of scientific periodical publications developed countries, was studied basic objectives
of state support for agriculture. The main methods of state support for agriculture was considered. Subsidies are one of
the most important method used by most developed countries were determined. was considered the basic arguments
that put forward opponents and supporters of the mechanism subsidies in the agricultural sector. Studied particularities'
the basic forms of state support: direct payments to agricultural commodity producers, price support in the form of
government procurement and storage regulations that establish minimum prices for agricultural products or food,
subsidies for crop insurance, disaster phenomena, subsidized (state) credits, export subsidies, import barriers (quotas,
tariffs, rules). Given the main arguments in support of an increase in domestic agricultural subsidies, restrain rising
prices and control inflation; encourage the consumption of agricultural products and services; reducing the cost of
investment projects; subsidies to slow the process of long9term decline in auxiliary areas for agriculture.

Ключові слова: державна аграрна політика, державна підтримка, методи державного впли3
ву, сільськогосподарські підприємства, аграрні субсидії.

Key words: state agricultural policy, state support, methods of state influence, farms, agricultural
subsidies.

С.М. Кваша, І.Г. Кириленко, В.Я. МесельCВесеC
ляк, О.М. Могильний, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак
та багато інших. Однак у нинішніх умовах форC
мування важелів державної підтримки необхідC
но здійснювати з урахуванням змін зовнішнього
середовища функціонування товаровиробників
галузі та їх внутрішніх можливостей. Метою досC
лідження є узагальнення світового досвіду щодо
використання економічних важелів регулювання
агропродовольчого виробництва у провідних
країнах та обгрунтування напрямів його викориC
стання у вітчизняній практиці.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичною та методологічною базою
дослідження слугували праці зарубіжних та
вітчизняних науковців щодо питань державноC
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го регулювання агропродовольчого ринку. У
процесі дослідження використовувались такі
наукові методи: діалектичний, абстрактноCлоC
гічний, узагальнення та порівняння, метод
структурного аналізу.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілі статті: 1) дослідити основні цілі дерC

жавної підтримки аграрного сектора економіC
ки; 2) визначити роль сільськогосподарських
субсидій в системі державної аграрної політиC
ки; 3) охарактеризувати основні методи дерC
жавної підтримки аграрного сектора економіC
ки; 4) сформувати власну наукову думку щодо
сільськогосподарських субсидій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Втручання держави в процес виробництва
та реалізації сільськогосподарської продукції
розпочалася вже дуже давно. Державна підC
тримка сільськогосподарського виробництва є
потужним важелем здійснення економічної та
фінансової політики як в державі, так і в сільC
ському господарстві. До основних цілей дерC
жавного регулювання можна віднести: покраC
щення продуктової безпеки країни підвищенC
ня продуктивності та раціоналізацію виробницC
тва; перевести сільськогосподарських товароC
виробників на новий технікоCтехнологічний
рівень виробництва (НТП); збереження робоC
чих місць сільськогосподарської галузі або поC
ступове їх переведення в іншу галузь; забезпеC
чення відповідного рівня життя сільського наC
селення; стабілізацію ринків сільськогоспоC
дарської продукції; доступність продуктів харC
чування (ціна, якість, кількість) на внутрішньC
ому ринку держави; забезпеченість непреривC
ності каналів поставки сировини та продовольC
ства; вплинути на іншу державу або держави.

Для виконання цих цілей державні органи
влади можуть використовувати набір інструC
ментів, набір яких визначається специфічними
особливостями сільського господарства країC
ни, структурою робочої сили, рівнем науковоC
технічного розвитку тощо.

У світовій практиці застосовується сім меC
тодів державного впливу на ринкове середовиC
ще [2]:

1. Субсидування та дотування сільськогосC
подарських товаровиробників.

2. Антимонопольна політика, що складаєтьC
ся із законів, які забороняють певні дії або обC
межують діяльність певних структур.

3. Стимулювання конкуренції шляхом ствоC
рення умов для її посилення.

4. Регулювання, яке дозволяє спеціальним
органам слідкувати за цінами, обсягами виробC
ництва, входженням в ринок і виходом з нього
підприємств у галузях, що регулюються.

5. Державна власність на монополії.
6. Контроль цін на більшість товарів та поC

слуг.
7. Податки.
Вивчаючи літературні джерела багатьох

наукових шкіл світу можна відмітити, що перші
три методи лежать в основі державної підтримC
ки розвинених країн світу, тоді як останні чоC
тири підходи характерні для країн, що розвиC
ваються. Враховуючи методи які використовує
держава, можна зробити висновок, що будьC
яку державну політику в сфері сільського госC
подарства можна розглядати як стимулюючу
(застосовуються у стабільних та високо розвиC
нутих державах) та регулюючу (використовуC
ються переважно у слаборозвинутих країнах).

Однією з найефективніших та найнебезпечC
ніших форм державної підтримки є субсидуC
вання аграрного сектора економіки.

У світовій практиці підтримки аграрного
сектора, найбільшу питому вага займає субсиC
дування що є однією з найефективніших та найC
небезпечніших форм підтримки. Субсидія, від
латинського subsidium — допомога, підтримка,
являє собою разову допомогу в грошовій або
натуральній формі, що надається з коштів дерC
жавного бюджету, місцевих бюджетів або зі
спеціальних фондів фізичним і юридичним осоC
бам, місцевим органам, іншим державам.

Світова спільнота економістів розділяєтьC
ся на прибічників та противників субсидуванC
ня. Противники висувають наступні аргуменC
ти:

1) сільськогосподарські субсидії (С.С.), як
правило, забезпечуються шляхом передачі доC
ходу від споживачів та платників податків в
сільське господарство [7];

2) С.С. відносяться до чистих втрат суспільC
ства, які часто називають безповоротними
втратами і не мають чіткої соціальної вигоди
[10];

3) С.С. перешкоджають руху в сторону
більш відкритої міжнародної торгівлі, так як
вони переносять затрати на глобальну еконоC
міку [7].

Прибічники сільськогосподарських субC
сидій стверджують що сільськогосподарські
субсидії:

1)  стабілізують ринки сільськогосподарсьC
кої продукції;

2)  допомагають сільськогосподарським тоC
варовиробникам з низьким рівнем доходів;
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3) підвищувати дохідність сільськогоспоC
дарських інвестицій;

4) спроможні компенсувати негативний
вплив допоміжних або обслуговуючих галузей
або монополій;

5) стимулюють розвиток сільських териC
торій;

6) забезпечують національну продуктову
безпеку;

7) використовують як відповідь на субсидії
інших країн [11; 7; 9].

Вся державна підтримка сільського госпоC
дарства більшості країн світу формується на
основі субсидій і може бути структурована у
сім великих блоків:

Прямі виплати сільськогосподарським тоC
варовиробникам. Прямі платежі здійснюються
в усіх високорозвинених країнах світу, проте
їх рівень і структура серйозно диференційовані
по країнах з урахуванням природноCкліматичC
них та економічних умов, принципів аграрної
політики. Так, у структурі витрат на підтримку
сільського господарства найбільша частка пряC
мих платежів спостерігається у Норвегії, АвC
стралії, США та ЄС. У їх структурі найбільша
частина припадає на галузі рослинництва в
США, Канаді та країнах ЄС, а на галузі тваринC
ництва — у північних країнах: Фінляндії, НорC
вегії, Швейцарії. Підтримка тут поширюється,
як правило, на райони з гіршими умовами виC
робництва [5].

Цінова підтримка у вигляді державних заC
купок та зберігання. Із урахуванням внутрішніх
позицій істотна частина бюджету витрачаєтьC
ся на підтримання низького рівня цін на сільгосC
ппродукцію і продовольство (у вигляді субсидій
фермерам). Ці витрати компенсуються спожиC
вачами за рахунок високих податків. Зовнішній
вектор політики полягає у виборі цінової поC
літики та протекціонізму, що створюють умоC
ви, за яких надлишок виробництва продовольC
ства скорочує імпорт і сприяє експорту субсиC
дованих товарів. Величезні витрати з бюджету
ЄС на підтримку ринків сільськогосподарської
продукції за рахунок підтримки ринкових цін
значною мірою мають інфляційні наслідки, за
що в кінцевому підсумку розплачується спожиC
вач. В основі реформи єдиної аграрної політиC
ки лежить велика соціальна спрямованість для
сільськогосподарських виробників, оскільки
прямі виплати в своїй основі представляють
своєрідну форму соціального забезпечення, що
є актуальним для значної частини сільських
територій України [6].

На першому місці в зарубіжній системі дерC
жавного регулювання сільського господарства

знаходиться субсидії на підтримання цін, що
забезпечує стабільність доходів виробників і
цінову рівновагу у відносинах сільського госC
подарства із суміжними галузями. За цим наC
прямком витрачається до 142 60% всіх субсидій.
На другому місці — прямі виплати фермерам
(23%), на третьому — решта видів підтримки
(17%) [1].

НормативноCправові акти які встановлюють
мінімальні ціни реалізації сільськогосподарсьC
кої продукції або продуктів харчування. СвітоC
ва практика застосування мінімальних цін
свідчить, що держава встановлює їх з метою
захисту сільськогосподарських товаровиробC
ників від різкого падіння цін на сільськогоспоC
дарську продукцію в період масового збуту
продукції (після збору нового врожаю) чи в
період прояву сезонності. Проте, мінімальні
ціни спрацьовують лише тоді, коли їх рівень
вищий за ціну рівноваги (ціну попитуCпропоC
зиції на конкурентному ринку). Якщо ж мініC
мальна ціна нижче ціни рівноваги, тоді вона не
дає очікуваного результату, оскільки діє ціна
рівноваги. Отже, коли діють мінімальні ціни,
тоді ринкові ціни на конкретні види продукції
не можуть бути нижче мінімальних цін, навіть
під тиском конкуренції з боку продавців. ВодC
ночас зарубіжний досвід свідчить, що мініC
мальні ціни ведуть до перевищення пропозиції
над попитом, а, отже, відбувається накопиченC
ня запасів продукції, створюються стимули для
подальшого урядового втручання у сільське
господарство через програми, які контролюC
ють та обмежують виробництво. При запровадC
женні мінімальних цін на сільськогосподарсьC
ку продукцію в Україні такий факт має обов'язC
ково враховуватися.

Субсидії на страхування врожаю, ліквідаC
ція наслідків стихійних явищ. Світова практиC
ка показує, що умови агрострахування в ряді
країн приймаються у вигляді закону на певний,
в кілька років, період, наприклад, "Farm bill" в
США (2009 рік). Тому страхування в сільськоC
му господарстві має бути довгостроковим, за
правилами тривалої дії, не виключаючи можC
ливості їх модернізації. Так, незважаючи на
згадану апробовану і таку, що добре зарекоC
мендувала себе, систему агрострахування в
США, уряд з 2011 року вносить деякі зміни в
правила участі страхових компаній у програмі
субсидованого страхування. Система страхуC
вання з державною підтримкою, кредитна сисC
тема, експортна інфраструктура відноC сяться
до заходів "зеленої скриньки", яка не пов'язаC
на із зобов'язаннями щодо її скорочення. У
розвинених країнах цю можливість активно
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використовують. Так, наприклад, за період з
1995 року витрати на "зелену корзину" в ЄС
зросли на 56 %, в США — на 26 %, в Австралії
— на 53 %, в Росії ж, навпаки, ці витрати скоC
ротилися більш ніж удвічі [3].

Субсидовані (державні) кредити. На сьоC
годні як субсидування витрат фермерських
господарств в багатьох країнах можна відзнаC
чити виплати по відсотках за використання
банківських кредитів, витрати на надання доC
помоги фермерамCпочатківцям та на покритC
тя частини витрат фермерам, що ведуть виробC
ництво в несприятливих природних умовах.
Все більшого значення набувають бюджетні
витрати на укрупнення сільськогосподарських
підприємств, меліорацію земель, розвиток
інфраструктури сільських територій. ПрактиC
ка показує, що зі збільшенням зв'язку прямих
платежів з умовами виробництва, збільшуєтьC
ся ефект від їх впливу. Тому нами пропонуєтьC
ся для оптимізації механізму розподілу дерC
жавної підтримки методика на основі показC
ника ефективності використання сільгосC
пугідь [4].

Експортні субсидії. У США активно здійсC
нюється програма підтримки експорту сільC
ськогосподарської продукції. Наприклад, ціни
на зерно пшениці на ринку нижче, ніж внутC
рішні ціни. Різниця між ціною, за якою пшениC
ця закуплена у фермерів, і ціною на ринку поC
кривається експортерам субсидіями з бюджеC
ту. Державна підтримка експорту бюджетниC
ми субсидіями полегшує вирішення проблеми
надлишків продукції, забезпечує більш повну
зайнятість населення, збільшує доходи ферC
мерів. У США здійснюється також програма
консервації земель, метою котрої є стримуванC
ня зростання виробництва сільськогосподарсьC
кої продукції. Міністерство сільського госпоC
дарства контролює розміри посівних площ, виC
ходячи з можливостей реалізації продукції,
воно встановлює завдання щодо скорочення
посівних площ. Участь фермерів у цій програмі
є добровільною. Якщо фермер не бажає бути її
учасником, то засіває скільки завгодно, але тоді
державних субсидій не отримує.

Імпортні бар'єри (квоти, тарифи, правила).
Застосування митноCтарифних заходів для заC
хисту внутрішнього ринку поступово втрачає
свою актуальність. Такі заходи використовуC
ють переважно для захисту стратегічних для
держави галузей виробництва.

На мою думку субсидування сільськогосC
подарських товаровиробників може бути випC
равданим, якщо воно стимулює підвищений
попиту і споживання продуктів, які дають виC

сокі як внутрішні, так і зовнішні вигоди. Це
може допомогти подолати проблему провалу
ринку та стимулювати подальше його зростанC
ня.

На сьогодні уряду України, на мою думку,
потрібно збільшувати обсяги субсидування,
для цього можна навести наступні аргументи:

1) щоб стримувати зростання цін і контроль
над інфляцією — в останні декілька років кілька
багато розвинених країн пропонують паливні
субсидії сільськогосподарським товаровиробC
никам в результаті різкого збільшення світових
цін на сиру нафту;

2) щоб стимулювати споживання сільськоC
господарських товарів і послуг, які в змозі геC
нерувати позитивні зовнішні фактори (приклаC
ди можуть включати в себе субсидії для інвесC
тицій в екологічні товари та послуги — (агроC)
екотуризм, вирощування органічної проC
дукції);

3) зниження вартості інвестиційних проC
ектів — які могли б допомогти стимулювати
економічне зростання галузі за рахунок збільC
шення довгостроковій перспективі сукупної
пропозиції;

4) субсидії для уповільнення процесу довгоC
строкового спаду в допоміжних галузях для
сільського господарства, наприклад, рибного
лову або видобутку мінеральних копалин (мінеC
ральні добрива).

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Враховуючи досвід розвинених країн світу

(ЄС, Японії, США, ряд держав ПівденноCСхідC
ної Азії можна зробити висновок, що немає і
не може бути ефективної соціально орієнтоваC
ної ринкової економіки, яка грунтується на
сучасних науковоCтехнічних досягненнях без
активної регулювальної ролі держави. Таких
прикладів у світовій практиці немає.

Україна характеризується відходом дерC
жавних органів влади від сфери впливу на агC
рарний ринок і, як наслідок хаосу в аграрній
сфері, що призвело до появи гігантських агроC
холдингів, припинення процесу формування
нового соціального класу — фермерів та початC
ку процесу урбанізації (вимиранню сільського
соціуму).

Тому формування правильної політики агC
рарного розвитку є перше і найголовніше завC
дання сучасної політики розвитку держави.
Але ці дії потрібно виконувати враховуючи всі
міжнародні нормативноCправові акти, які були
підписані попередніми урядами (СОТ, Угода
про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом тощо).
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Подальші дослідження будуть сфокусовані
на аналізі використання сільськогосподарсьC
ких субсидій розвинених країн світу та УкраїC
ни. Визначення методики ефективності викориC
стання субсидій. Ефективність використання
субсидій в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для досягнення поставлених цілей при реаC

лізації інноваційного шляху розвитку безпеC
речно необхідна підтримка з боку держави та
розуміння основних інноваційних принципів та
світових тенденцій з боку суб'єктів господарюC
вання рибо добувної промисловості. СтруктуC
ра рибної галузі України специфічна, має за пеC
ріоди свого розвитку відмінні риси. На теC
перішній час є зайва роздробленість рибопроC
мислового комплексу і надлишок рибодобувC
них потужностей, що ускладнює його промисC
ловий розвиток (необхідні більш продуктивні
судна, знаряддя лову, потужності з переробки
риби на берегових підприємствах і в районах
споживання продукції, бази даних, логістика та
ін.).

Наша галузева рибогосподарська наука в
цьому відношенні не має розробленої "органіC
заційної концепції". Є інша проблема, коли
навіть при наявності стрункої "академічної
концепції", затвердженої, наприклад, в Уряді
України або Держрибагенстві, на практиці чеC
рез кілька років або роки — ця проблема так і
залишається не вирішеною.

Специфіка сформованої управлінської криC
зи в рибному господарстві України полягає в
тому, що багато важливих ініціатив держави
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щодо підвищення ефективності діяльності і
підвищення технічної оснащеності виробників
товарів і послуг не знаходять гідних суб'єктів
їх реалізації [1].

 Навіть на початок 2014 р. продовжує стоC
яти завдання подальшого уточнення наявних
управлінських функції Держрибагенства в чаC
стині прискорення науковоCтехнічного проC
гресу, розвитку рибообробки, активізації
міжнародного співробітництва, організації
морського промислу в перспективних районах
Світового океану. Все це обумовлює актуC
альність дослідження та переходу на інновацC
ійну модель розвитку рибного господарства
країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми підвищення ефективності функC
ціонування рибогосподарського комплексу УкC
раїни, його конкурентоспроможності та трансC
формації під впливом глобального середовища
гостро дискутуються в науковій спільноті. ЗокC
рема, висвітлені у працях Наумовой Л.М., БонC
даренка В.М., Бутенко Т.М., Гришовой І.Ю.,
Красноруцького О.О., Скупського Р.М., СтасиC
шина М. Я. Савчука С.І, Язлюка Б.О. та інших
відомих вчених [1—12].
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Істотні зміни у використанні флоту, обумовC

лені різким погіршенням економічної ситуації в
галузі і в країні, в цілому, зумовили корінну переC
дислокацію флоту, в результаті якої практично
втрачено рибальство у віддалених районах СвітоC
вого океану і в економічних зонах іноземних дерC
жав. Великотоннажний океанський рибальський
флот, який представляв раніше основу рибопроC
мислових організацій, виявився економічно неC
ефективним для роботи в ринкових умовах через
високі витрати на одиницю продукції, що випусC
кається.

Флот за минулий період вичерпав запас
міцності, а обсяги ресурсів, які здатні залучити
судновласники для будівництва нових суден, явно
не відповідають масштабу завдання — серйозноC
го оновлення виробничої бази. Крім того, навіть
той флот, який є в наявності у рибодобувних
підприємств басейну, має структурний перекіс:
при надлишку судів для лову дорогих, що йдуть
на експорт донних видів риб, спостерігається явC
ний дефіцит судів, призначених для малорентаC
бельної Пелагії [2].

Середній вік значної частини суден, що експC
луатуються рибопромисловцями, перевищує
верхній поріг фізичного і морального зносу для
видобувного судна (рис. 1).

Основні проблеми придбання нових суден укC
раїнськими підприємствами полягають у можC
ливості отримання внутрішніх кредитів у повноC
му обсязі, а також відсутності вітчизняних проC
ектів суднобудування, які відповідають світовому
рівню.

З 1996 року, в умовах руйнування системи упC
равління на державному рівні, втрати контролю і
відсутності необхідних владних повноважень в
державних структурах, отримала розвиток систеC
ма придбання суден по "бербоутCчартеру" [4].

Проблему інноваційного оновлення флоту
деякі підприємці намагалися і намагаються виріC

шити за допомогою даної схеми. Придбання судів
на таких умовах, хоча і дозволяє частково виріC
шувати проблему поповнення флоту більш сучасC
ними продуктивними судами, проте служить факC
тором старіння флоту. На цей час в українському
рибопромисловому комплексі на умовах "берC
боутCчартеру" використовуються траулери, які
еребували в експлуатації, мають вік, як правило,
20—30 років.

Проблеми оновлення і модернізації суден гоC
стро стоять перед українськими рибопромисловC
цями не тільки через їх фізичне старіння, але, таC
кож, в силу того, що деякі західні країни забороC
няють вхід в своїх портів судам старше 15 років.
Українське суднобудування катастрофічно
відстає від сучасного технічного рівня. БудівницC
тво, модернізація і переобладнання рибопромисC
лових суден здійснюються, в основному, за корC
доном [1].

Дроблення найбільшого в басейні рибопереC
робного комплексу супроводжувалося виникненC
ням великої кількості нових підприємств, зниженC
ням загальних обсягів виробництва, якісними
змінами в асортименті продукції, що випускаєтьC
ся.

У результаті таких перетворень рівень боргоC
вого виробництва харчової продукції різко зниC
зився, а рибопромисловий комплекс, у цілому,
знаходиться в депресивному стані.

Державне регулювання ринкових цін на рибC
ну сировину для берегових підприємств, за допоC
могою механізму спеціальних квот, багато в чому
стало б вирішальним фактором поліпшення стану
берегового переробного комплексу, як наслідок
— призвело б до збільшення кількості підприємств
берегового рибопереробного комплексу, які отC
римують сировину по заблокованих і спеціальних
квотах [3].

Спеціальні квоти, призначені для стимулюванC
ня розвитку берегових рибопереробних
підприємств, як гарантія їх мінімального завантаC
ження сировиною, а також для підтримки містоC
утворюючих підприємств, були скасовані. СвобоC
да судновласників у використанні виловлених біоC
ресурсів, необов'язковість їх доставки в Україну і
скасування спеціальних квот поставили підприєC
мства берегової переробки в невигідні економічні
умови; більшість з них виявилися на "голодному
ресурсному пайку" з усіма негативними наслідкаC
ми. Поставки рибопродукції на підприємства ПриC
чорноморського рибогосподарського комплексу
скоротилися на 37%.

Багаторічний збут рибної продукції в пореC
формений період за кордон сформував у рибопC
ромисловців "західний стереотип цін" на рибоC
продукцію, через що підприємці прагнуть здійснюC

5-15 років,
15%

до 5 років,
1%

понад
25 років,

38%
15-25 
років,

46%
Рис. 1. Віковий склад

суден рибопромислового флоту
Причорноморського рибопромислового

комплексу на 2014 рік

Джерело:  [7].
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вати продаж біоресурсів на території України приC
близно за середньоєвропейськими цінами, не враC
ховуючи той факт, що платоспроможність україC
нського населення в кілька разів нижче [5].

Економічна криза в регіоні і стагнація рибної
галузі України, а також проблеми правового хаC
рактеру пов'язані з існуючим митним законодавC
ством, умовами вивантаження продукції в україC
нських портах, системою портових тарифів і агенC
тування промислових суден спричинило появу
безлічі дрібних комерційних структур, що надають
судноремонтні послуги, призвело до того, що пиC
тання технічного обслуговування суден, дотриC
мання елементарних правил експлуатації флоту
були забуті, а планова дисципліна ремонту суден
перестала бути нормою грамотної експлуатації і
безпеки мореплавання. Виникнення численних
аварійних ситуацій на промислі, і навіть корабельC
них, стало результатом проведеної в пореформеC
ний період політики в судноремонті.

Скорочення ринку судноремонту пов'язане,
перш за все, з порушенням господарських зв'язків
і кооперації в рибній галузі. У недалекому минуC
лому рибодобування, рибообробка і судноремонт
становили, по суті, єдиний виробничий комплекс,
який належав державі і вирішував єдину задачу
забезпечення населення рибною продукцією і, в
цілому, завдання соціальноCекономічного розвитC
ку регіону і країни [6].

Ствоений аналіз сучасних проблем рибної проC
мисловості дозволяє говорити про те, що великоC
масштабна приватизація, яка призвела до дробC
лення рибогосподарського комплексу на окремо
існуючі галузі промисловості, привела до стагнації
і різкого спаду виробництва в рибній промислоC
вості. У зв'язку з відсутністю ефективної промисC
лової політики в галузі, спостерігається нестійкий
стан рибопромислового комплексу, якй призвоC
дить економічну систему до стагнації і кризи, що є
другим захищаємим становищем.

У сучасних умовах багато приватизованих
підприємств знаходяться на межі банкрутства, а
відокремлення підприємств призвело до порушенC
ня взаємодії між підприємствамиCсуміжниками.
Організації колись єдиного технологічного комC
плексу стали працювати на принципах вільної конC
куренції, в результаті чого виникло безліч взаємC
них претензій, не виконуються договірні зобов'яC
зання і систематично не здійснюються платежі [6].

У пореформений період в рибній галузі стався
розрив господарських зв'язків при одночасному
зменшенні попиту на її продукцію, значне скороC
чення державної участі в управлінні і, як наслідок,
— неузгодженість діяльності підприємств і органC
ізацій, сировинний та енергетичний "голод", обвал
оптових цін на енергоносії, снасті й інші матеріаC

ли, зниження інвестиційної та інноваційної діяльC
ності; переважним став експорт рибних товарів
замість поставок їх на внутрішній ринок; рівень поC
даткових надходжень до бюджету регіону значно
знизився.

Зі світової практики відомо, що основні дохоC
ди від рибогосподарської діяльності утворюютьC
ся в сфері рибообробки, торгівлі і громадського
харчування. Так, на працюючих берегових
підприємствах рибопромислового комплексу
відношення суми податкових нарахувань до бюдC
жетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди до варC
тості продукції складає 30—33%, у видобувних
підприємств — тільки 15—25% [7].

Коли реформатори дробили висококонцентC
ровану рибну промисловість на окремі дрібні
підприємства, це робилося під приводом створенC
ня конкуренції. Але замість вільного ринку береC
гові рибообробні підприємства потрапили в подC
війну олігополістичну залежність: з одного боку,
від судновласників, котрі мають потреби у внутрC
ішньому ринку рибопродукції, з іншого — від
безлічі торгових посередників, що збільшують
роздрібні ціни, в порівнянні з оптовими, в два і
більше разів. Становище ускладнюється ще й тим,
що держава, усунувшись від управління виробницC
твом, не створила жодних ефективних механізмів
для підтримки, розвитку виробництва і компенC
сації втраченої протекціоністської політики,
навстіж відкривши кордони для імпорту.

Ринкові перетворення в особливо гострій і диC
намічній формі протікали в сфері реалізації та пеC
реорієнтації потоку рибних товарів. До 1992 року
їх реалізація на внутрішньому ринку здійснюваC
лася через розрахунки з держбюджетом, з урахуC
ванням дотацій державою різниці оптових і роздC
рібних цін, так як оптові ціни перевищували
роздрібні [8].

Нові відносини господарювання призвели до
виникнення численних оптовиків і посередників.
Цьому сприяло і зниження попиту на великі партії
риботоварів. Основним видом перевезень дрібних
партій став автомобільний транспорт, а реалізаC
цією продукції часто займаються самі товаровиC
робники.

Одним з найбільш ефективних заходів подоC
лання існуючих проблем берегових обробних
підприємств є створення інноваційної системи заC
гальної організації збуту продукції. Інноваційним
рішенням, що дозволить оптимізувати всю систеC
му, у даній ситуації виступає створення оптових
ринків рибної продукції. Створення оптових
ринків рибної продукції в Україні доцільно
здійснювати на основі досвіду роботи оптових
ринків Іспанії, Франції, США, Японії та ряду інших
розвинених промислових країн. Так, наприклад,
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в Іспанії функціонує державне підприємство
"Меркаса", яке займається створенням оптових
продовольчих ринків. У цій країні всі оптові ринC
ки об'єднані в 22 продовольчі об'єднання, контC
рольні пакети яких перебувають у державній власC
ності. За допомогою підприємства "Меркаса"
здійснюється регулювання діяльності таких ринків
збуту.

В Японії реалізація швидкопсувної продукції
поза оптових ринків заборонена чинним законоC
давством. Однак це не означає, що абсолютно вся
швидко псувна продукція надходить до торгівельC
ної мережі та на підприємства громадського харC
чування виключно через оптові ринки. Поряд з
оптовим продажем, існують і прямі зв'язки між
великими супермаркетами і безпосередніми товаC
ровиробниками [9].

Купуючи щодня продукцію на оптовому ринC
ку, підприємства торгівлі та громадського харC
чування економлять значну частину часу, трансC
портні та інші витрати. Даний механізм реаліC
зації швидкопсувної продукції діє в багатьох
країнах, що входять до Всесвітньої ради оптоC
вих ринків.

Головними завданнями оптових продовольчих
ринків повинні стати:

— Забезпечення цілорічного постачання насеC
лення якісними продуктами харчування, скороC
чення втрат продукції;

— Спрощення та прискорення процесів руху
товару до кінцевого споживача;

— Формування ринкової ціни і виключення
численних посередників в ланцюзі між товаровиC
робниками і споживачами;

— Забезпечення об'єктивною інформацією
про попит і пропозицію товарів і передача її відпоC
відним оптовим постачальникам і споживачам.

Створення одночасно загальної для декількох
підприємств збутової організації стало би своєчасC
ним заходом, що забезпечує зростання ефективC
ності роботи рибної галузі.

Слід особливо підкреслити, що ринкові струкC
тури і відносини товаровиробників і торгових
організацій на Причорноморському басейні знаC
ходяться в стадії становлення. Звідси багато неC
вирішених проблем, в тому числі брак заходів заC
конодавчого характеру, які необхідні для створенC
ня цивілізованого оптового ринку рибних товарів
[10].

У сучасних умовах протистояти диктату посеC
редників з продажу рибної продукції дрібні рибоC
обробні підприємства можуть тільки шляхом синC
дикату своєї збутової діяльності — створення
спільного органу збуту. Такий крок міг би допоC
могти рибообробникам протистояти олігополіC
стичній владі власників видобувних судів.

Процес глобалізації відкрив для рибної галузі
"врата" на світовий ринок, що призвело до зміни
характеру і посилення конкуренції. Збільшилася
займана цією галуззю ніша на світовому ринку,
виріс попит споживачів. Глобальне виробництво
риби стабільно зростало протягом п'яти останніх
десятиліть, пропозиція риби, призначеної для
вживання в їжу, росла, в середньому, на 3,2% на
рік, випереджаючи середньорічні темпи зростанC
ня світового населення в 1,6%. Видиме споживанC
ня риби на душу населення в світі виросло з 9,9 кг,
в середньому, в 1960Cі рр. до 19,2 кг в 2012 р. Цей
вражаючий розвиток пояснюється поєднанням
зростання населення, доходів та урбанізації, йому
сприяли, також, значне збільшення виробництва
риби. Крім того, процеси глобалізації значно
підвищили ефективність каналів розподілу риби
та рибопродукції, суб'єкти ринку стали виконуваC
ти операції глобального характеру, з широким заC
стосуванням інформаційних технологій. ПосиленC
ня конкуренції сприяло зростанню інвестиційної
та інноваційної активності рибовиробників в боC
ротьбі за отримання конкурентних переваг на осC
нові удосконалення технологій з видобутку і пеC
реробки рибної продукції, підвищення ефективC
ності маркетингових стратегій компаній на рибC
ному ринку.

ВИСНОВКИ
Назрілі змін в організаційній структурі рибної

галузі потребують декілька років при активному
державному регулюванні такого процесу. У персC
пективі до 2020 і 2025 років слід прагнути до такої
"бюджетної ефективності", яка грунтується на
прибутковій роботі конкурентних підприємств і їх
достатньому самоінвестуванні. Очевидно, це заC
жадає істотних змін у державній політиці, особC
ливо Мінфіну України, щодо регулювання і фінанC
сування розвитку рибного господарства України.

Особливо слід враховувати фактори міжнаC
родної конкуренції, зміцнення позицій рибоC
промислового комплексу України в світі, відC
повідність з чинними міжнародними договорами і
конвенціями та ін. Тут можна назвати проблему
повернення риболовних суден під юрисдикцію "укC
раїнського прапора", створення нових спільних
підприємств для промислу з метою посилення геоC
політичних позицій України в світовому риC
бальстві та ін.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день важливою передумоC

вою збереження та зміцнення позицій підприєC
мства на ринку є ефективна маркетингова поліC
тика. Своєчасність доведення виробленої проC
дукції до споживачів, створення попиту на проC
дукцію з урахуванням соціальноCдемографічC
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PERSONAL SELLING AS AN EFFECTIVE ELEMENT OF THE MARKETING COMMUNICATIONS
INDUSTRY

У статті досліджено особливості організації маркетингових комунікацій на промислових підприємствах Украї9
ни. Розглянуто інструментальний характер маркетингових комунікацій, а саме: передача інформації, спрямованої
на споживачів, метою яких є або придбання продукції для подальшого виробництва, або для її реалізації. Запропоно9
вано алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій на промисловому підприємстві.

Розглянуто персональний продаж як важливий засіб впливу комунікаційної політики саме на промислових
підприємствах. Це пояснюється можливістю промислового підприємства отримати додаткові конкурентні переваги
в умовах жорсткої конкурентної боротьби на ринку, завдяки можливості особистого контакту з одним або декілько9
ма потенційними покупцями під час особистого представлення товару. Охарактеризовано основні етапи здійснення
процесу персонального продажу на промисловому підприємстві.

The article explores the features of marketing communications at Ukrainian industrial enterprises. Instrumental
nature of marketing communications are considered, namely: the transfer of information to consumers, which aim is
purchasing products for further production or its implementation. The scheduling algorithm complex marketing
communications in an industrial companies is proposed.

The personal selling as an important aspect of influencing communication policy is considered at the industrial
enterprises. This is due to the possibility of an industrial enterprise for more competitive advantages in a highly competitive
market, by allowing personal contact with one or more potential buyers in the private representation of the product. The
main stages of the process of personal selling at industrial companies are characterized.

Ключові слова: персональний продаж, маркетингові комунікації, комунікаційна політика,
торговий агент, комерційні переговори.

Key words: personal selling, marketing communication, communication policy, salesman, business
negotiations.

них потреб окремих груп населення, формуванC
ня раціональних потреб людей створюють неC
обхідність у використанні засобів маркетингоC
вої комунікації. Роль останньої особливо поC
силюється в умовах функціонування ринкової
економіки, наявності конкурентного середовиC
ща, постійного вдосконалення асортименту
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продукції. Тому своєчасність та вичерпність
подання інформації споживачам про особлиC
вості та способи використання продукції є осC
новним завданням маркетингової комунікації.

Розвиток промислових підприємств є осноC
вою ефективного функціонування вітчизняної
економіки, оскільки їх внесок у ВВП країни є
значним. Так, за 2015 рік промисловими підприC
ємствами реалізовано продукції на 1848605,3
млн грн., що складає 37,2% від загального обC
сягу реалізованої продукції підприємствами
України [1]. З огляду на це, дослідження мехаC
нізму формування маркетингових комунікацій
саме промислових підприємств актуалізує обC
рану тему дослідження.

Під впливом глобалізаційних процесів дієвим
засобом комунікаційної політики саме промисC
лових підприємств є персональний продаж, осC
кільки споживачі даної продукції є фахівцями і
наведення раціональних аргументів щодо
купівлі найзручніше здійснювати в процесі осоC
бистих переговорів, що сприятиме формуванню
довгострокового співробітництва. Розробка
дієвого механізму формування комунікаційної
політики забезпечує підприємству успіх у питанC
нях збуту продукції, формування позитивного
іміджу та можливості успішного конкурування
з іншими підприємствами. Тому актуальною є
дослідження персонального продажу як ефекC
тивного елементу маркетингових комунікацій за
умов нестабільного бізнесCсередовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання використання персональних проC
дажів як ефективного інструменту маркетингоC
вих комунікацій знайшло своє відображення у
дослідженнях багатьох вчених, зокрема: Ю.Б. ІваC
нов, І.І. Мироненко, Н.В. Прошкіна, І.В. Бойчук,
А.Я. Дмитрів, М.А. Окландер, Н.П. Скригун,
Л.В. Чорноус, Л.О. Коннова. Проте, не дивляC
чись на наявність вагомих наукових здобутків,
залишається мало дослідженим питання застоC
сування персонального продажу у маркетинC
говій політиці саме промислових підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження особливостей

персонального продажу як важлива складова
маркетингових комунікацій промислових
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогоднішній день розповсюдженим
явищем є низький рівень розвитку маркетингоC

вої політики на вітчизняних промислових
підприємствах. Натомість у економічно розвиC
нених країнах маркетинговій сфері приділяєтьC
ся значна увага, оскільки наявність неефективC
ної маркетингової політики на підприємстві
може привести не лише до втраченої вигоди,
але й до виникнення прямих збитків. Маркетинг
є засобом досягнення визначених цілей підC
приємства по кожному конкретному ринку та
окремим його сегментам з позиції досягнення
найвищої економічної ефективності. Проте це
стає можливим, коли під впливом мінливої коC
н'юнктури ринку виробник здатен вчасно скоC
ригувати власні науковоCтехнічні, виробничі і
збутові плани та ефективно маневрувати матеC
ріальними й інтелектуальними ресурсами. У
даному випадку маркетинг виступає основою
для стратегічного планування виробничої, коC
мерційної, інвестиційної та збутової діяльC
ності, а управління маркетингом — важливою
складовою системи управління підприємством
в цілому [2, с. 189—190].

Маркетингова діяльність промислових
підприємств проявляється у використанні коC
мунікацій як системи особових та безособових
зв'язків, направлених на певного покупця. МарC
кетингові комунікації промислових підприC
ємств здійснюються в межах промислових
ринків, що створює необхідність у використанні
принципів промислового маркетингу. Не зваC
жаючи на те, що виробничі підприємства не
здійснюють випуску продукції масового попиC
ту, реалізація даної продукції активно здійсC
нюється як на зовнішніх, так і на внутрішніх
ринках, що створює потребу в особливій типоC
логізації основних господарюючих суб'єктів
ринку конкретної продукції. У цьому контексті
проявляється інструментальний характер марC
кетингових комунікацій: передача інформації,
спрямованої на споживачів, метою яких є або
придбання продукції для подальшого виробC
ництва, або для її реалізації. Тобто маркетинC
гові комунікації промислових підприємств
можна охарактеризувати як інформаційний
взаємозв'язок різноманітних засобів стимулюC
вання збуту з позиції промислового підприємC
ства або корпоративних споживачів, що зумовC
лено розподілом ринків на промислові та споC
живчі відповідно до сутності ринку збуту проC
дукції [3, с. 113].

Важливою складовою процесу маркетингоC
вих комунікацій підприємства є формування
комплексу заходів з використанням різноманC
ітних комунікаційних складових: персональних
продажів, промоакцій, торгових виставок, рекC
лами, каталогів з асортиментом пропонованої
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продукції, рекламних сувенірів,
подарунків. Ефективність кожC
ної з даних складових визнаєтьC
ся тим, наскільки вдало її поC
єднано з іншими способами стиC
мулювання збуту. На рисунку 1
продемонстровано загальний
алгоритм формування комплекC
су маркетингових комунікацій
на промисловому підприємстві.

Кінцевою метою здійснення
маркетингових комунікацій є
стимулювання попиту для поC
дальшого зростання обсягу реаC
лізації, вдосконалення іміджу
підприємства і його продукції та
збереження позицій на ринку.
Важливою складовою комунікаC
ційної політики є вибір засобів впливу на споC
живача, враховуючи: на яку групу споживачів
розрахована комунікаційна політика, етап виC
робничого циклу продукції, характеристика
особливостей продукції, стратегія каналу розC
поділу, географічне розташування споживачів.

Враховуючи специфіку промислового ринC
ку, доцільно виділити такий засіб впливу комуC
нікаційної політики як персональний продаж.
Персональний продаж — це усне представленC
ня своєї продукції під час розмови з одним чи
декількома перспективними покупцями з меC
тою подальшого продажу або одержання заC
мовлення. Цей засіб маркетингових комуніC
кацій вважається одним з найефективніших для
підприємств, які здійснюють свою діяльність на
ринку організованих покупців, зокрема на ринC
ку промислової продукції. Метод персональноC
го продажу сприяє реалізації близько 60% у
продажі дорогих інвестиційних товарів, коли
необхідно досягнути прихильності до товару та
реалізувати його на вигідних умовах [4, с. 288].

Специфіка виробничих потреб підприємств,
які працюють на ринку промисловості, створює
необхідність у спілкуванні зі споживачами не
лише перед, але і під час та після прийняття
рішення про придбання товару. Це підвищує
роль торговельного персоналу у забезпеченні
ефективної збутової політики підприємства
шляхом виявлення потенційних споживачів
продукції. Персональний продаж на промислоC
вих підприємствах здійснюється через торгові
переговори на рівні керівництва підприємства,
менеджерів зі збуту і торговельних уповноваC
жених; презентації товарів; переконання цільоC
вих споживачів; укладання договорів; спеC
ціальні консультації та інші види робіт за осоC
бисто стою участю працівників підприємства.

Комунікаційні характеристики персональC
ного продажу проявляються у наступному:

— безпосередні взаємовідносини продавця
та покупця, коли простежується особистий та
двосторонній інформаційних зв'язок, при якоC
му кожна сторонаCучасник має змогу ознайоC
митися з позицією іншої;

— існування двостороннього зв'язку та діаC
логовий режиму комунікації, що забезпечує
гнучкість у реагуванні на потреби клієнтів,
можливість оперативного внесення змін у хаC
рактер та зміст комунікацій;

— усне представлення продукції, при якоC
му є можливість напряму відреагувати на
відповіді потенційного покупця, пояснити, наC
дати інформацію та врегулювати не зрозумілі і
спірні моменти;

— формування тривалих взаємовідносин
між продавцем та покупцем, які в залежності
від індивідуальних характеристик клієнта моC
жуть набувати різних форм (від формальних до
дружніх);

— виникнення у покупця почуття зобов'яC
зання прислухатися та відреагувати на пропоC
зицію продавця, навіть якщо ця реакція буде
проявлятися лише у формі особистої подяки;

— стимулювання збут продукції, враховуC
ючи індивідуальні особливості потенційного
споживача;

— це єдиний засіб маркетингових комуніC
кацій, який безпосередньо закінчується продаC
жем продукції [5, с. 65].

Існує чотири основі форми здійснення перC
сонального продажу: контактування торгоC
вельного агента з одним покупцем; проведенC
ня торговельним агентом презентації для груC
пи потенційних покупців; контактування груC
пи збуту підприємства з групою споживачів

1. Визначення завдань комплексу маркетингових комунікацій 

3. Аналіз цільової аудиторії та визначення зворотної бажаної реакції 

5. Обрання форми звернення та засобів його поширення  

3.1. Реклама 3.2. Стимулювання 
збуту

3.3. Пропаганда 3.4. Прямий 
маркетинг 

3.5. Персональний 
продаж

7. Формування бюджету маркетингових комунікацій 

9. Створення каналів зворотного зв’язку  

Рис. 1. Алгоритм планування комплексу маркетингових
комунікацій на промисловому підприємстві

Джерело: складено автором на основі [4, с. 282].
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(комерційні переговори); проведення торгоC
вельних семінарів для покупця з метою інфорC
мування їх про зміни в асортименті продукції
та представлення можливостей даних товарів.
Вибір тієї чи іншої форми залежить від харакC
теристик пропонованої продукції, рівня конC
куренції на ринку та існуючих споживчих поC
треб.

Головними функціями персонального проC
дажу є: функція засобу комунікації (найповніC
ше інформування споживачів про продукцію)
та безпосереднє проведення збутових операцій
(у випадку придбання споживачем продукції).
Ступінь виконання перерахованих функцій і
впливає на ефективність процесу персональноC
го продажу.

Процес персонального продажу є досить
складним та передбачає проходження декільC
кох основних етапів (рис. 2).

На першому етапі здійснюється формуC
вання списку потенційних клієнтів підприєC
мства: накопичується доступна інформація,
за допомогою використання довідників, рекC
ламних оголошень, комп'ютерних баз даних
тощо. Головним завданням продавця не витC
рачати час на тих, кому товар не потрібен, а
зосередити увагу на тих, хто є потенційним
клієнтом.

Потім необхідно провести збір інформації
про потенційного покупця. Необхідно проанаC
лізувати імовірні потреби покупця, враховуюC
чи особливості його діяльності.

Під час третього етапу важливо зуміти праC
вильно презентувати пропонований товар та
отримати інформацію про актуальні на даний
момент потреби клієнта, щоб у майбутньому
зуміти їх задовольнити.

Етап укладання угоди є втіленням попеC
редніх етапів. Оскільки, якщо продавець зміг
переконати покупця у доречності придбання

товару, відбувається завершення процесу проC
дажу шляхом підписання угоди.

Останнім, але не менш важливим, є етап
післяпродажних заходів. Ефективність торгоC
вої діяльності не завершується укладанням угоC
ди, оскільки обслуговування товару після проC
дажу сприяє налагодженню тривалих та добC
розичливих відносин з покупцем. Торговий
агент має цікавитися на скільки покупець заC
доволений придбаним та чи не виникали проC
блеми у процесі експлуатації. У випадку виникC
нення останніх продавець повинен допомогти
вирішити їх [7, с. 149].

ВИСНОВКИ
ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

У результаті здійсненого дослідження
встановлено, що персональний продаж на ринC
ку промислових товарів, з одного боку,
відіграє важливу роль у системі збуту виготовC
лених товарів, а з іншого боку — є невід'ємну
складовою системи маркетингових комуніC
кацій, роль якої постійно зростає. ПерсональC
ний продаж доцільно застосовувати на вітчизC
няному промисловому ринку, якому властива
"стабільна нестабільність". Тому враховуючи
складність революційної перебудови традицC
ійних уявлень українських споживачів, для пеC
реконання яких у купівлі великих замовлень
реклама вже не є достатнім важелем, варто
скористатися методами персональних комунC
ікацій.

У статті виокремлено та охарактеризовано
основні етапи процесу персонального продажу.
Ключовими рекомендаціями до створення макC
симально ефективних каналів збуту виготовлеC
ної промислової продукції, особливо новинок,
є врахування особливостей товару та розробC
ка, поряд з іншими елементами системи маркеC
тингових комунікацій, ефективної схеми перC

Рис. 2. Етапи здійснення процесу персонального продажу
на промисловому підприємстві

Джерело: складено автором на основі [6].

І етап пошук потенційних клієнтів 

ІІ етап перегляд потенційних клієнтів

ІІІ етап проведення переговорів      

ІV етап встановлення відносин

V етап презентація товару 

VІ етап укладання угоди 

післяпродажні заходиVІІ етап
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сонального продажу. Перспективою подальC
ших наукових дослідженнь є оцінювання ефекC
тивності персонального продажу на промислоC
вих підприємствах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов стрімкого розвитку наукоC

воCтехнічного прогресу кожне підприємство воC
лодіє активами, що не мають матеріальної форми.

Особливості обліку витрат на розробку (ствоC
рення) та придбання об'єктів нематеріальних акC
тивів в економічній літературі розглянуто здебільC
шого загальними твердженнями в аспектах витрат
діяльності, виробничих витрат, витрат періоду,
собівартість; досліджено теоретичні положення їх
обліку; проведено порівняння поняття витрат у
вітчизняній та міжнародній практиці. Цим підтверC
джується актуальність подальшого наукового вивC
чення означеної проблематики.

УДК 657

Л. А. Майстер,
к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування,
Вінницький торговельно9економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА

РОЗРОБКУ (СТВОРЕННЯ) ТА ПРИДБАННЯ

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

L. Maister,
Ph.D. in Economics, Senior Lecturer, Department of Accounting and Тaxation,
Vinnitsia Іnstitute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF ACCOUNT OF CHARGES ARE FOR DEVELOPMENT (CREATION)
AND ACQUISITION OF IMMATERIAL ASSETS OF ENTERPRISES

У статті розглянуто питання визначення поняття "об'єкт нематеріального активу" з метою розкриття особливо9
стей оцінки та визнання нематеріальних активів підприємства. Висвітлено економічну сутність та значення витрат на
розробку (створення) та придбання об'єктів нематеріальних активів у загальній структурі витрат підприємства. Оха9
рактеризовано номенклатуру та статті калькуляції витрат на розробку (створення) та придбання об'єктів немате9
ріальних активів відповідно до оптимально обраного шляху надходження його на підприємство чи іншої природи їх
виникнення, що забезпечить точність процесу формування планової собівартості нової продукції (виконання робіт,
надання послуг). Визначено чинники, що зумовлюють необхідність використання нематеріальних активів для підви9
щення ефективності та якості технологічних процесів відповідно до виду економічної діяльності підприємства.

In the article the question of determination of concept "object of immaterial asset" is considered with the purpose of
opening of features of estimation and confession of immaterial assets of enterprise. Economic essence and value of charges
is reflected for development (creation) and acquisition of objects of immaterial assets in the general structure of charges
of enterprise. A nomenclature and articles of calculation of charges is described for development (creation) and acquisition
of objects of immaterial assets in accordance with the optimum chosen path of receipt of him on an enterprise or other
nature of their origin which will provide exactness of process of forming of the planned new unit cost (implementation of
works, grant of services). Certainly factors which predetermine the necessity of the use of immaterial assets for the
increase of efficiency and quality of technological processes in accordance with the type of economic activity of enterprise.

Ключові слова: витрати, нематеріальні активи, витрати на розробку (створення) та прид3
бання нематеріальних активів, оцінка, облік.

Key words: costs intangible assets development costs (creation) and the acquisition of intangible
assets, valuation, accounting.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження особливостей ведення бухгалC
терського обліку витрат на розробку (створення)
та придбання об'єктів нематеріальних активів у суC
часному науковому полі набувають доволі широC
кого поширення. Це обгрунтовується стрімким
розвитком науковоCтехнічного прогресу та необC
хідністю розробок і впровадження різноманітних
видів нематеріальних активів.

Шляхи вирішення проблем обліку витрат на
розробку (створення) та придбання об'єктів немаC
теріальних активів було запропоновано у працях
вчених, серед яких варто відзначити: Ф.Ф. БутиC
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нець, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, Г.О. Партін,
Н.М. Ткаченко, Р.Л. Хом'як та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є:
— узагальнення визначення поняття "об'єкт

нематеріального активу";
— дослідження номенклатури витрат на розC

робку (створення) та придбання нового об'єкту
нематеріального активу;

— визначення місця витрат на створення ноC
вого об'єкту нематеріального активу в загальній
структурі витрат підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нематеріальний актив — немонетарний актив,

який не має матеріальної форми, може бути іденC
тифікований та надасть можливість отримання
майбутніх економічних вигод [1].

Р.Л. Хом'як зазначає, що особливістю, яка виC
різняє нематеріальний актив від немонетарних акC
тивів є відсутність його фізичної субстанції, тобC
то нематеріальний актив охоплює будьCякі безC
тілесні об'єкти цивільного обігу, що можуть бути
капіталізовані підприємством [2]. Поряд з цим,
Н.М. Ткаченко визначає нематеріальні активи, як
немонетарні активи, які не мають матеріальної
форми, можуть бути ідентифіковані та утримуютьC
ся підприємством з метою використання протягом
періоду більше одного року (або одного операцC
ійного циклу, якщо він не перевищує один рік) для
виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи
надання в оренду іншим особам [3]. Однак, зауваC
жимо, що на відміну від основних засобів, на обC
'єкти нематеріальних активів немає законодавчо
встановленої вимоги використання їх протягом
періоду більше одного року (або одного операцC
ійного циклу, якщо він перевищує один рік). ОдC
нак, посилаючись на Інструкцію №291 [4], знайC
демо умову використання більше одного року або
одного операційного циклу, якщо він перевищує
один рік. Це пояснюється тим, що до 01.01.2009 р.
така вимога була у П(С)БО 8, але наказом Мінфіну
від 08.07.2008 р. №901 до пункту 4 стандарту було
внесено зміни, якими часовий критерій було вилуC
чено, а до Інструкції №291 змін внесено так і не
було. Цілком зрозумілим є те, що стандарт визнаC
чає методологічні засади формування у бухгалC
терському обліку інформації про нематеріальні
активи, отож, вважаємо, що П(С)БО 8 "НематеріC
альні активи" має вищий пріоритет.

У системі бухгалтерського обліку нематеC
ріальні активи обліковують в розрізі кожного
об'єкта за шістьма групами:

— права користування природними ресурсами;
— права користування майном;
— права на комерційні позначення (права на

торговельні марки (знаки для товарів і послуг),
комерційні (фірмові) найменування);

— права на об'єкти промислової власності
(право на винаходи, промислові зразки, ноуCхау);

— авторське право та суміжні з ним права (праC
во на комп'ютерні програми);

— інші нематеріальні активи [1].
Уніфіковані засади формування у бухгалтерсьC

кому обліку номенклатури та статей калькуляції
витрат на розробку та створення нематеріальних
активів регламентовано Положенням (стандарC
том) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні акC
тиви", Методичними рекомендаціями з бухгалC
терського обліку нематеріальних активів №1327,
Законом України "Про авторське право і суміжні
права" та ін. [5].

Варто відзначити, що в умовах сьогодення неC
обхідність використання нематеріальних активів
зумовлена безліччю чинниками, серед яких найC
вагоміший вплив має прискорений розвиток науC
ковоCтехнічного прогресу, який вимагає понесенC
ня витрат підприємствами на сучасні наукові досC
лідження та дослідноCконструкторські розробки,
тобто витрат, понесених в результаті перетворенC
ня знань, нових ідей у готовий продукт, які проC
вадяться підприємствами уперше з метою отриC
мання і розуміння нових наукових та технічних
знань. Впровадження новостворених нематеріC
альних активів забезпечить оновлення застарілих
видів готової продукції, розробку нових зразків,
а також сприятиме підвищенню якості виконанC
ня технологічних процесів на підприємствах, що
функціонують у різних галузях господарської діC
яльності.

Витрати на розробку (створення) та придC
бання нематеріальних активів з подальшим їх
впровадженням в господарську діяльність
підприємства з метою виробництва продукції
(виконання робіт, надання послуг) є комплексом
витрат, який в розрізі складається з окремих
елементів витрат (матеріальні витрати, витрати
на оплату праці, інші витрати, пов'язані із розC
робкою проектної та технічної документації
тощо) відповідно до стратегічно оптимально обC
раного шляху надходження його на підприємC
ство (самостійна розробка (створення), придC
бання готового об'єкту НМА.

Дослідження складу витрат на розробку (ствоC
рення) та придбання нематеріальних активів слід
починати з визначення економічної сутності поC
няття "витрати підприємства".

Тлумачення витрат з точки зору бухгалтерсьC
кого обліку відрізняється від їх економічного тракC
тування.

Так, з економічного погляду під витратами,
зазвичай, розуміють сукупність витрачених коштів
на різні види економічних ресурсів (сировини,
праці, основних засобів, послуг, грошей), безпоC
середньо пов'язаних з виробництвом економічних
благ. З підходу бухгалтерського обліку визначенC
ня категорії витрат регламентовано П(С)БО 16
"Витрати", відповідно до якого витратами визнаC
ються або зменшення активів, або збільшення зоC
бов'язань, що призводить до зменшення власного
капіталу підприємства (за винятком зменшення каC
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піталу внаслідок його вилучення або розподілу
власниками), за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені [6].

Досліджуючи наукові погляди, однозначного
визначення поняття "витрати на розробку (ствоC
рення) нематеріальних активів" у працях вітчизC
няних вчених не знаходимо. Це пов'язано, у перC
шу чергу, з тим, що сама назва таких витрат розкC
риває їх сутність, тому логічним є те, що погляди
науковців і практиків зводяться до звичайного пеC
реліку основних складових витрат на розробку
(створення) нематеріальних активів.

Враховуючи вищеозначене, склад та класифікаC
ція витрат на розробку (створення) та придбання
нематеріальних активів мають вагоме значення у
формуванні раціональної системи їх обліку.

Беззаперечним є той факт, що поняття витраC
ти на розробку (створення) та придбання нематеC
ріальних активів є субкатегорією витрат підприєC
мства, які формують вартість новітнього продукC
ту та, відповідно, виступають об'єктом дослідC
ження у статті.

Основні характерні властивості нематеріальC
них активів є підставою для виокремлення витрат
на їх розробку (створення) та придбання у заC
гальній структурі сукупних витрат підприємства
та надають змогу стверджувати, що такі витрати є
витратами визначеного виду діяльності підприємC
ства (виробництва, збуту продукції тощо), тому
несуть вагоме значення у процесі калькулювання
планової собівартості нового виду продукції
(робіт, послуг). Із зазначеного слідує, що, поCперC
ше, витрати виникають у зв'язку з підготовкою до
виробництва нового виду продукції (робіт, поC
слуг); поCдруге, є незмінними при зміні обсягу виC
робництва в межах певного періоду; поCтретє,
складаються із визначених витрат за економічниC
ми елементами (матеріальні витрати, витрати на
оплату праці, відрахування на соціальні заходи,
амортизація, інші операційні витрати).

У системі ведення бухгалтерського обліку маC
теріальних та нематеріальних активів чітко
відслідковується тотожність, яка полягає у виC
знанні та оцінці активів, джерелах їх надходженC
ня на підприємство.

Витрати на розробку (створення) та придбанC
ня нематеріальних активів формують собівартість
та зараховуються на баланс підприємства за перC
вісною вартістю відповідно до шляху надходженC
ня (природи виникнення активів). П(С)БО 8 "НеC
матеріальні активи" (пп. 10—18) регламентовано
можливі варіанти отримання НМА та, відповідно,
їх оцінку і визнання:

— первинна вартість придбаного нематеріальC
ного активу складається з ціни придбання за виC
рахуванням сум мита, непрямих податків, що не
підлягають відшкодуванню;

— первинна вартість нематеріального активу,
придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт,
дорівнює залишковій вартості переданого нематеC
ріального активу;

— первинна вартість нематеріального активу,
придбаного в обмін на неподібний актив, дорівнює
справедливій вартості переданого нематеріальноC
го активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошоC
вих коштів чи їх еквівалентів, що була передана
(отримана) під час обміну;

— первинною вартістю безоплатно отриманих
нематеріальних активів є їх справедлива вартість
на дату отримання з урахуванням визначених витC
рат;

— первинною вартістю нематеріальних акC
тивів, що внесені до статутного капіталу підC
приємства, визнається погоджена засновниками
підприємства їх справедлива вартість з урахуванC
ням визначених витрат;

— нематеріальні активи, отримані внаслідок
об'єднання підприємств, оцінюються за їх справедC
ливою вартістю;

— первинна вартість окремого об'єкта нематеC
ріальних активів, сплачених загальною сумою, визC
начається шляхом розподілу сплаченої суми проC
порційно до справедливої вартості кожного з
придбаних об'єктів;

— первинна вартість нематеріального активу,
створеного підприємством, включає прямі витраC
ти на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші
витрати, безпосередньо пов'язані із створенням
цього нематеріального активу та приведенням його
до стану придатності для використання за признаC
ченням;

— первинна вартість нематеріальних активів
збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосC
коналенням цих нематеріальних активів [1].

Враховуючи принципи та характерні особлиC
вості ведення бухгалтерського обліку, важливим
є, як відомо, безперервне і суцільне відображенC
ня фінансовоCгосподарської діяльності
підприємств. При цьому, обов'язковою умовою
облікових записів є їх документальне підтвердC
ження. Первинні документи, що засвідчують суми
понесених витрат на об'єкт нематеріальних акC
тивів, отриманих внаслідок розробки (створенC
ня), повинні містити інформацію про зміст витC
рат (виконання робіт зі створення нематеріальC
ного активу, витрачання матеріальних цінностей
на створення об'єкта), кількісні та вартісні показC
ники таких витрат, підписи уповноважених посаC
дових осіб тощо [7].

Узагальнюючи наукові та практичні підходи до
оцінки, визнання та номенклатури витрат на розC
робку (створення) та придбання об'єктів нематерC
іальних активів, Міністерством Фінансів України
було затверджено Методичні рекомендації з бухC
галтерського обліку нематеріальних активів
№1327 у 2009 році [8], згідно з якими придбаний
або отриманий об'єкт нематеріальних активів заC
раховується на баланс, якщо одночасно виконуC
ються такі умови:

— підприємство здійснює його контроль;
— існує імовірність отримання майбутніх екоC

номічних вигод, пов'язаних з його використанням;
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— його вартість може бути достовірно визнаC
чена [8].

Разом з тим, варто погодитися із науковим поC
глядом О.О. Осідач та наголосити, що остаточний
склад витрат на розробку (створення) та придбанC
ня об'єктів нематеріальних активів можуть встаC
новлюватися підприємствами самостійно, оскільC
ки на їх структуру несуть вплив безліч факторів,
зазначених вище [9].

ВИСНОВКИ
Отже, за результати проведеного наукового

дослідження складу витрат на розробку (створенC
ня) та придбання об'єктів нематеріальних активів,
встановлено, що оцінка та визнання витрат на розC
робку (створення) і придбання об'єктів нематеріC
альних активів корелює із особливостями галузеC
вої приналежності підприємства та загальними виC
могами діючого законодавства. Для удосконаленC
ня системи обліку зазначених вище витрат у поC
дальшому дослідженні доцільно детально розгляC
нути групи нематеріальних активів задля визнаC
чення необхідності здійснення їх переоцінки за наC
явності існуючих ознак можливого зменшення
корисності об'єктів нематеріальних активів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Сучасний етап суспільного економічного
зростання економіки України, орієнтація на
євроінтеграцію, закликають звернути увагу на
модернізацію казначейської системи в частині
проведення операцій з підвищення ліквідності
використання електронних рахунків.

Електронні рахунки в Казначействі сам по
собі не вирішує завдання підвищення ефективC
ності використання поточних активів і пасивів
бюджету, а лише створює передумови для цьоC
го. Тим самим підвищується інтерес до теми
формування ефективної моделі використання
фінансових ресурсів бюджету, сконцентроваC
них на відкритих рахунках Казначейства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням відкриття електронних рахунків
в Казначействі присвячено цілу низку праць

УДК 657.1
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ ЕЛЕКТРОННИХ РАХУНКІВ

У КАЗНАЧЕЙСТВІ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
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OPENING FEATURES ELECTRONIC ACCOUNTS IN THE TREASURY IN ELECTRONIC
ADMINISTRATION VAT

Доведено, що система електронного адміністрування податку на додану вартість призначена для безперервного
оперативного контролю формування важливої складової бюджету країни — податку на додану вартість.

Визначено, що головною метою впровадження СЕА ПДВ є запобігання зловживань шляхом незаконного отри9
мання відшкодування ПДВ із бюджету.

Проведено аналіз податкових відрахувань та бюджетних відшкодувань на прикладі ПАТ "Запоріжсталь".

It is proved that electronic administration system of VAT is designed for continuous operational control forming an
important component of the national budget — VAT.

Determined that the main purpose of the introduction of VAT electron system of administration is to prevent abuses
by illegal reimbursement of VAT from the budget.

The analysis of tax deductions and cost recoveries for example Public Company "Zaporizhstal".

Ключові слова: бюджетне відшкодування, електронні рахунки, Казначейство, ПДВ, плат3
ник податку, податкове зобов'язання, податкова накладна.

Key words: refund, electronic invoices, Treasury, VAT, taxpayer, tax liability, tax bill.

вітчизняних науковців, серед яких слід відзнаC
чити П.Г. Петрашко, С.Е. Прокофьев, О.О. ЧеC
чуліна, С. Харченко, Й.Н. Бескид, М. ОгдансьC
кий, О.Д. Василик, С.І. Юрій, О. Даневич та інш.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити особливості відкриття електронC

них рахунків платників податків у системі елекC
тронного адміністрування ПДВ відкриваються
в Казначействі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Електронний рахунок у системі електронC
ного адміністрування ПДВ — рахунок, відкриC
тий платнику податку в Казначействі, на який
платником перераховуються кошти з власного
поточного рахунку в сумах, необхідних для
збільшення розміру суми, на яку платник поC
датку має право зареєструвати податкові наC
кладні та/або розрахунки коригування кільC
кісних і вартісних показників до податкової
накладної в ЄРПН, а також у сумах, недоC
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статніх для сплати до бюджету узгоджених поC
даткових зобов'язань з цього податку.

Система електронного адміністрування поC
датку на додану вартість призначена для безC
перервного оперативного контролю формуванC
ня важливої складової бюджету країни — поC
датку на додану вартість. Головною метою
впровадження СЕА ПДВ є запобігання зловжиC
вань шляхом незаконного отримання відшкоC
дування ПДВ із бюджету.

Завдяки СЕА ПДВ інформація про обсяги
бюджетних ресурсів з ПДВ стає доступною у
кожний момент часу (а не по закінченню звітноC
го періоду, коли платники склали декларації),
крім того, СЕА ПДВ дає можливість оперативC
но регулювати процес формування зобов'язань
і податкового кредиту кожного з платників таC
ким чином, щоб в цілому по країні сума відшкоC
дування ПДВ не перевищувала суму надходC
жень цього податку до бюджету.

Система електронного адміністрування
ПДВ не вносить кардинальних змін в загальні
принципи стягування ПДВ, затверджені КодекC
сом. Норми Кодексу, що визначають коло платC
ників ПДВ,об'єкт оподаткування, принципи
формування податкових зобов'язань та податC
кового кредиту, залишаються незмінними.

Для кожного платника податку КазначейC
ством відкрито один електронний рахунок.

Казначейство відповідно до вимог ст. 69
Податкового кодексу України надсилає ДФСУ
повідомлення про відкриття електронного раC
хунка платника податку не пізніше наступного
робочого дня з дня його відкриття.

Після надходження такого повідомлення
ДФСУ інформує платника податку про реквіC
зити його електронного рахунка.

Електронні ПДВ — рахунки — одна з головC
них складових СЕА ПДВ. Саме за допомогою
ПДВ — рахунків здійснюється безперервний та
ефективний контроль формування та відшкоC
дування податку на додану вартість.

Створення ПДВ — рахунку не потребує доC
даткових дій від власників бізнесу чи бухгалтерів
— рахунок відкриває Казначейство на підставі
даних ДФС та сповіщає про це платника податків.
Відкриття та обслуговування електронних раC
хунків здійснюється на безоплатній основі, так
само як і надання інформації про рух коштів на
них (за відповідним запитом платник податків)
без обмеження в кількості запитів і в часі.

Відкриття та обслуговування електронних
рахунків Казначейством здійснюється на беC
зоплатній основі. Інформація про рух коштів
на електронних рахунках платникам податку
надається ДФС України за відповідним запиC

том платника на безоплатній основі без обмеC
ження кількості запитів та у часі.

Кошти з електронного рахунку платника
ПДВ перераховуються Казначейством в автоC
матичному режимі до бюджету та/або на раC
хунок, відкритий у банку та/або органі КазнаC
чейства сільськогосподарськими підприємстваC
ми — суб'єктами спеціального режиму оподатC
кування, визначений статтею 209 Кодексу, для
акумулювання сум податку, що нараховуютьC
ся на вартість поставлених ними сільськогосC
подарських товарів (послуг), у порядку, передC
баченому статтею 209 Кодексу (далі — спеC
ціальні рахунки). Таке перерахування коштів
здійснюється на підставі реєстрів платників
ПДВ, який автоматично формується ДФС та
надсилається Казначейству.

Казначейство відповідно до вимог статті 69
Кодексу надсилає ДФС повідомлення про
відкриття електронного рахунка/додаткового
електронного рахунка у день відкриття рахунC
ка. Після надходження такого повідомлення
ДФС інформує платника податку про реквізиC
ти його електронних рахунків.

Під час перерахування коштів із власного
рахунка на електронний рахунок ПДВ, поле
"Призначення платежу" платіжного дорученC
ня необхідно заповняти згідно із вимогами
щодо заповнення реквізитів розрахункових
документів, викладених у додатку 8 до ІнстC
рукції про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від
21.01.2004 р. № 22.

У разі перерахування до бюджету КазнаC
чейством України ПДВ у системі електронноC
го адміністрування ПДВ платіжка буде мати
наступний вигляд:

* 242 
код за 

ЄДРПОУ 
платника 

перераховано 
до бюджету 

ПДВ в системі 
електронного 

адміністрування 

- - - 

1 2 3 4 5 6 7

1 — службовий код ("*");
2 — код виду сплати ("242" — НадходженC

ня до бюджету коштів із рахунка в системі елекC
тронного адміністрування ПДВ);

3 — код за ЄДРПОУ платника, із рахунка
якого Казначейство України перераховує кошC
ти до бюджету в системі електронного адмініC
стрування ПДВ;

4 — друкується роз'яснювальна інформація
про призначення платежу;

5 — не заповнюється;
6 — не заповнюється;
7 — не заповнюється.
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Окрім того, було введено нові коди виду
сплати:

242 — надходження до бюджету коштів із
рахунка в системі електронного адмініструванC
ня ПДВ;

244 — сплата грошового зобов'язання за
уточнюючим розрахунком у разі застосування
податкового компромісу*;

246 — сплата грошового зобов'язання за
податковим повідомленнямCрішенням у разі
застосування податкового компромісу*.

З 2016 року при виникненні бюджетного
відшкодування, платник податку може спрямуC
вати відшкодування в погашення податкового
боргу або сплату інших податків і зборів.

Бюджетне відшкодування ПДВ мoжe бути
отримане лише в межах суми, розрахованої за
магічною формулою на момент отримання
контpoлюючим органом податкової декларації.

ПАТ "Запоріжсталь" — підприємство з поC
вним металургійним циклом, яке займає лідиC
руючі місця по виробництву сталі в Україні,
обсягами експорту, постачання валюти, а таC
кож податкових відрахувань. У 2015 році комC
бінат перерахував до бюджетів усіх рівнів
близько 2,5 млрд гривень, що перевищує показC
ники 2014 року на 73%.

Так, за даними Державної Казначейської
служби України на ПАТ "Запоріжсталь" проC
тягом 2015—2014 рр. відбулось повернення поC
датків та зборів у т.ч. ПДВ у розмірі 3357511,0
грн. та 1887136,0 грн. відповідно.

Тобто система електронного адмініструванC
ня ПДВ, що організована на центральному рівні
ДФС, забезпечує автоматичний облік у розрізі
платників податку:

— сум податку, що містяться у виданих та отC
риманих податкових накладних, зареєстрованих
в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі —
ЄРПН), та розрахунках коригування до них;

— сум податку, сплачених платниками при
ввезенні товарів на митну територію України;

— сум поповнення та залишку коштів на раC
хунках у системі електронного адмініструванC
ня ПДВ;

— суми податку, на яку платники мають праC
во зареєструвати податкові накладні в ЄРПН.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, електронні рахунки відкриваються

Казначейством автоматично на підставі реєстC
ру платників податку, який ДФС після присвоєC
ння особі індивідуального податкового номеC
ра платника ПДВ надсилає Казначейству.

Тобто відкриття та обслуговування електC
ронних рахунків Казначейством здійснюється
на безоплатній основі. Інформація про рух
коштів на електронних рахунках платникам
податку надаватиметься ДФС за відповідним їх
запитом на безоплатній основі без обмеження
кількості запитів та в часі.

Таким чином, кошти з електронного рахунC
ка установи — платника ПДВ перераховуютьC
ся Казначейством в автоматичному режимі виC
ключно до бюджету на підставі реєстрів платC
ників ПДВ, який автоматично формується ДФС
та надсилається Казначейству.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформація економіки України свідчить

про те, що ринковий механізм не в змозі привесC
ти її у відповідність до інтересів суспільства. ДерC
жавне регулювання повинно забезпечити викоC
нання соціальноC економічних завдань. Пошук
ефективних засобів їх реалізації особливо актуC
альний для такої суперечливої за своїми наC
слідками галузі, як спиртова: з одного боку, вона
відіграє помітну роль у формуванні державного
бюджету України, а її продукція користується
незмінним попитом, з іншого — надмірне вжиC
вання останньої має негативні соціальні наслідки.
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GOVERNMENT ROLE SUPPORT OF THE UKRAINIAN ALCOHOL INDUSTRY DEVELOPMENT

У статті розкрито роль державного регулювання спиртової промисловості України в умовах сьогодення. Запро9
понований механізм державного регулювання розвитку спиртової галузі України. Наведено та охарактеризовано
методи державного регулювання: адміністративно9правові, економічні та організаційні, визначено, що лише їх ком9
плексне використання дозволить підвищити ефективність діяльності підприємств спиртової промисловості і забез9
печить їх стабільний розвиток. Проаналізовано діяльність ДП "Укрспирт", визначено його функціональні обов'язки.
Досліджено проблеми державної підтримки розвитку спиртової галузі. Проаналізовано вплив державних органів у
цій галузі. Розглянуто основні функції держави та їх реалізацію стосовно спиртової промисловості України. Об9
грунтовано необхідність вирішення питань завантаження надлишкових потужностей, перепрофілювання спиртових
заводів. Спиртова галузь завжди перебувала під особливою увагою держави, оскільки приносила одну третину всіх
надходжень до державного бюджету, тому запропоновано пропозиції стосовно покращення державного управління
в галузі.

The article reveals the role of state regulation of the alcohol industry of Ukraine in the context of the present. The
proposed mechanism of state regulation of development of alcohol industry of Ukraine. Shown and described methods
of state regulation: administrative9legal, economic and organizational, it is determined that only their integrated use
will improve the efficiency of the enterprises of the alcohol industry and provide them with a stable development. The
activity of SE "Ukrspirt", defines his responsibilities. The problems of state support of development of alcohol industry.
Analyzes the influence of state bodies in this field. The main functions of the state and their implementation in relation to
the alcohol industry of Ukraine. The necessity of solving issues of load excess capacity, the reorientation of distilleries.
The alcohol industry has always been under special attention of the state because it brought one third of all government
revenue is, therefore, proposed suggestions for improving state management in the field.

Ключові слова: спиртова галузь, державне регулювання, державні органи, ринок спирту, ре3
формування, приватизація, ДП "Укрспирт".
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Таким чином, актуальність зазначених проблемC
них питань, недостатній рівень їх наукової та
прикладної розробки стосовно підвищення ефекC
тивності підприємств спиртової промисловості
визначили вибір даної теми для дослідження.

Значна залежність виробництва кінцевої проC
дукції від економічного стану сировинних галуC
зей, насамперед, цукрового та зернового виробC
ництва, а також зниження за роки незалежності
України попиту на вітчизняну спиртову й спирC
товмісну продукцію спричинили динамічний спад
продуктивності підприємств спиртової промисC
ловості. Сьогодні, в умовах ринкової економіки,
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галузь характеризують незадовільний технічний
стан і незавантажені виробничі потужності
підприємств спиртовиробників, розбалансоC
ваність економічних взаємозв'язків із сільськоC
господарськими та переробними підприємстваC
ми, ускладнення зовнішньоекономічної діяльC
ності. З огляду на це, галузь потребує відродженC
ня шляхом забезпечення прискореного інновацC
ійного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню механізмів ринкового та дерC

жавного регулювання економіки приділялась
увага у численних наукових публікаціях. ЗокреC
ма, державне регулювання спиртової галузі УкC
раїни О.І. Мельничук [4]. Особливості системи
державного регулювання лікероCгорілчаної та
спиртової промисловості в Україні О.І. ШаC
манська [6]. Державна підтримка розвитку спирC
тової галузі України О.В. В'ялець, О.М. ТкаченC
ко [2]. Однак, незважаючи на значимість провеC
дених досліджень, недостатньою залишається
роль держави у сприянні вирішенню саме суспC
ільно важливих проблем через залучення фінанC
сового і матеріально — технічного потенціалу
підприємницьких структур, підвищення соціальC
ної відповідальності підприємств за результати
своєї діяльності. Не є винятком і спиртова галузь,
де не визначено механізм узгодження інтересів
держави, виробників і споживачів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є пошук ефективних ваC

желів державного регулювання, спроможних
спрямувати підприємства спиртової галузі на реC
алізацію суспільно важливих соціальноCеконоC
мічних завдань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для держави вирішення соціальних проблем

повинно мати пріоритетний характер — цього виC
магає, зокрема, Конституція України. Вона поC
кладає на державу відповідальність за забезпеC
чення життя і здоров'я людини (ст. 3) та обов'яC
зок захищати права споживачів, здійснювати
контроль за якістю, безпечністю продукції та всіх
видів послуг і робіт (ст. 42), гарантувати право
на безпечне для життя й здоров'я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього праC
ва шкоди (ст. 50). Виходячи з цього, зазначене
стосується і механізмів державного регулюванC
ня діяльності підприємств спиртової галузі [1, с.
81].

Варто зазначити, що вітчизняний ринок спирC
ту є одним із найбільш потужних і динамічних. З
огляду на специфіку цієї галузі, існує потреба у
створенні ефективного механізму регулювання у
спиртовій галузі через удосконалення економічC
ної політики держави. Державне регулювання

підприємницької діяльності не повинно залежаC
ти від форми власності на засоби виробництва і
повинне здійснюватись за допомогою системи
правових, економічних і соціальних заходів. ОдC
ним з індикаторів державної політики у спирC
товій галузі є оптимізація форм власності й реC
гулювання діяльності підприємств державою.
Державне регулювання економіки (ДРЕ) є склаC
довою частиною процесу відтворення. Його обC
'єктивна необхідність пояснюється потребою поC
долання вад ринкового саморегулювання та виC
конання економічних функцій держави. ДРЕ є
чистим суспільним товаром, споживачами якого
є всі члени суспільства, суб'єкти господарюванC
ня, громадські організації і т.п. Цей товар переC
творюється у суспільне благо в тому разі, коли
державне регулювання забезпечує економічну
ефективність і соціальну справедливість [4, c. 46].

Проведений аналіз показав, що система дерC
жавного регулювання лікероCгорілчаної та спирC
тової промисловості здійснюється відповідно до
Закону України "Про державне регулювання виC
робництва і обігу спирту етилового, коньячного
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів в якому зазначається, що виробництво
спирту етилового (у тому числі як лікарського заC
собу), спирту етилового ректифікованого виногC
радного, спирту етилового ректифікованого плоC
дового може здійснюватися лише на державних
підприємствах. Держава, як визначено у ЦивільC
ному кодексі України, діє у цивільних відносиC
нах на рівних правах з іншими учасниками цих
відносин. Тобто держава, з однієї сторони, висC
тупає як власник і підприємець, а з іншої — як
регулятор соціальноCекономічних процесів [6, c.
71].

Тому доцільно буде розглянути яким чином
функціонує цей організм. Механізм державного
регулювання ринку лікероCгорілчаної та спиртоC
вої промисловості України повинен оптимально
поєднувати інтереси виробників, споживачів та
держави. Адже результати державного регулюC
вання спиртової промисловості взаємодіють з
безліччю факторів, що в результаті дасть позиC
тивний ефект (рис. 1).

З рисунку видно, що лише комплексне викоC
ристання адміністративноCправових, економічC
них та організаційних методів державного регуC
лювання дозволить підвищити ефективність
діяльності підприємств спиртової промисловості
і забезпечить їх стабільний розвиток.

Досліджуючи цю тему, має місце для розгляC
ду і аналізу — робота державного підприємства
"Укрспирт".

ДП "Укрспирт" — єдиний державний операC
тор українського спирту на внутрішньому та
зовнішніх ринках, який забезпечує понад 95% виC
робництва спирту в Україні здійснює впровадC
ження державної політики на ринку спирту та
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лікероCгорілчаних виробів і займається організаC
цією ефективної роботи державних підприємств
спиртової галузі.

Також функціональними обов'язками ДП
"Укрспирт" є:

— координація роботи підпорядкованих
підприємств;

— оптимізація галузевої та міжгалузевої коC
операції у сфері виробництва спирту етилового,
горілки, горілчаних виробів;

— повне насичення внутрішнього ринку та екC
спорт спирту етилового;

— забезпечення державних потреб.
Проте аналіз діяльності ДП "Укрспирт" дає

підстави стверджувати, що мета не досягнута, а
ефективність функціонування майже нульова.

Етиловий спирт є одним із важливих видів сиC
ровини для різних виробництв. Він використоC
вується в народному господарстві для медичних
цілей, виготовлення лікероCгорілчаних виробів,
одержання синтетичного каучуку, потреб
хімічної промисловості, виготовлення біопалива
[8].

Події, пов'язані з діяльністю ДП "Укрспирт" та
його керівництвом, викликали значний ажіотаж в
засобах масової інформації. З'явилися повідомленC
ня про анонсовану урядом приватизацію ДП "УкрC
спирт", про значні розкрадання та ухилення від
сплати податків на сотні мільйонів гривень, що виC
явили працівники Державної фіскальної служби.

З метою встановлення реального стану справ
у спиртовій галузі країни, здійснено дослідженC
ня діяльності ДП "Укрспирт", що являється дерC
жавним монополістом з виробництва та експорC
ту спирту етилового.

У сучасній Україні, згідно ст. 14 Закон УкраїC
ни від 19.12.1995 року №481/95CВР "Про державC
не регулювання виробництва і обігу спирту етиC
лового, коньячного і плодового, алкогольних наC
поїв та тютюнових виробів", виробництво та опC
това торгівля спиртом етиловим та його експорт
є державною монополією, крім оптової торгівлі
спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі,
яка може здійснюватися за наявності ліцензії
закладами охорони здоров'я та суб'єктами госC
подарювання.

Рис. 1. Механізм державного регулювання розвитку спиртової промисловості України

Джерело: узагальнено автором на основі [2].
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Статистичні дані щодо виробництва спирту
етилового вказують на його постійне зменшенC
ня, всього втричі протягом дев'яти років. Як реC
зультат, на цей час працює близько 10 спирC
тозаводів, інші знаходяться або в процесі банкC
рутства, або простоюють. Крім того, до цього
часу не завершена процедура передачі майна
(спиртзаводів) від Державної корпорації "УкрсC
пирт" до Державного підприємства "Укрспирт".

До основних причин такого зменшення виC
робництва спирту науковці галузі відносять:

— відсутність кредитних ресурсів, які б дали
змогу закуповувати місцеву сировину й забезпеC
чити роботу галузі до нового врожаю;

— відсутність ринків збуту готової продукції;
— несвоєчасне повернення ПДВ при експорті

спирту за межі України, що призводить до вимиC
вання обігових коштів спиртових заводів;

— постійне збільшенням розміру акцизного
збору на різні види спирту та алкогольні напої,
що призводить до подорожчання алкогольної
продукції.

Однак статистичні показники імпорту спирC
ту етилового, неденатурованого, з концентраC
цією спирту 80 об.% або більше, вказують на зміну
структури ринку в 2014 році за рахунок значноC
го збільшення імпорту [7].

Згідно з даними Державної служби статисC
тики країни за 11 місяців 2014 року в Україну
імпортовано 174,9 тис. дал. 100% спирту, що майC
же в 4 тис. рази більше, ніж в попередньому 2013
році. При цьому внутрішнє виробництво спирту
за аналогічний період зменшилось на 6 млн дал.
Отже, на ринку склалася ситуація, коли імпорC
тувати спирт стало вигідніше ніж купувати на
внутрішньому ринку. Основною причиною цьоC
му є завищена собівартість виробництва україC
нського спирту, що призводить до його неконC
курентності.

Наведені факти вкотре підтверджують неC
ефективність державного управління монопольC
ною галуззю, адже збільшення попиту на ринку
призвело не до збільшення власного виробництC
ва спирту у 2014 році, а навпаки, до збільшення
імпорту чужого спирту.

Для більш повної картини на ринку спирту та
алкогольної продукції необхідно відмітити значC
ну його тінізацію. Експерти оцінюють тіньовий
ринок алкогольної продукції в 40—50%, а це поC
над 2 млрд грн. лише акцизного податку, який
держава втрачає від неефективного контролю за
галуззю. Також очевидним є прямий зв'язок між
підняттям ставки акцизного податку, що призвоC
дить до подорожчання алкогольної продукції та
збільшенням долі нелегального ринку.

Значне зменшення основних засобів у грошоC
вому виразі з 240,3 млн грн. у 2013 році до 153,8
млн грн. у 2015 році (C36%) свідчить про відC
сутність заходів щодо модернізації виробничих

потужностей, їх поліпшення та удосконалення.
Відповідно, рентабельність ДП "Укрспирт" за два
роки зменшився в тричі, з 6 % у 2013 році до 2,4 %
у 2015 році. Втричі зменшились відрахування чаC
стини чистого прибутку, що підлягає сплаті до
державного бюджету, з 13,7 млн грн. у 2013 році
до 3,9 млн грн. у 2015 році. Також необхідно
відмітити тенденцію зменшення в структурі ваC
лових витрат собівартості придбаних товарів
(робіт, послуг) з 90% у 2013 році до 80% у 2014
році та до 63% у 2015 році, що вказує на зменC
шення витрат на виробництво та значне збільшенC
ня адміністративних витрат [8].

Негативну практику зіграли і створені умоC
ви, за яких всі заводи несли солідарну фінансову
відповідальність, тобто, за порушення або помилC
ки адміністрації державного підприємства фінанC
сову відповідальність консолідовано несли всі
структурні підрозділи, так як ДП "Укрспирт" є
головним розпорядником коштів.

Всі наведені вище показники є яскравим свідC
ченням неефективного адміністративно — госпоC
дарського управління державною монополією.

Проте існують й інші чинники занепаду гаC
лузі, оскільки багато експертів вважають спирC
тову галузь найкорумпованішою. Інтернет рясніє
статтямиCрозслідуваннями про тіньовий ринок
спирту, що вимірюється мільярдами гривень, його
криміналізацію та "кришуванням" посадовцями
найвищого рівня .

Окрему увагу приділимо питанню приватиC
зації ДП "Укрспирт".

Так, 15Cго січня 2015 року Верховною Радою
України розглядався підготовлений урядом заC
конопроект, щодо передачі до приватизації 1200
стратегічних об'єктів держаної власності, серед
яких і ДП "Укрспирт". За результатами "гарячих"
обговорень, як правило щодо можливої приваC
тизації саме спиртового монополіста, законопроC
ект відправлений на доопрацювання.

Саме питання приватизації ДП "Укрспирт"
викликало жваве обговорення, як в самому парC
ламенті, так і за його межами. Складно не погоC
дитися, що розпочинати приватизацію спиртової
галузі, яку відносять до найбільш корумпованих,
де велика частина структурних підприємств пеC
ребувають в стадії банкрутства, та ще й умовах
економічної кризи та воєнних дій на сході, є не
на часі.

В спиртовій промисловості існує ряд проблем,
пов'язаних із функціонуванням підприємств. В
першу чергу, це стосується ДП "Укрспирт" —
найбільшого підприємства цієї галузі, яке налічує
41 площадку з виробництва спирту етилового та
біоетанолу. Водночас Міністерство не має права
втручатися в операційну діяльність підприємства.
Говорячи про загальний стан спиртової галузі,
слід звернути увагу на те, що проблеми стосуютьC
ся також обмеженості попиту на спирт етиловий
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на внутрішньому ринку. Відповідна ситуація
склалася через відсутність державної підтримки
розвитку ринку біоетанолу, низьку конкурентосC
проможності українського спирту на ринках
країн ЄС та наявність "тіньового" ринку етилоC
вого спирту [3, c. 47].

Подолання цих проблем дасть змогу додатC
ково завантажити виробничі потужності
підприємств галузі та підвищити їх приватизацC
ійну привабливість. Міністерством вживаються
заходи для покращення існуючої ситуації. ЗокC
рема, розроблено та надіслано на розгляд уряду
законопроект "Про внесення змін до статті 229
Податкового кодексу України (щодо питань опоC
даткування та регулювання виробництва і викоC
ристання спирту)". Ним пропонується встановиC
ти нульову ставку на спирт етиловий для виробC
ництва оцту та продукції, яка не використовуєтьC
ся для харчових потреб. Потенціал такого ринку
оцінюється обсягом щонайменше 5 млн декалітрів
спирту. Підготовлено та надано на опрацювання
Державній фіскальній службі проект технічного
завдання на розроблення і впровадження автоC
матизованої системи електронного обліку спирC
ту. Впровадження системи забезпечить автомаC
тичний контроль обліку спирту етилового на усіх
стадіях виробництва, відвантаження і транспорC
тування сучасними електронними приладами,
унеможливить несанкціоноване втручання у виC
робничі процеси та вплив людського фактору на
результати вимірювань і контролю, передачу
інформації до контролюючих органів у режимі
"online". Крім того, направлено інформаційні лиC

сти до торгових представництв України в країC
нах ЄС, СНД, Близького сходу, Африки, ПівденC
ноCСхідної Азії, та розробили програму участі
підприємств у виставках та цільових конференC
ціях для розвитку їх експортного потенціалу.
Постійно проводяться консультації з європейсьC
кими експертами. Це дозволить підготувати
відповідну законодавчу новацію для розвитку
ринку біоетанолу. Адже за умови 3Cх відсоткоC
вого обов'язкового вмісту біоетанолу в моторних
паливах потенціал внутрішнього ринку біоетаноC
лу оцінюється щонайменше обсягом 10—15 млн
декалітрів. [7].

Аналіз свідчить про те, що держава має зверC
тати особливу увагу на регулювання ринку спирC
ту. Доцільно буде розглянути державні ограни
влади, які відповідають за цей процес (рис. 2).

Логічним наслідком формування бачення
спиртової галузі як мультифункціональної є окC
реслення проблеми забезпечення гнучкості
підприємств з метою розширення їх ринкових
можливостей і відповідного зростання конкуренC
тоспроможності найбільш гнучких учасників
ринку. Мультифункціональність галузі в умовах
зростання динамічності ринкового середовища є
вагомою передумовою зростання бюджетних
надходжень, що повинно мотивувати державні
органи управління створювати середовище для
розширення господарської ініціативи підприC
ємств та маневрування ресурсами, адаптації до
запитів ринку та управління власною гнучкістю.
У цьому контексті дієвими засобами управлінсьC
кого впливу на гнучкість і конкурентоспроC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні органи, які здійснюють регулювання виробництва та 
реалізації спирту етилового в Україні 
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Рис. 2. Регулювання спиртової галузі державними органами
Джерело: узагальнено автором на основі [4, c. 48].
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можність спиртових заводів могли б стати варіC
анти стратегій диференціації, спорідненої диверC
сифікації, забезпечення ринкової гнучкості на
основі перегляду асортиментної політики, оцінюC
вання фінансових можливостей адаптації до ринC
ку, перебудови виробничої бази [5, c. 79].

ВИСНОВКИ
Спиртова галузь завжди перебувала під особC

ливою увагою держави, оскільки приносила одну
третину всіх надходжень до державного бюджеC
ту. ДП "Укрспирт" і сьогодні ніщо не заважає
бути бюджетоформуючим підприємством.
Підприємство — монополіст щороку декларує
показники зменшення рентабельності та сплати
податку на прибуток підприємства.

Приватизація ДП "Укрспирт" у сьогоднішньC
ому стані призведе до фактичної втрати унікальC
ної монополії, оскільки підприємство з боргами
понад 100 млн грн. та ще в період війни не є інвеC
стиційно привабливим активом.

Тому варто внести наступні пропозиції:
1. З метою прозорості та публічності діяльC

ності ДП "Укрспирт", зобов'язати на законодавC
чому рівні оприлюднювати на офіційній сторінці
підприємства в мережі Інтернет щомісячний звіт
про фінансові результати діяльності та фінансоC
вий стан підприємства.

2. Законодавчо зобов'язати щорічно проводиC
ти незалежний аудит діяльності ДП "Укрспирт",
результати якого підлягають обов'язковому опC
рилюдненню.

3. Завершити процедуру передачі майна
(спиртзаводів) від Державної корпорації "УкрсC
пирт" до Державного підприємства "Укрспирт".

4. Вирішити питання про внесення змін до ПоC
рядку відрахування до державного бюджету чаC
стини чистого прибутку (доходу) державними
унітарними підприємствами та їх об'єднаннями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України № 138 від 23.02.2011, збільшивши його
до 70 %, які повинні перераховуватись до ДерC
жавного бюджету.

5. На рівні Кабінету Міністрів України розC
робити єдину формулу винагороди топCменедC
жерів та керівників державних підприємств, приC
в'язавши її розмір до економічних показників
діяльності підприємства, його рентабельності та
прибутковості. Крім цього, необхідно на законоC
давчому рівні обмежити обсяг адміністративних
витрат таких суб'єктів господарювання та встаC
новити жорсткі правила використання коштів,
отриманих від підприємницької діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умoвaх виcoкoгo рiвня

eнeргoзaлeжнocтi eкoнoмiки Укрaїни
прoблeми функцioнувaння тa рoзвитку
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РІВЕНЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ
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THE LEVEL OF ENERGY SECURITY OF THE UKRAINE'S REGIONS: СURRENT TRENDS
AND PROSPECTS FOR CHANGE

Стаття присвячена дослідженню проблем забезпечення належного рівня енергетичної безпеки регіонів України.
В статті здійснено комплексний аналіз основних індикаторів енергетичної безпеки країни, порівняння основних по9
казників енергоємності з показниками розвинутих країн світу. Визначено основні причини неналежного рівня енер9
гетичної безпеки регіонів України на сучасному етапі. Порівняно рівень енергетичної безпеки регіонів України на
основі використання регіонального рейтингу енергоефективності. Здійснено огляд основних довгострокових про9
грамних документів забезпечення належного рівня енергетичної безпеки регіонів України. З позиції сценаріїв еко9
номічного зростання і структури ВВП, розрахованих на основі прогнозів Уряду України, визначено перспективи
подальшого розвитку економіки України і відповідна до нього зміна споживання та виробництва енергоресурсів.
Окреслено перспективи, можливості та шляхи забезпечення належного рівня енергетичної безпеки регіонів України.

The problems of ensuring an adequate level of energy security of Ukraine's regions investigated in the article. The
comprehensive analysis of the main indicators of the country's energy security was presented in the article. These indicators
compared with the main indicators of energy intensity of developed countries. The main causes of inadequate level of
energy security of regions of Ukraine at the present stage are determined. The level of energy security of Ukraine's regions
through the use of regional energy efficiency rating compared. The overview of the major long9term policy documents to
ensure an adequate level of energy security of Ukraine's regions carried out. From the perspective of the scenarios of
economic growth and the structure of GDP, calculated on the basis of the Government of Ukraine forecasts are defined
prospects of further development of Ukraine's economy and the corresponding change in consumption and production
of energy set out. The prospects, opportunities and ways of ensuring an adequate level of energy security of Ukraine's
regions were defined.

Ключові слова: енергетична безпека, енергоємність регіональної економіки, енергоефек3
тивність, регіональні рейтинги енергоефективності.

Key words: energy security, regional energy intensity, energy efficiency, regional energy efficiency
rating.

eнeргeтичнoгo кoмплeкcу як нa нaцioC
нaльнoму рiвнi, тaк i нa рiвнi oкрeмoгo рeгioну
нaбувaють cьoгoднi ocoбливoгo знaчeння. Нa
пoрядку дeннoму пocтaють стратегічно важC
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ливі питання зaбeзпeчeння eнeргeтичнoї
бeзпeки Укрaїни тa її рeгioнiв.

Однією з основних стратегічних цілей УкраC
їни, як соціальної держави, є зaбeзпeчeння
умoв для пiдвищeння якості життя населення.
В свою чергу, досягнення цієї цілі неможливе
без забезпечення населення та бізнесу нeC
oбхiдними eнeргoрecурcaми. Зaпoрукoю
рeaлiзaцiї цiєї мeти мaє cтaти нaдiйнe, eкoнoC
мiчнo oбгрунтoвaнe й eкoлoгiчнo бeзпeчнe
зaдoвoлeння пoтрeб нaceлeння й eкoнoмiки в
eнeргeтичних прoдуктaх.

Eнeргeтичний кoмплeкc cтвoрює бaзoвi
пeрeдумoви для функцioнувaння тa рoзвитку
eкoнoмiчнoї дiяльнocтi тa coцiaльнoї cфeри
в рeгioнi, щo oбумoвлює його ocoбливу рoль
у зaбeзпeчeннi  бeзпeки cучacнoгo
cуcпiльcтвa. Рiвeнь викoнaння ним cвoїх
функцiй (зoкрeмa,  i  в  критичних тa
нaдзвичaйних умoвaх) у рeгioнi визнaчaє
рiвeнь йoгo eнeргeтичнoї бeзпeки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Прoблeми забезпечення eнeргeтичнoї бeзC
пeки регіонів України, функцioнувaння тa рoзC
витку вітчизняного eнeргeтичнoгo кoмплeкcу є
прeдмeтoм дocлiджeнь наукових шкіл, бізнесC
асоціацій, консалтингових груп та міжнародC
них організацій. Дocлiджeнням прoблeм енерC
гетичної безпеки регіонів та пeрcпeктив
рoзвитку eнeргeтичнoгo кoмплeкcу Укрaїни
присвячені праці C.Г. Aжнaкіна [1], Д.В.
Вoлoшина [1], I.I. Гуcєвої [4], В.В. Дeргaчoвої
[4], В.A. Жoвтянcькoгo [8], В.І. Лoгвинeнка [3],
О.В. Oбoріної [1], Н.В. Кaрaєвої [4], М.П.

Кoвaлкa [5], М.М. Куликa [8], В.І. Рудики [7],
Б.C. Cтoгнiя [8], A.A. Шидлoвcькoгo [5], К.Е.
Шурди [1] та iн. Вoднoчac щoдo перспектив заC
безпечення енергетичної безпеки регіонів УкC
раїни в сучасних умовах вeдутьcя aктивнi
диcкуciї нe тiльки ceрeд нaукoвцiв тa урядoвцiв,
a й ceрeд пoлiтикiв уciх рiвнiв, щo пiдтвeрджує
нe лишe її бeззaпeрeчну aктуaльнicть, a й нaвiть
прioритeтнicть нaд iншими прoблeмaми
рeгioнaльнoгo рoзвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей і

характеристик рівня енергетичної безпеки реC
гіонів України на сучасному етапі соціальноC
економічного розвитку; формування перспекC
тив забезпечення належного рівня енергетичC
ної безпеки регіонів на основі отриманих реC
зультатів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Узагальнюючим макроекономічним показC
ником, який характеризує стан енергоефективC
ності національної економіки, є енергоємність
ВВП. Регіони України, що отримали у спадок
від радянської економіки високо енергоємне
виробництво, останніми роками демонструють
позитивну динаміку функціонування енергеC
тичного комплексу та зменшення енергоємC
ності ВВП (табл. 1).

Впродовж 2010—2013 рр. обсяг виробництC
ва енергії в Україні змінювався не суттєво і в
середньому становив 85,73 млн т.у.п. При цьоC
му слід зазначити, що порівняно з показникаC

Показники 1991 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Вир-во енергії, 
МТНЕ** 118,61 81,61 76,44 80,97 84,38 79,51 85,93 85,67 85,37 85,93 

Імпорт, МТНЕ 135,49 82,25 57,62 59,74 57,24 41,37 31,68 47,69 38,51 31,68
Сумарне спожив. 
первинної енергії, 
МТНЕ 

252,33 163,70 133,79 142,88 134,64 114,54 116,14 126,56 122,49 116,14 

Спожив. е/енергії, 
ТВт*** 241,45 172,51 136,63 152,91 163,49 148,66 163,77 167,40 165,99 163,77 

Сумарне спожив. 
первинної енергії (у 
розрахунку на одну 
особу)  

4,85 3,18 2,72 3,03 2,91 2,49 2,55 2,77 2,69 2,55 

Сумарне спожив. 
первинної енергії, 
ТНЕ/ 1000 дол. 
США 

2,01 2,49 2,25 1,66 1,32 1,32 1,19 1,33 1,28 1,19 

Енергоємн. ВВП  0,57 0,7 0,63 0,47 0,37 0,37 0,34 0,37 0,36 0,34
Спожив. е/енергії у 
розрахунку на 1 
особу 

4,64 3,35 2,78 3,25 3,53 3,23 3,60 3,66 3,64 3,60 

Таблиця 1. Основні індикатори функціонування енергетичного комплексу та рівня
енергетичної безпеки України*

* складено автором за даними Міжнародного енергетичного агентства [11].
** МТНЕ — млн т нафтового еквіваленту (млн т.у.п.).
*** розраховано як: вирCво + імпортCекспортCвтрати.
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ми 1991 року обсяги власного виробництва скоC
ротились майже в 0,3 рази. Слід зазначити поC
ступове зменшення обсягів та частки імпорту
енергії (як від загальних обсягів поставок, так
і від обсягів виробництва). Ця тенденція чітко
прослідковується впродовж всього періоду.
Так, наприклад, обсяги імпорту енергії в 2000
році скоротились порівняно з 1991 на 57,5%, у
2010 порівняно з 2000 — імпорт також скоротивC
ся майже вдвічі, у 2011 році спостерігалось зросC
тання обсягів імпорту в 1,5 рази порівняно з
попереднім роком, але починаючи з 2012 року
імпорт знову зменшився і в 2013 році досяг поC
казників 2010 року. Частка імпорту від загальC
них поставок у 2011 році становила 45,92%, а
від виробництва 67,91%, у 2012 відповідно
імпорт енергії від загальних обсягів поставок
становив 37,98%, а від виробництва 54,57%, у
2013 році — 34,26% та 46,23% відповідно. При
цьому номінальний ВВП за відповідні періоди
зріс з 1302 млрд грн. у 2011 році до 1449,4 млрд
грн. у 2013, а кінцеве споживання електроеC
нергії зменшувалось з 882,16 млрд КВт х год.
(2011 р.) до 850,23 млрд КВт х год (2012 р.) та
809 млрд КВт х год (2013 р.).

За даними Державної служби статистики,
в 2015 та 2016 рр. обсяги споживання електроC
енергії також поступово зменшуються. За перC
ший квартал 2016 року порівняно з аналогічним
періодом 2015 року зменшення обсягів спожиC
вання електроенергії в Україні в цілому склало
6,18% (з 34307,5 млн кВтCгод до 32225,3 млн кВтC
год). В структурі споживання найбільша частC
ка належить промисловості. Споживання в цьоC
му секторі зменшилось зі 1366,7 млн кВтCгод до
12325 млн кВтCгод (або на 9,8% у 1 кв. 2016 року
порівняно з 1 кв. 2015 року). Споживання елекC
троенергії населенням зменшилось на 5,4% і
становило 10700 млн кВтCгод у 1 кв. 2016 року.
Третє місце за обсягами споживання електроC
енергії належить житловоCкомунальному секC
тору. Тут споживання за аналогічний період
зменшилось лише на 2,3% і становило 4439 млн
кВтCгод. Подібна тенденція (зменшення спожиC
вання на 2,1%) спостерігалась в транспорті та
зв'язку. Єдиним сектором економіки, де спожиC
вання електроенергії зросло (на 6,1% і станоC
вило 866,4 млн кВтCгод) є сільське господарC
ство.

Поряд з описаними вище позитивними тенC
денціями слід зазначити, що показники енерC
гоємності ВВП України в рази перевищують поC
казники розвинених країн Європи та світу у 2—
3,5 рази. Так, енергоємність ВВП України (поC
казник розрахований як співвідношення заC
гального обсягу первинного споживання

енергії та валового внутрішнього продукту по
паритету купівельної спроможності валют) у
2013 році склала 0,34 т у.п. на 1000 доларів ВВП
у порівнянні з 0,10 — для Італії, 0,11 — для НіC
меччини та Японії, 0,12 — для Франції, 0,14 —
для Польщі, 0,15 — для США, 0,19 — для КанаC
ди та 0,33 — для Росії (за даними МіжнародноC
го енергетичного агентства, [11]).

Крім того, зростання цін на природний газ
становить суттєву загрозу економічній безпеці.
Так, з квітня 2015 року ціни на природний газ
для домогосподарств зросли майже втричі і
сягнули рівня цін у промисловому секторі (7 188
грн. або 310 дол. за 1000 м3). Ціни на природний
газ для комунальних підприємств централізоC
ваного теплопостачання зросли на 29% до 2994
грн. або 130 дол. за 1000 м3. Тарифи на опаленC
ня зросли на 67%, на електроенергію — на 19%.
В результаті зростання до 13 млн домогоспоC
дарств одержать цільову соціальну допомогу
на оплату комунальних послуг (1,1 млн у 2014
р.). Згідно з новим графіком, прийнятим МіжнаC
родним Валютним Фондом (МВФ), якщо УкраїC
на дотримається сценарію поступової відмови
від субсидій, нові тарифи для домогосподарств
будуть дорівнювати реальній ціні імпортованоC
го природного газу у 2017 р. Якщо порівняти, у
2014 р. вони покривали 56% його собівартості.
Ціна на природний газ стабілізувалася на поC
значці приблизно 345 дол. за 1000 м3 у 2015 р. і
буде триматися на цьому рівні до 2030 р. [9]

Висока енергоємність регіонів України є наC
слідком особливостей структури регіональної
економіки, зміщеної у бік більш енергоємних
галузей, істотного технологічного відставання
більшості галузей економіки від рівня розвинеC
них країн, а також цінових викривлень на
внутрішніх енергетичних ринках [1; 4]. В умоC
вах залежності країни від імпорту таких енерC
гоносіїв, як газ та нафта висока енергоємність
обмежує конкурентоспроможність національC
ного виробництва й лягає важким навантаженC
ням на економіку. Крім економічної й екологіC
чної доцільності, збільшення енергоефективC
ності є необхідним Україні для зміцнення наC
ціональної енергетичної безпеки, а також для
приєднання до європейського та світового
енергетичних ринків. Зниження енергоємності
економіки має стати однією з пріоритетних
цілей державної політики в області енергетиC
ки.

Відповідно до рейтингу енергоефективC
ності регіонів України UEIC2013 [10], перші три
місця посіли Закарпатська, Чернігівська та
Вінницька обл. Їхня енергоефективність склаC
ла відповідно 64,3%, 63,8% і 62,9% від рівня ЄС,
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тоді як Вінницька і Закарпатська області стаC
більно очолюють рейтинг енергоефективності
областей України упродовж п'яти років, ЧерC
нігівська обл. увійшла до трійки лідерів уперC
ше. Серед чинників, що зумовили високу поC
зицію в усіх областях у рейтингу, можна видC
ілити ось які. ПоCперше, в усіх областях житC
ловий сектор є основним споживачем енергоC
ресурсів в області. Його вища ефективність
порівняно з іншими секторами і дозволила цим
областям очолити рейтинг. ПоCдруге, в усіх
трьох областях практично відсутні енергоємні
галузі промисловості, такі як металургія, виC
робництво неметалічних мінеральних виробів
чи хімічна галузь. Слід також вказати на четC
верту позицію в рейтингу Донецької обл. На
відміну від трьох попередніх областей, енерC
госпоживання області визначають енергоємні
галузі промисловості. Донецька обл. вже друC
гий рік поспіль є лідером у рейтингу енергоеC
фективності промисловості. За останні п'ять
років енергоефективність головного споживаC
ча енергоресурсів — металургії, зросла з 71%
до 79%. Однак 22Cга позиція в рейтингу енерC
гоефективності житлового сектора не дозвоC
лила області піднятися вище четвертої сходинC
ки в рейтингу.

Закарпатська обл. очолила рейтинг переC
важним чином через відносну енергоефекC
тивність житлового сектора, який споживає
72,2% всіх енергоресурсів області. НезважаюC
чи на те, що житловий сектор області посідає
лише 12 місце серед інших областей України,
рівень його енергоефективності 71,5% разом із
великою часткою в енергоспоживанні області
забезпечив високий результат.

Піднявшись на цілих п'ять позицій, ЧерніC
гівська обл. вперше увійшла до лідерів рейтинC
гу. Упродовж 2011 р. ефективність споживанC
ня енергоресурсів підвищилася в усіх секторах
області — сільському господарстві, промислоC
вості, будівництві, послугах і житловому секC
торі.

Найбільш помітні позитивні зміни в енергоC
ефективності спостерігалися у добувній та харC
човій промисловості. Вінницька обл. посідає
третє місце в рейтингу завдяки високій позиції
житлового сектора, який упродовж п'яти років
посідає перше місце серед інших областей УкC
раїни (82,7% від рівня ЄС). Рівень обладнання
житлового фонду центральним опаленням і гаC
рячим водопостачанням у Вінницькій області є
одним із найнижчих у країні (14,5% і 21,3%
відповідно), що сприяє низькому рівню спожиC
вання енергоресурсів у секторі. Низький рівень
споживання енергоресурсів населенням в обC

ласті також частково пояснюється нижчим сеC
реднім доходом на одну особу, порівняно з
іншими областями України. Внаслідок цього,
вінничани використовують меншу кількість
енергоємних побутових приладів, ніж мешканці
більш заможних регіонів [10].

Найнижчі місця в рейтингу посіли РівненсьC
ка, Черкаська і Луганська обл. з енергоефекC
тивністю 38,5%, 43,9%, 44,7% від рівня ЄС відпоC
відно. Низька позиція цих областей зумовлена
значною часткою вкрай неефективної хімічної
галузі в структурі промисловості, а у випадку
Луганської та Черкаської обл. також неефекC
тивним споживанням ресурсів у житловому
секторі. Головними споживачами енергореC
сурсів у цих областях є виробники хімічних
добрив — ПАТ "Рівнеазот" у Рівненській обл.,
Черкаське ПАТ "Азот" у Черкаській обл. і ПАТ
"Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" у ЛуC
ганській обл. При цьому хімічна галузь у цих
областях у декілька разів поступається за енерC
гоефективністю областям, де також присутні
великі виробники хімічних добрив — ДніпроC
петровській і Одеській обл. [10].

Як і в попередньому році, Рівненська обл.
посіла останнє місце в загальному рейтингу
енергоефективності регіонів. Остання позиція
області в рейтингу упродовж п'яти років зумовC
лена вкрай низькою (3,7%) енергоефективністю
хімічної галузі, що споживає приблизно полоC
вину енергоресурсів у промисловості. Область
має порівняно ефективний житловий сектор,
який за п'ять років у рейтингу енергоефективC
ності піднявся на п'ять позицій і посів п'яте
місце в рейтингу сектора, однак неефективність
хімічної галузі є гальмом для покращення поC
зиції області в рейтингу.

Черкаська обл. посіла передостаннє місце
в рейтингу, опустившись на 2 позиції. Як і у
випадку з Рівненською обл., головним чинниC
ком є неефективність хімічної галузі — 9,7%
від рівня ЄС. При цьому галузь споживає майC
же дві третини енергоресурсів у промислоC
вості. Енергоспоживання галузі зросло на 28
тис. тне, а енергоефективність підвищилася на
1,9%. Серед інших головних споживачів енерC
горесурсів області не спостерігалося значних
змін в енергоефективності. Як наслідок, енерC
гоефективність області залишилася на рівні
44% від рівня ЄС, і область поступилася позиC
ціями в рейтингу Луганській і Миколаївській
обл., енергоефективність яких зросла до 45%
[10].

Луганська обл. посіла 23Cє місце в рейтинC
гу, піднявшись на одну позицію. Головними
споживачами енергоресурсів області є метаC
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лургія, добувна і хімічна промисловості, а таC
кож житловий сектор. Енергоефективність
металургії зросла одразу на 8%, але зниженC
ня енергоефективності в житловому секторі
на 3% і відсутність помітних змін в енергоеC
фективності у добувній і хімічній промислоC
вості не дозволили області піднятися вище в
рейтингу.

Лідерами за позитивною динамікою в рейC
тингу є Чернігівська обл., що перемістилася на
5 позицій вгору (до 2Cї позиції у 2011 р.),
Сумська — на 4 позиції (до 15Cї позиції),
Дніпропетровська, Закарпатська і Львівська
на 3 позиції вгору (до 17Cї, 1Cї та 12Cї позиції
відповідно). Стрімке піднесення Чернігівської
обл. відбулося внаслідок підвищення енергоC
ефективності в усіх секторах економіки, й агC
регований показник енергоефективності зріс
відразу на 5%. Найбільше зростання у
Сумській області продемонстрували сільське
господарство, промисловість (хімічна промисC
ловість і машинобудування) та сектор послуг,
що забезпечило сумарне підвищення енергоеC
фективності Сумської області з 48,4% до 52,1%
від рівня ЄС [10].

Отже, з 2013 року частка кінцевого енергосC
поживання промисловості постійно зменC
шується через вимушене скорочення обсягів
виробничої діяльності підприємств Донецької
та Луганської областей. Що стосується інших
секторів, структурні співвідношення зберігаC
ються, але загальною тенденцією є поступове
зменшення обсягів енергоспоживання, що з
одного боку, може бути охарактеризовано як
позитивний чинник (зменшення потреби в енерC
гетичних ресурсах), а з іншого — з огляду на
обсяги падіння ВРП, споживчого попиту, ексC
порту — як негативний, що свідчить про поC
гіршення економічної ситуації в цілому.

На енергоефективність економіки регіонів
України негативно впливає домінування енерC
гоємних виробництв, зношеність основних заC
собів значної кількості підприємств та житлоC
воCкомунального господарства і не надто суC
часні технології виробництва [3]. Тому модерC
нізація є важливим інструментом оновлення
промислової й технологічної бази економіки,
підвищення її енергоефективності і конкуренC
тоспроможності.

Модернізація енергоємних галузей промисC
ловості, які є основою економіки України, неC
розривно пов'язана з енергозберігаючими техC
нологіями. В умовах різкого зростання цін на
імпортні енергоносії для багатьох підприємств
впровадження енергоефективних технологій —
це питання економічної доцільності й забезпеC

чення конкурентоспроможності продукції [6].
Здійснюючи модернізацію, підприємства

одночасно вирішують низку важливих завдань
— збільшення ефективності виробництва, екоC
номія дорогих енергоресурсів, зменшення виC
кидів в атмосферу, підвищення безпеки обладC
нання і праці. В масштабах країни це забезпеC
чить покращення загального енергобалансу,
підвищення енергобезпеки й поліпшення екоC
логії.

Основний дорожній документ формування
енергетичної безпеки країни на наступні півтоC
ра десятиліття — "Енергетична стратегія УкраC
їни на період до 2030 року" містить прогнозні
паливноCенергетичні баланси України на 2015—
2030 рр., які розраховані за трьома сценаріяC
ми — базовим, песимістичним та оптимістичC
ним [2].

Подальший розвиток економіки України і
відповідна до нього зміна споживання та виробC
ництва енергоресурсів розглядаються з позиції
сценаріїв економічного зростання і структури
ВВП, розрахованих на основі прогнозів Уряду
України. Сценарії лежать у діапазоні від песиC
містичного, при якому реалізується безліч риC
зиків, пов'язаних із уповільненням виходу екоC
номіки із кризи, зниженням темпів відновленC
ня світового попиту на продукцію металургії й
інших галузей (прогнозоване середнє щорічне
реальне зростання ВВП до 2030 р. — близько
3,8%) до оптимістичного (аналогічний показник
— близько 6,4%). За базовий взято сценарій,
при якому середнє зростання ВВП складе 5%
на рік до 2030 р. Усі сценарії враховують ефект
від детінізації економіки.

В усіх сценаріях економічний розвиток
України відбуватиметься двома етапами: висоC
ке посткризове економічне зростання і досягC
нення докризового рівня ВВП; зниження темпів
економічного зростання разом з поступовою
зміною структури ВВП у бік зростання сектоC
ру послуг економіки.

За базовий сценарій для розрахунку проC
гнозів ринків взято сценарій із середнім щоC
річним реальним зростанням ВВП у 2010—2030
рр. — 5%. Разом з цим при регулярному оновC
ленні Енергостратегії слід відстежувати факC
тичний розвиток ринків і ВВП і, при більш швидC
кому зростанні, аніж передбачено в базовому
сценарії, потрібно проводити коригування проC
гнозів.

У базовому сценарії співвідношення ВВП
сфери послуг з ВВП промисловості до 2030
р. наблизиться до рівня розвинених країн
(сфера послуг складе 70% ВВП, промисC
ловість близько 21%, решту 9% складе
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сільське господарство). Відповідно до базоC
вого сценарію, ВВП України в 2030 р. досягC
не 2,9 трлн грн. Оптимістичний сценарій пеC
редбачає більш інтенсивний індустріальний
розвиток, при якому реальний ВВП України
зростає щорічно в середньому на 6,4%, до
того ж структура ВВП також зміщується у бік
сектору послуг. Основними чинниками зросC
тання стануть зростання ВВП промислового
сектору (5,2% щорічно), ВВП сектору послуг
(6,9% щорічно) і ВВП сільського господарства
(7,1%). При такому сценарії в 2030 р. ВВП
досягне 3,8 трлн грн. У песимістичному сцеC
нарії зростання ВВП значно нижче, ніж у сцеC
нарному діапазоні, через нижчі показники
зростання ВВП у секторах: 1,4% — у промисC
ловому секторі, 4,2% — у сфері послуг і 6,1%
— у сільськогосподарському секторі. У разі
реалізації песимістичного сценарію розвитC
ку ВВП України в 2030 р. він складе 2,3 трлн
грн. При цьому слід зазначити, що Україна
має значний нереалізований потенціал енерC
гозбереження, особливо в промисловості та
житловому секторі, енергопостачанні. УкраїC
на належить до числа держав світу, які мають
запаси всіх видів ПЕС (нафта, природний газ,
вугілля, торф, уран та ін.), але ступінь забезC
печеності запасами, їх видобуток та викориC
стання неоднакові і в сумі вони не створюють
необхідний рівень енергетичної безпеки
(власними енергоресурсами Україна забезпеC
чує себе приблизно на 47 %). За оцінками екC
спертів енергоємність ВВП в Україні складає
89 кг у. п. на один долар виробленої проC
дукції, що у 3—5 разів перевищує цей показC
ник у Західній Європі [2].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вирішення проблем забезпечення належC
ного рівня енергетичної безпеки регіонів УкC
раїни полягає, насамперед, в підвищенні рівня
енергоефективності промислових регіональC
них господарських комплексів та житловоC
комунальної сфери регіонів. Секторами, що
споживають найбільшу кількість традиційних
паливноCенергетичних ресурсів є чорна метаC
лургія, побутовий сектор, хімічна промисC
ловість, транспорт, гірничовидобувна проC
мисловість. Причинами неефективності викоC
ристання енергії в житловоCкомунальному
секторі є незадовільний фізичний стан теплоC
вих мереж; низька теплоізолююча здатність
будівель. До проблем важкої промисловості
слід віднести: низький технологічний рівень
обладнання; високий рівень споживання, що

пояснюється моральною застарілістю виробC
ництва; військові дії у базовому регіоні важC
кої промисловості, що призводить до великих
матеріальних втрат.

Для перетворення України в економічно
розвинену самодостатню країну, інтегровану у
світову економіку та європейську енергетичну
і транспортну системи, здатну гарантувати
власну економічну (в першу чергу, енергетичC
ну) безпеку та належну якість життя населенC
ня в сфері забезпечення енергетичної безпеки
необхідно вжити термінових заходів з диверC
сифікації джерел та шляхів отримання енергоC
носіїв, що сьогодні набуває першочергового
значення і досягається інтеграцією української
газотранспортної системи в європейську труC
бопровідну мережу, ширшим використанням
альтернативних видів енергії (насамперед сланC
цевого газу, біопалива, вітрової та сонячної
енергії); використанням енергозберігаючих
технологій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основою господарської діяльності будьC

якого підприємства є його економічний розвиC
ток, який може бути екстенсивним або інтенC
сивним. Актуальним є шлях інтенсивного розC
витку.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ
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TRENDS IN DEVELOPMENT OF BAKERIES

Стаття присвячена розвитку хлібопекарських підприємств як в Україні, так і в Полтавській області. Наведено
загальні тенденції обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів, фінансові результати хлібопекарних
підприємств, основні засоби хлібопекарської промисловості в Полтавській області. Звертається увага на необхідність
оновлення основних засобів.

Обгрунтовується, що на хлібопекарських підприємствах Полтавської області є резерви для економічного зрос9
тання, але вони не використовуються через відсутність зниження витрат виробництва. Стратегія зниження витрат є
найбільш важливою для економічного зростання хлібопекарських підприємств.

Висвітлюються дії, спрямовані на зростання обсягу виробництва і зниження витрат виробництва. Доводиться,
що процес оновлення експлуатованого обладнання та впровадження прогресивної техніки здійснюється неоднозначно.

Доведено, що хлібопекарські підприємства мають значні труднощі з джерелами фінансування на придбання нової
техніки, про що свідчить їх фінансовий стан. Розвиток хлібопекарської промисловості Полтавської області в 2012—
2014 роках характеризується збитковістю.

The development of bakeries in Ukraine as well as in Poltava region has been thoroughly studied in the article. This
article describes general trends in overall production of bread and flour9based food, financial results and basic production
facilities of bread baking industry of Poltava Region. The attention is drawn to the fact that the basic production facilities
need to be upgraded.

It has been explained that bakeries have a considerable potential for economic growth. However, this potential is
not used due to lack of production cost cutting. The strategy of production cost reduction is the most critical factor for
the economic growth of bakeries.

The article also highlights the initiatives intended to upscale production output and cut costs. It argues that the
process of upgrading the operating equipment and introducing the advanced machinery is long and painful.

The article proves that bakeries face considerable difficulties with fund raising and modern equipment purchase as
evidenced by their financial situation. The development of bakeries in Poltava Region for the period between 2012 and
2014 is defined as loss9making unprofitable activity.

Ключові слова: хлібопекарські підприємства, стратегія, економічне зростання, оновлен3
ня основних засобів, прогресивна техніка.

Key words: bakeries, strategy, economic growth, production facilities upgrading, the most
advanced equipment.

Дослідження по цій проблематиці засвідчуC
ють, що обрана тема є актуальною і відповідає
сучасним вимогам науки і практики, а отже,
свідчить про присутність невирішених проблем,
пов'язаних із збільшенням обсягів виробництC
ва хліба і хлібобулочних виробів. Ефективність
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хлібопекарських підприємств потребує збаланC
сованого складу та оптимізації структури їх
основних засобів. Стратегія зниження витрат
є найбільш важливою для економічного зросC
тання хлібопекарських підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню основних теоретичних катеC
горій економічного розвитку и стійкості
підприємств присвячені праці зарубіжних екоC
номістів: Брейлі Р., Брігхема К., Ван Хорна
Дж.К., Стоянової О., Хелферта Є. тощо. Серед
відомих вітчизняних вчених Гайдуцький П., ДеC
м'яненко М., Корецький М., Макаренко П.,
Мельник Л., Поліщук О., Іванова О., МесельC
Веселяк В., Каблук П., Василенко В., ГончароC
ва В., Ареф'єва О., Геєць В., Абрютіна М. та ін.
У той же час потребують подальшого дослідC
ження питання, пов'язані з стратегією зниженC
ня витрат, яка є найбільш важливою для екоC
номічного зростання хлібопекарських підприC
ємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проведення дослідження щодо економічC

ного розвитку хлібопекарських підприємств з
метою виявлення шляхів їх економічного зроC
стання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Хлібопекарська промисловість є житC
тєво важливою галуззю, бо хліб забезпеC
чує більше 40% фізіологічної потреби
людини в харчових речовинах і енергії.

Проведемо дослідження щодо еконоC
мічного розвитку за наступними показниC
ками. Простежимо загальні тенденції обC
сягів виробництва хліба та хлібобулочних
виробів в період 2012—2014 рр. (табл. 1).

Розвиток хлібопекарської промислоC
вості в період 2012 — 2014 рр. характериC
зується зниженням обсягів виробництва.

За нашими дослідженнями, до основних
причин зниження обсягів виробництва хліба і
хлібобулочних виробів є: зниження чисельності
населення, завезення хліба з інших регіонів,
зниження споживання хліба за рахунок оптиC
мальності раціону. При оцінці обсягів спожиC
вання слід брати до уваги, що ціни впливають
на асортимент, що виробляється. Враховуючи,
що хліб і хлібобулочні вироби є традиційним, з
урахуванням національних особливостей, проC
дуктом харчування більшості населення УкраїC
ни, пріоритетним напрямком є збільшення обC
сягу виробництва до обсягів, що відповідають
нормам споживання. Середня біологічна норC
ма споживання хліба складає 250 грамів. В УкC
раїні середньодушове споживання хліба та
хлібобулочних виробів на добу по різних регіC
онах коливається від 129 г до 240 г. У той же
час воно нижче в європейських країнах: у
Німеччині — 183 г на добу, у Франції — 175 г на
добу, в Англії — 136 г на добу.

Попит можна збільшити за рахунок поC
ліпшення якості та розширення асортименту,
в тому числі підвищеної харчової та біологічC
ної цінності, а також шляхом застосування ноC
вих видів сировини з поліпшеними біохімічниC
ми та технологічними властивостями.

Хлібопекарські підприємства виробляють
широкий асортимент продукції, що досягає

понад 700 найменувань. Однак 95%
від загального обсягу виробництва
припадає на 100—140 найменувань
хліба та хлібобулочних виробів.
Тільки за 2012 рік споживання соцC
іальних, тобто найдешевших, сортів
хліба знизилося на 11%. При цьому
преміальний сегмент показав істотC
не зростання — + 28% (у натуральC
ному вираженні) [1].

Багато хлібопекарських підприC
ємств організували виробництво
борошняних кондитерських виC

Таблиця 1. Обсяги виробництва
хліба та хлібобулочних виробів

по Полтавській області 2012 — 2014 рр. т

Джерело: складено автором за оперативними даними Державної служC
би статистики України.

Показник 2012 2013 2014
Хліб всього 56060 41711 37680 
Хліб пшеничний 26336 19985 16249
Хліб житньо-
пшеничний або 
пшенично-житній 

19029 13922 11827

Вироби булочні 10411 7427 8927
Хліб дієтичний 35 52 55
Хліб всього (% до 2012) 100 74,4 67,2
  2013 р. до 2012 р. 2014 р. до 2013 р.  
Хліб, %  74,4 90,3

Таблиця 2. Фінансові результати хлібопекарних
підприємств Полтавської області за 2012—2014 рр.,

тис. грн.

Джерело: складено автором за оперативними даними Державної служби стаC
тистики України.

 2012 2013 2014 
Фінансовий результат до 
оподаткування 

-4916 -9719 -9685

Податок на прибуток -466 -442 -425
Чистий прибуток (збиток) -5382 -10161 -10110 
Чистий прибуток (збиток)  
(% до 2012 р.) 

100  -188,8 -187,8

 2013 р. до 2012 р. 2014 р. до 2013 р.
Чистий прибуток, %  -188,8 -99,5 



46
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2016

робів. Це торти, тістечка, пряники, печиво, кекC
си, вафлі, східні борошняні солодощі.

Розвиток хлібопекарської промисловості
Полтавської області в 2012—2014 роках харакC
теризується збитковістю (табл. 2). Так, у 2013
році збиток у порівнянні з попереднім роком
збільшився на 4779 тис грн, а у 2014 році збиC
ток у порівнянні з 2013 роком зменшився на 51
тис. грн.

На основі даних про діяльність підприємств
галузі, незалежно від рівня господарської сисC
теми, можна зробити висновок про те, що в
цілому по хлібопекарської промисловості ПолC
тавської області існують тенденції скорочення
обсягів виробництва, старіння основних заC
собів.

Із даних таблиці 3 видно, що основні засоC
би мають значний знос, який зменшився у 2013
році в порівнянні з 2012 роком на 30988 тис. грн,
а у 2014 році в порівнянні з 2013 роком
збільшився на 6571 тис. грн.

З аналізу сучасного розвитку хлібопекарсьC
кої промисловості з позиції досягнення еконоC
мічного зростання за рахунок збільшення обC
сягу вироблюваної продукції можна зробити
наступні висновки:

— хлібопекарська продукція забезпечує
близько 30% фізіологічної потреби людини в
харчових речовинах і енергії;

— середньодушове споживання хліба не доC
сягає фізіологічної норми;

— у період з 2012—2014 рр. має місце зниC
ження обсягів виробництва хліба та хлібобуC
лочних виробів;

— купівельна спроможність населення на
хліб і хлібобулочні вироби за досліджуваний
період знизилася;

— асортимент хлібопекарської продукції
сягає понад 700 найменувань, але 95% від заC
гального обсягу виробництва припадає на 100—
140 найменувань;

— якість хліба значно знижується;

— існують тенденції старіння основних заC
собів;

— діяльність хлібопекарських підприємств
Полтавської області характеризується неC
стійким фінансовим становищем;

— багато хлібопекарських підприємств є
диверсифікованими: організували виробництC
во борошняних кондитерських виробів, макаC
ронів (пов'язана диверсифікація);

— хлібопекарські підприємства, що забезпеC
чують населення продуктом повсякденного споC
живання, є відносно стабільно працюючими, що
забезпечує зайнятість працездатного населення.

Отже, хлібопекарська промисловість ПолC
тавської області не має резервів потужності
для задоволення потреб населення в основноC
му продукті харчування і для забезпечення екоC
номічного зростання за рахунок збільшення
обсягів виробництва та розширення асортименC
ту продукції необхідне оновлювання основних
засобів.

Аналізуючи стан платоспроможності, поC
трібно виявити причини фінансових труднощів,
періодичність їх створення і тривалість проC
строчених боргів.

Основними причинами неплатоспроможC
ності хлібопекарських підприємств можуть
бути:

1) зменшення виробництва і реалізації проC
дукції, підвищення її собівартості, зниження
прибутку і, як результат, недостатність власC
них джерел самофінансування;

Таблиця 3. Основні засоби хлібопекарської
промисловості за 2012—2014 роки в

Полтавській області, тис. грн.

Джерело: складено автором за оперативними даними ДерC
жавної служби статистики України.

 2012 2013 2014 
Залишкова вартість 54013 8581 20063
Первинна вартість 96337 19917 37970
Знос 42324 11336 17907
Знос(у % до 2012) 100 26,8 42,3 

Таблиця 4. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні

Джерело: складено автором за оперативними даними Державної служби статистики України.

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 
Кількість підприємств 1012 978 960 925 809 
Випуск хлібобулочних виробів, тис тонн 1807,1 1769,4 1679,3 1559,7 1356,8 
Рентабельність операційної діяльності 
підприємств, % 

1,1 -0,2 -0,6 0,5 -1,6 

Частка підприємств, які одержали збиток 
від звичайної діяльності до 
оподаткування, у % до загальної кількості 
підприємств 

39,0 36,5 38,8 50,8 45,4 

Інвестиції в основний капітал, у 
фактичних цінах, тис. грн. 

436704 389349 402334 518698 251038 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції, тис. грн. 

9512496,0 11333605,3 11615131,9 11875723,2 10801355,5

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -40366,5 -25841,2 -320496,2 -334793,2 -710607,3
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2) неправильне використання оборотного
капіталу і, зокрема, відчуження оборотних заC
собів в дебіторську заборгованість, вкладення
у зверхпланові запаси сировини;

3) злиденність їх клієнтів;
4) високий рівень оподаткування, штрафних

санкцій за несвоєчасну або неповну сплату поC
датків також може стати однією із причин неC
платоспроможності суб'єкта господарювання.

На хлібопекарських підприємствах ПолC
тавської області є резерви для економічного
зростання, але вони не використовуються чеC
рез відсутність зниження витрат виробництва.
Стратегія зниження витрат є найбільш важлиC
вою для економічного зростання хлібопекарсьC
ких підприємств. Хлібопекарським підприємC
ствам слід приводити їх у дію незалежно від
зовнішніх факторів.

При аналізі економічного зростання кожC
ного підприємства нами виділені елементи, що
складають його показники. Це обсяг виробницC
тва, дохід, прибуток. Ці показники являються
взаємопов'язаними і взаємообумовленими чисC
ленними факторами, які досить широко вивчені
і висвітлені в економічній літературі. НеобхідC
но виділити головні дії, які дозволяють збільC
шувати обсяг виробництва при використанні
технічних нововведень, що в свою чергу, стимуC
лює зростання доходу і прибутку.

Основними діями, спрямованими на зросC
тання обсягу виробництва і зниження витрат

виробництва, на нашу думку, є перш за все, проC
яв волі трьох суб'єктів — саме підприємство,
споживач і місцеві органи влади.

Споживач в певний часовий період розвитC
ку економіки країни з урахуванням його плаC
тоспроможності, регіональних особливостей
проживання споживає певну кількість хліба та
хлібобулочних виробів. Це означає певну конC
станту обсягу виробленої хлібопекарської проC
дукції відповідно до чисельності проживаючоC
го населення в регіоні заводу. Попит споживаC
ча хлібопекарське підприємство має задовольC
няти, виробляючи свіжий і якісний хліб в шиC
рокому асортименті. У таких умовах обгрунтоC
ваним є поряд з оснащенням підприємств поC
точноCмеханізованими лініями з використанC
ням безперервних технологічних процесів,
впровадження системи машин, сучасних агреC
гатів, що обумовлюють перехід до порційного
тістоприготування, а також заміні печей велиC
кої потужності печами середньої потужності,
мобільними, малоаккумулятивними, з широким
діапазоном можливостей.

ВИСНОВКИ
На нашу думку, зростання обсягу виробC

ництва на прикладі регіонального хлібопеченC
ня Полтавської області, можливий за рахунок:

— підвищення якості продукції без значноC
го зростання цін;

— постійного розширення та оновлення

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 
Кількість підприємств 34 29 34 28 32 
Випуск хлібобулочних виробів, тис. тонн 58,2 55,0 56,1 41,7 37,7 
Рентабельність операційної діяльності 
підприємств, % 

1,1 0,2 -1,3 -4,3 -3,2 

Частка підприємств, які одержали збиток 
від звичайної діяльності до 
оподаткування, у % до загальної кількості 
підприємств 

47,1 34,5 44,1 39,3 43,8 

Інвестиції в основний капітал, у 
фактичних цінах, тис грн. 

25635 6357 15192 2450 2379 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції, тис грн. 

262709,6 232745,9 267710,1 138420,0 254419,4 

Чистий прибуток (збиток), тис грн. 78,6 -51,4 -5212,9 -7384,3 -9336,5 

Таблиця 5. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів у Полтавській області

Джерело: складено автором за оперативними даними Державної служби статистики України.

Споживач Хлібопекарське підприємство Місцеві органи влади 
Збільшення душового споживання 
хліба та хлібобулочних виробів 

Впровадження більш продуктивної 
техніки 

Встановлення податкових 
пільг 

Підвищення платоспроможності 
населення 

Впровадження нових інтенсивних 
технологій 

Скасування обмежень 
рентабельності  
продукції 

Розширення асортименту якісного 
хліба та хлібобулочних виробів 

Нарощування виробничих 
потужностей  

Своєчасна доставка хліба та 
хлібобулочних виробів 

Поліпшення використання діючих 
потужностей 

 Диверсифікація виробництва  

Таблиця 6. Дії, спрямовані на зростання обсягу виробництва і зниження витрат виробництва

Джерело: складено автором.
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асортименту, не порушуючи традицій регіону;
при цьому слід взяти до уваги необхідність
збільшити вироблення житнього хліба, виходяC
чи з рекомендованої норми споживання борошC
на за сортами. Визнана корисність споживанC
ня житнього борошна — 30%, першого і другоC
го сорту — 60% і пшеничного борошна вищого
гатунку — 10%. В житньому борошні і житньоC
му хлібі міститься більше, ніж в пшеничному
заліза на 30%, магнію і калію — в 2 рази [2];

— диверсифікації виробництва (борошняні
кондитерські вироби, макаронні вироби, заC
лежно від потреби місцевого ринку).

Для економічного зростання підприємств,
на нашу думку, недостатньо тільки зростанC
ня виробництва за рахунок більш повного заC
вантаження потужностей, що простоюють.
Досягти більш високого рівня розвитку можC
ливо за умови витрат на інвестиції значної чаC
стки валового продукту. Підтвердженням
тому є досвід зарубіжних країн. Так, на інвеC
стиції направляється в Японії до 30% ВВП,
Південної Кореї — більше 35%, в Китаї —
більше 40%.

Оцінюючи сучасний стан вітчизняної хлібоC
пекарської промисловості, слід зазначити, що
вона відчуває дефіцит в оснащенні комплексC
ноCмеханізованими і автоматизованими поточC
ними лініями з виробництва булочних, здобних
і борошняних кондитерських виробів і вимагає
технічного оновлення.

Виходячи з того, що процес технічного
оновлення підприємств є капіталомістким і
важливо забезпечити ефективність капіталу
протягом тривалого періоду часу, слід врахоC
вувати вплив внутрішнього і зовнішнього сереC
довища.

Аналіз внутрішнього середовища хлібопеC
карських підприємств в галузі науковоCтехнічC
ного розвитку свідчить, що в силу різних форм
власності, вміння управлінської команди (виC
щого рівня керівництва) розробляти і реалізоC
вувати відповідні стратегії, процес оновлення
експлуатованого обладнання та впровадження
прогресивної техніки здійснюється неодноC
значно.

Хлібопекарські підприємства мають значне
утруднення з джерелами фінансування на
придбання нової техніки, про що свідчить їх
фінансовий стан.
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