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MECHANISMS AND INSTRUMENTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
MANAGEMENT IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX
Статтю присвячено обгрунтуванню управлінських механізмів та інструментів, необхідних для забезпечення ефективного
розвитку суб'єктів малого підприємництва в аграрній сфері та зростання їх конкурентоспроможності. Визначено основні харакB
теристики суб'єктів малого підприємництва в АПК, проблеми їх розвитку та переваги порівняно із великими підприємствами.
Описано тенденції розвитку малих форм господарювання на селі, з'ясовано причини кількісних і структурних змін у їх сукупB
ності. Проаналізовано економічний потенціал та основні результати діяльності суб'єктів малого підприємництва з виробництва і
збуту сільськогосподарської продукції. Визначено умови та основні напрями успішного розвитку малого бізнесу на селі. За реB
зультатами досліджень розроблено комплекс пропозицій, практична реалізація яких дозволить підвищити ефективність управлB
іння розвитком суб'єктів аграрного підприємництва на загальнодержавному, регіональному та локальному рівнях.
It has been substantiated in the article the management mechanisms and tools, necessary to providing the effective development
of small business in the agrarian sector and it competitiveness increasing. The significant structural imbalance in the existing
model of agrarian entrepreneurship in Ukraine is noted by authors. The negative effects caused by the agroholdings activities
increasing and the small business forms displacement from agriculture are indicated.
The economic essence of small business entities in agroindustrial complex, their main characteristics and development
problems are defined. It has been established that small forms of business have the following advantages over large enterprises:
rapid reaction to market changes, generation of innovative production ideas, close contact with consumers and effective motivation
to achieve business goals.
The development tendencies of the small forms of economic activity in rural areas are described. It has been founded that
quantitative and structural changes in their totality are caused by the legislation changes aimed at the stimulating agriculture
development and by the effect of state programs for financial support certain areas of food production. The economic potential of
small business entities and the main results in the production and sale food are analyzed. Authors noted the significant role of
small businesses for supplying the agrarian market and providing the rural population employment. The conditions and main
directions for successful development of small business in rural areas are defined. In particular, promising business trends for
farmers are the development of lowBprevalent livestock and crop production, as well as the certified organic production.
According to the results of the research, it has been developed a set of measures to improve the efficiency of development
management of the agrarian business entities at the national, regional and local levels. Priorities are given to the managing
mechanisms of the state financial support distribution for the agricultural producer's development; stimulating investment and
innovation activity of economic entities through the leasing, franchising and preferential lending; managing of producer's
integration and cooperation, expanding information and consulting support for the starting and developing business in agriculture.

Ключові слова: підприємництво, аграрний сектор, механізм управління, управління роз6
витком, малі форми господарювання, підприємницький потенціал.
Key words: entrepreneurship, agrarian sector, management mechanism, development management,
small forms of economic activity, business potential.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Аграрний сектор відіграє стратегічно важ,
ливу роль у функціонуванні національної еко,
номіки України. Тому не випадково подальший
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розвиток аграрного підприємництва, зміцнен,
ня його потенціалу та становлення ефективної
інфраструктури агробізнесу набуває критично
важливого значення в процесі формування еко,
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номічної політики держави. Відзначимо, що мо,
дель аграрного підприємництва, яка сьогодні
розвивається в Україні є структурно розбалан,
сованою і характеризується домінуванням ве,
ликих агропромислових корпорацій та значни,
ми деформаціями у сільськогосподарському
виробництві. Така ситуація апріорі не забезпе,
чує багатофункціональної місії сільського гос,
подарства і не узгоджується з концепцією ста,
лого розвитку, що передбачає збалансування
його економічного, соціального та екологічно,
го аспектів.
Натомість інтенсивний монокультурний тип
виробництва, орієнтований на максимальний
економічний ефект, завдає непоправної шко,
ди довкіллю, спричиняє деградацію грунтів,
забруднення водойм, погіршення якості продо,
вольства. В соціальній площині наслідком
діяльності агрохолдингів є зменшення зайня,
тості населення та його міграція, значні пере,
шкоди для розвитку малого аграрного бізнесу.
Потужні агрохолдингові структури не забез,
печили для села створення достатньої кількості
суспільних благ, розвитку соціальної інфраст,
руктури, подолання бідності. З огляду на це,
очевидною є необхідність переорієнтації аграр,
ного підприємництва на багатофункціональну
модель, притаманну розвинутим країнам світу.
Ця модель не лише успішно поєднує різних за
формами організації та розмірами виробників
сільськогосподарської продукції, але й забез,
печує створення незамінних суспільних благ
(послуг) нетоварного характеру.
Вагома ніша в означеній моделі відводить,
ся суб'єктам малого підприємництва на селі —
приватним підприємствам, корпоративним та
сімейним фермерським господарствам, осо,
бистим селянським господарствам товарного
типу та їх об'єднанням, агротуристичним гос,
подарствам та ін. З розвитком цих структур
пов'язується забезпечення населення якісними
продуктами харчування, створення економіч,
них умов для існування та відтворення сіль,
ського населення, підтримання екологічної
рівноваги. Водночас розвиток суб'єктів мало,
го підприємництва в АПК характеризується
низкою деструктивних передумов, серед яким,
зокрема: слабка матеріально,технічна база;
низький рівень фахових компетенцій управ,
лінців та працівників (недостатні або застарілі
знання, низька культура ринкових відносин);
нерозвиненість аграрного ринку та його інфра,
структури, суперечності в сфері земельних
відносин, пасивність підприємців щодо коопе,
рування та самоорганізації; недостатня фінан,
сово,кредитна та інформаційна підтримка з
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боку держави тощо. Відтак актуалізується
доцільність пошуку якісно нових підходів щодо
реалізації управлінської підтримки розвитку
суб'єктів малого підприємництва АПК.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, пов'язані із розвитком суб'єктів
малого підприємництва на селі, належать до
найбільш дискусійних у середовищі вітчизня,
ної аграрної науки. Їх теоретичному обгрун,
туванню та практичному вирішенню присвя,
чені праці І. Баланюка, В. Борейка, Ю. Губені,
В. Збарського, А. Збарської, В. Липчука, Ю. Лу,
пенка, М. Маліка, В. Півторака, М. Пітюли,
ча, А. Прощаликіної, П. Саблука, Г. Черевка,
О. Шпикуляка, М. Шульського, В. Юрчишина,
Т. Яворської та ін. Основні акценти дослідників
спрямовані на визначення сутності малих форм
господарювання, критеріїв їх ідентифікації та
класифікації [1—3], оцінку підприємницького
потенціалу сільських територій, аналіз ефек,
тивності діяльності фермерських та особистих
селянських господарств [4], вивчення зарубіж,
ного досвіду підтримки розвитку аграрного
підприємництва [5; 6] тощо. Водночас складні
економічні умови функціонування, низька кон,
курентоспроможність, інституційні зміни в
сфері земельних відносин, а також визначаль,
на роль суб'єктів малого аграрного підприєм,
ництва у забезпеченні сталого розвитку сіль,
ських територій зумовлюють необхідність об,
грунтування оптимальної моделі розвитку та
механізмів управління їх діяльністю.
МЕТОЮ СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування ефективних
механізмів та інструментів щодо покращення
управління розвитком суб'єктів малого під,
приємництва АПК.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічний потенціал сільських територій
значною мірою реалізується через суб'єкти
малого підприємництва. Фермерські господар,
ства та інші форми малого аграрного підприєм,
ництва є повноправними учасниками аграрно,
го ринку, займають значну нішу у виробництві
сільськогосподарської продукції і гарантуванні
продовольчої безпеки. Вони здатні швидко
реагувати на потреби споживачів, диверсифі,
кувати види діяльності, шукати найбільш опти,
мальні шляхи використання власних ресурсів,
раціональні методи виробництва, підтримува,
ти екологічний баланс територій тощо.
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Для ідентифікації суб'єктів малого аграрно,
го підприємництва вітчизняними науковцями
часто застосовується термін "малі форми гос,
подарювання". Однак ця категорія не має за,
конодавчого визначення, а трактування її зміс,
ту є досить неоднозначними.
Малі форми господарювання у науковій літе,
ратурі загалом розглядаються як суб'єкти
підприємництва, що поєднують в одній особі
власника та управлінця і яким притаманні спе,
цифічні ознаки та цілі діяльності. Такий підхід,
зокрема, має місце у визначеннях І. Ляшенка [7],
А. Прощаликіної та О. Дудник [5]. Водночас, ха,
рактеризуючи зміст цієї категорії відносно аграр,
ної сфери, М.Г. Шульський вважає, що малими
формами господарювання на селі є господарства
населення, у тому числі особисті селянські гос,
подарства, а також класичні фермерські госпо,
дарства, де присутня особиста участь членів цих
господарств та їх родин у виробничому процесі
[8]. Схожі визначення малих форм господарю,
вання зустрічаємо у працях інших дослідників [1].
Однак таке розуміння дещо обмежене, оскільки
не охоплює зареєстрованих у законодавчому
порядку фізичних осіб,підприємців, сільськогос,
подарських кооперативів, малих підприємств з
переробки продукції чи надання послуг та інших
форм господарювання на селі.
Узагальнення теоретичних аспектів до,
сліджуваної проблеми дає підстави стверджу,
вати, що для суб'єктів малого підприємництва в
АПК притаманними є такі характеристики: при,
ватний капітал, єдність права власності та управ,
ління; локальна сфера діяльності, орієнтована
на використання місцевих ресурсів сільських
територій; концентрація на особистій праці
власника та членів його сім'ї, має місце персон,
іфікований характер відносин між власником і
працівниками; незначна частка ринку в своїй
сфері галузевої спеціалізації; фінансування
діяльності за рахунок власних коштів або неве,
ликих банківських кредитів. За достатнього
підприємницького потенціалу, малі форми гос,
подарювання на селі можуть трансформуватись
у вищий рівень. Наприклад, особисте селянське
господарство за досягнення більш високої ре,
зультативності праці і залучення інших членів
сім'ї може провести державну реєстрацію для
отримання юридичного статусу сімейного фер,
мерського господарства і вийти на комерційні
засади роботи, окрім того, що й надалі зможе
забезпечувати задоволення свої особистих по,
треб у продуктах сільського господарства.
Суб'єкти малого підприємництва аграрної
сфери володіють рядом суттєвих переваг, по,
ряд з більш потужними формами господарю,
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вання, а саме: швидко реагують на зміни на рин,
ку; є основним джерелом інноваційних ідей у
сфері виробництва; мають певні переваги у мар,
кетингу та умовах реалізації завдяки особис,
тому контакту зі споживачем; реалізують по,
єднання підприємця (власника), керівника і
працівника в одній особі, що забезпечує найк,
раще узгодження інтересів та максимальну
мотивацію у досягненні цілей діяльності.
Однак, як слушно зазначають М.Й. Малік та
О.Г. Шпикуляк "…суперечливість інституційної
бази підприємницької діяльності призводить до
зменшення кількості підприємств — суб'єктів
господарювання, непрозорої діяльності
підприємницьких структур, відсторонення орен,
додавців від участі в діяльності підприємств" [9].
Дослідження умов функціонування та пер,
спектив розвитку малих форм господарюван,
ня на селі нами проводилося на матеріалах
Львівської області — регіону, який характери,
зується насиченим підприємницьким середови,
щем аграрного ринку, усталеними традиціями
господарювання в сільському господарстві та
територіальною наближеністю до країн,членів
Європейського Союзу.
За підсумками 2017 року у сфері сільського,
лісового та рибного господарства Львівської об,
ласті функціонувало 1394 підприємства. Відзна,
чимо, що згідно встановлених Господарським
кодексом України критеріїв класифікації понад
95% сільськогосподарських підприємств відно,
сяться до категорії малих. У 2017 р. їх чисельність
зросла до 1340 одиниць, що на 22,5% більше ніж
у попередньому році. Водночас у їх складі чи,
сельність фермерських господарств порівняно з
2016 р. збільшилася на 31,7%. (табл. 1).
Таким тенденціям сприяли зміни законо,
давчих норм, орієнтовані на стимулювання роз,
витку сімейних фермерських господарств,
зміна умов оподаткування, а також розширен,
ня програм державної підтримки розвитку
підприємництва на селі. Відповідно, частина
фізичних осіб,підприємців зареєстрували свій
бізнес у формі юридичної особи. Чисельність
особистих селянських господарств також має
тенденцію до скорочення.
У таблиці 2 наведено частку фермерських
господарств і господарств населення у вироб,
ництві основних видів сільськогосподарської
продукції Львівської області.
Як можемо спостерігати з даних таблиці 2,
між фермерськими господарствами та госпо,
дарствами населення Львівської області існу,
ють структурні диспропорції щодо частки ви,
робництва сільськогосподарської продукції.
Зокрема фермерські господарства відзнача,
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Таблиця 1. Динаміка чисельності малих суб'єктів господарювання у сфері сільського,
лісового та рибного господарства Львівської області, одиниць*

1534
956
177
13

1272
1028
133
14

1277
1044
128
16

1094
788
119
31

1340
813
114
12

2017 р. до
2010 р., %
87,4
85,0
64,4
92,3

91,7

89,6

90,4

88,3

89,3

–2,4

909
2443

999
2271

1114
2391

1039
2133

790
2130

90,8
87,2

37,2

44,0

46,6

48,7

37,1

-0,1

302,4

283,1

282,5

**

**

–

Суб’єкти господарювання
Малі підприємства
У т.ч. фермерські господарства
Приватні підприємства
Виробничі кооперативи
Частка мікропідприємств у складі
малих підприємств, %
Фізичні особи-підприємці
Загальна чисельність суб’єктів
малого підприємництва
Частка ФОП у складі суб’єктів
малого підприємництва, %
Особисті селянські господарства

2010 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Примітки: * Складено за матеріалами ГУСуЛО [10; 11].
** Інформація недоступна через зміни у формах державної статистичної звітності.

Таблиця 2. Частка фермерських господарств та господарств населення Львівської області
у виробництві основних видів сільськогосподарської продукції
Суб’єкти
господарювання

2010 р.

Зерно
Цукровий буряк
Картопля
Овочі
Молоко
М’ясо у живій вазі
Яйця

11,7
13,0
0,1
2,0
0,6
20,4
4,1

Зерно
Картопля
Овочі
Плоди і ягоди
Молоко
М’ясо у живій вазі
Яйця
Мед

48,0
96,1
95,3
99,1
96,5
58,1
76,4
97,9

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Фермерські господарства
7,0
7,8
8,7
4,3
3,6
5,3
0,6
0,6
0,6
2,6
1,8
1,9
0,8
0,8
1,0
19,2
18,6
18,7
3,7
3,5
3,5
Господарства населення
31,3
33,3
32,0
96,6
97,1
97,2
94,2
92,7
94,2
96,0
90,5
89,2
95,9
95,5
95,2
52,1
52,1
49,1
89,1
88,9
89,2
97,7
98,1
98,9

2017 р.

2017 р. до
2010 р., %

9,5
5,0
0,7
2,1
1,2
17,7
2,7

-2,2
-8,0
0,6
0,1
0,6
-2,7
-1,4

32,4
97,2
94,0
84,1
94,7
47,0
89,3
99,0

-17,6
1,1
-1,3
-15,0
-1,8
-11,1
12,9
1,1

Джерело: складено за матеріалами ГУСуЛО [11].

ються вкрай низькою часткою виробництва
сільськогосподарської продукції в загальній її
структурі практично за всіма її видами, що є де,
структивним аспектом.
Важливою складовою розвитку суб'єктів
малого підприємництва АПК є стан матеріаль,
но,технічного забезпечення. У Львівській об,
ласті в середньому на 1 фермерське господар,
ство припадає майже 3 трактори, 2 вантажні чи
вантажо,пасажирські автомобілі. Майже кож,
не господарство має необхідну техніку для об,
робітку грунту, сівби. На 100 господарств при,
падає в середньому 74 зернозбиральні комбай,
ни та 54 машини для хімічного захисту посівів.
Щоправда, значна частина наявної у фермерів
техніки є застарілою і енергозатратною, її
оновлення відбувається повільно. Особисті се,
лянські господарства та фізичні особи,під,
приємці обробіток великих площ землі забез,
печують за рахунок робочої худоби, мінітехні,
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ки (мотоблоки) або отримання відповідних по,
слуг зі сторони. Загалом комбіновану форму
обробітку грунту (вручну, кіньми і трактором)
здійснюють 53,8% домогосподарств. Поєдну,
ють ручний і кінний обробіток — 37,4% госпо,
дарств.
Загалом малі форми господарювання на
селі забезпечують зайнятість понад 183 тис.
осіб або 47,7% зайнятих сільських мешканців
(табл. 3).
Водночас персонал малих підприємств ста,
новить 46,2% від загальної чисельності зайня,
тих у підприємницькому секторі аграрної сфе,
ри. Досить високою як для малих форм госпо,
дарювання є частка найманої праці у фермерсь,
ких господарствах — 55% (на постійній основі)
та індивідуальних підприємців — 40,9%. Також
найманих працівників залучають 4,3% госпо,
дарств населення, переважно для виконання
сезонних робіт.
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 3. Участь сільського населення Львівської області у забезпеченні діяльності
малих форм господарювання*
Показники
Зайняті у малих підприємствах у сфері сільського,
лісового та рибного господарства – всього
З них найманих працівників
Чисельність працівників фермерських господарств
У тому числі
Членів фермерського господарства
Найманих працівників
З них постійних
Чисельність зайнятих у фізичних осіб-підприємців
З них найманих працівників
Чисельність зайнятих в особистих селянських
господарствах
У % до зайнятого сільського населення

2010 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2017 р. до
2010 р., %

7132

5751

5752

5363

5990

84,0

6194
2392

4766
2430

5038
2340

4683
1691

5120
…**

82,7
…

800
1123
1037
1555
650

644
1515
1330
1237
596

581
1483
1296
1187
426

640
1051
931
1504
469

…
…
…
1194
488

…
…
…
76,8
75,1

156,9

175,3

169,8

177,1

176,2

112,3

34,7

46,5

45,7

46,4

45,8

+11,1

Примітки: *Розраховано за матеріалами ГУСуЛО [10; 11].
** Дані недоступні.

Розрахунково нами встановлено, що влас,
никами малого аграрного бізнесу є лише 0,4—
0,5% зайнятого сільського населення. На,
томість 45—46% зайнятих припадає на особисті
селянські господарства, яким притаманна дуже
слабка ринкова орієнтація виробництва, пога,
не ресурсне забезпечення, вкрай низька про,
дуктивність праці, не працюють механізми соці,
ального захисту населення. Але, як свідчить
статистика, у міру зростання сільського безро,
біття селяни вдаються саме до цієї форми гос,
подарювання, а не до підприємництва.
Однією з причин цього є те, що фінансовий
потенціал сільських мешканців здебільшого не
дозволяє забезпечити потенційну підприємни,
цьку діяльність стартовим капіталом. У 2017 р.
сукупні ресурси сільських домогосподарств
Львівської області становили в середньому
9633 грн/міс. у розрахунку на одне домогоспо,
дарство, або 3705 грн/міс. на 1 особу в місяць.
Грошові доходи — 7950 грн/міс. на одне домо,
господарство (3058 грн/міс. на одну особу). Від
продажу сільськогосподарської продукції одне
господарство в середньому отримало 376,6 грн/
міс., від підприємницької діяльності та само
зайнятості — 462,2 грн/міс. Сумарно це скла,
дає 10,6% від загальної суми доходів. Водночас
понад 50% доходів використовується на харчу,
вання, заощаджується в активній і пасивній
формі лише близько 3% грошових доходів. За
такого стану справ власних коштів для органі,
зації підприємництва у селян немає, а доступ
до банківських кредитів обмежений.
Низький рівень техніко,технологічного за,
безпечення аграрного виробництва у малих
формах господарювання не забезпечує належ,
ної віддачі земельних ресурсів (табл. 4). Водно,
час належний догляд за тваринами дозволяє
приватним господарям підтримувати конку,
Передплатний індекс 21847

рентний рівень їх продуктивності. Певною
мірою це підкреслює перспективи розвитку
підприємницьких ініціатив у тваринницькій га,
лузі на рівні дрібних виробників. Однак високі
затрати праці істотно погіршують конкурен,
тоспроможність продукції.
Загалом малі підприємства забезпечують
38,3% ринку сільськогосподарської продукції,
виробленої усіма суб'єктами підприємництва
(табл. 5). Частка фізичних осіб підприємців
складає лише 3,0%.
Продуктивність праці зайнятих індиві,
дуальною підприємницькою діяльністю у 2,6 ра,
зи нижча ніж в організованих структурах ма,
лого бізнесу.
Проведений аналіз засвідчує, що загалом
ефективна реалізація підприємницького потен,
ціалу малих форм господарювання на селі об,
межується низкою проблем організаційно,еко,
номічного, соціального та інституційного ха,
рактеру і потребує прискіпливої уваги та до,
помоги (фінансової, організаційної, технічної)
з боку державних органів. Об'єктивною є не,
обхідність трансформації особистих селянсь,
ких господарств у нові організаційні структу,
ри і набуття правового статусу сільськогоспо,
дарського товаровиробника. Адже в сучасних
умовах організоване мале підприємництво має
більші перспективи щодо розвитку і реалізації
інтересів селян порівняно з особистими се,
лянськими господарствами.
Для успішного ведення бізнесу в аграрній
сфері необхідно насамперед сформувати
сприятливе підприємницьке середовище, го,
ловними ознаками якого є стабільна право,
ва, економічна та фінансова система; під,
тримка підприємництва державними струк,
турами на всіх рівнях, гнучка та ефективна
система пільг у сфері кредитування та опо,
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Таблиця 4. Урожайність сільськогосподарських культур і продуктивність тварин
у господарських формуваннях Львівської області, 2017 р.
Господарства
населення (в т.ч. ОСГ)

Сільськогосподарські
підприємства
загалом

42,8
501
205
250
–

40,1
375
177
199
80,3

52,7
517
265
214
101,3

2268

4334

4652

Фермерські
господарства

Показник
Урожайність, ц/га
Зернових
Цукрових буряків
Картоплі
Овочевих культур
Плодових та ягідних культур
Продуктивність тварин
Річний надій молока на 1 корову,
кг

Джерело: розраховано за матеріалами ГУСуЛО [11].

Таблиця 5. Фінансові результати діяльності суб'єктів аграрного підприємництва
у Львівській області
Показник
Чистий дохід (виручка) від реалізації с.-г. продукції,
млн грн
У % до підсумку
Чистий дохід у розрахунку
На 1 зайнятого, тис. грн
На 1 найманого працівника, тис. грн
Прибуток (збиток) від реалізації продукції, млн грн
Витрати на персонал у розрахунку на 1 працівника,
тис. грн
Частка підприємств, які одержали чистий прибуток
Рівень рентабельності операційної діяльності, %

Малі
підприємства

ФОП

Сільськогосподарські
підприємства загалом

4979,3

386,3

12201,9

38,3

3,0

93,9

831,3
972,5
…

323,5
791,6
…

942,1
1010,8
1157,9

58,5

…

88,2

…
…

…
…

83,2
16,2

Джерело: розраховано за матеріалами ГУСуЛО [10; 11].

даткування виробників сільськогосподарсь,
кої продукції тощо.
З огляду на існуючу структуру сільськогос,
подарського виробництва перспективи розвит,
ку малих форм аграрного підприємництва по,
в'язані із розвитком органічного виробництва,
а також малопоширених видів діяльності. Сьо,
годні фермерські господарства та інші малі
форми господарювання можуть успішно запов,
нити такі продовольчі ніші, як виробництво
плодів і ягід, винограду, овочів, картоплі,
горіхів, меду, сирів та багато інших.
Привабливість цих видів діяльності зумов,
лена відносно невеликими капіталовкладення,
ми, незначною потребую у земельних площах
та інших ресурсах, високою дохідністю, неза,
повненістю ринку збуту (в т.ч й зовнішнього)
та зростанням попиту на певні види продукції,
відсутністю конкуренції з боку великих агро,
компаній, можливістю розвитку супутніх видів
діяльності та формуванням виробничо,рек,
реаційних кластерів.
Наявність структурних проблем у функ,
ціонуванні суб'єктів малого підприємництва
АПК потребує реалізації ефективних ме,
ханізмів та інструментів управління їх роз,
витком, пріоритетними серед яких визначе,
но такі:
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— покращення управлінських підходів до
реалізації програм стимулювання розвитку
суб'єктів господарювання аграрної сфери на
засадах узгодження цих програм на макро, та
мезорівнях управління національною еконо,
мікою, визначення чітких джерел та механізмів
комплексного фінансування процесу поетап,
ного досягнення програмних цілей, передба,
чення можливостей залучення коштів міжна,
родної грантової допомоги в сегмент активі,
зації бізнес,середовища в сфері малого під,
приємництва, встановлення дієвих механізмів
моніторингу і контролю реалізації прийнятих
програмних засад стимулювання розвитку
суб'єктів малого підприємництва;
— активізація процесів інноваційної техні,
ко,технологічної модернізації суб'єктів мало,
го підприємництва в аграрній сфері, шляхом
реалізації фінансових і лізингових програм,
покращення доступності суб'єктів малого
бізнесу до отримання дешевих кредитних ре,
сурсів, передбачення можливості компенсації
частки кредитних коштів за придбання
сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва;
— реалізація комплексу заходів, спрямова,
них на покращення інвестиційного клімату в
сільській місцевості, шляхом гарантування за,
Передплатний індекс 21847
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хисту прав та інтересів інвестора, розробки
регламентуючих нормативно,правових актів
співпраці та відповідальності інвестора і місце,
вих державних адміністрацій, органів місцево,
го самоврядування та сільських громад, впро,
вадження практики періодичного складання
інвестиційного рейтингу сільських територій,
формування психологічних стимулів та орга,
нізаційно,економічних механізмів залучення
коштів трудових мігрантів у сферу підприєм,
ницької діяльності АПК;
— побудова економічних стимулів для ство,
рення локальних інтегрованих виробничих си,
стем, проведення горизонтальної та вертикаль,
ної кооперації суб'єктів малого підприємницт,
ва, шляхом формування та розробки бази ти,
пових бізнес,планів створення кооперативів,
розвитку консультаційної школи бізнес,тре,
нерів з питань організації та ведення коопера,
тивної діяльності, до складу якої увійшли б
представники науково,дослідних установ, до,
радчих служб, органів державного управління
та члени вже функціонуючих кооперативів,
організація та проведення періодичних навчань
для керівників малих підприємств і фермерсь,
ких господарств стосовно ведення кооператив,
ної діяльності (реєстрації, управління, веден,
ня обліку, оподаткування тощо), популяриза,
ція та рекламування кооперативного руху се,
ред сільського населення з метою формування
у нього економічних стимулів до входження
особистих селянських господарств у верти,
кальні виробничо,збутові господарські систе,
ми;
— формування соціально,психологічних
стимулів у членів господарств населення щодо
їх подальшої трансформації в товарні фер,
мерські господарства на засадах чіткого ро,
з'яснення юридичних переваг ведення зареєст,
рованої господарської діяльності, популяри,
зації можливостей й перспектив розвитку фер,
мерських господарств, представлення ризиків
і загроз ведення незареєстрованої господарсь,
кої діяльності;
— забезпечення інформаційно,консульта,
ційної підтримки населення щодо започатку,
вання власного бізнесу, покращення соціаль,
но,психологічного та організаційно,професій,
ного середовища підприємницької діяльності
через існуючу мережу обласних та районних
центрів зайнятості, місцевого дорадництва,
ініціювання створення нових агенцій регіональ,
ного розвитку, формування серед мешканців
сільських територій мотивації щодо вкладення
грошових коштів у ведення бізнесу, організа,
ція навчання для сільського населення, форму,
Передплатний індекс 21847

вання та розвиток школи лідерства на сільських
територіях.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, розширення діяльності суб'єктів ма,
лого підприємництва АПК є однією з головних
умов соціально,економічного розвитку сіль,
ських територій; збереження, відтворення і ра,
ціонального використання їх ресурсного по,
тенціалу, а також імплементації положень кон,
цепції сталого розвитку. Водночас забезпечен,
ня належного рівня конкурентоспроможності
малих господарських структур потребує засто,
сування ефективних управлінських механізмів
на загальнодержавному, регіональному та ло,
кальному рівнях. Попри чималий поступ у цьо,
му напрямі, пов'язаний із реалізацією програм
фінансової підтримки суб'єктів малого під,
приємництва в АПК, диверсифікацією видів їх
діяльності, організацією надання консультац,
ійно,дорадчих послуг та низки інших заходів,
показники розвитку фермерських господарств
та ФОПів не демонструють стійкої позитивної
динаміки. Значною мірою це пов'язано із
відсутністю системного підходу до проведен,
ня реформ у агросекторі і недооцінці потенці,
алу малих форм господарювання на селі.
Для виправлення існуючого стану справ го,
ловні акценти у сфері управління розвитком аг,
рарного підприємництва необхідно змістити у
напрямі:
формування прозорих правил розподілу
коштів державної фінансової підтримки роз,
витку виробників сільськогосподарської про,
дукції та дієвого механізму моніторингу їх
використання; здійснення комплексного
фінансування реалізації перспективних
бізнес,проектів в аграрному секторі; забез,
печення трансферу інноваційних технологій
у сферу малого бізнесу в АПК, їх популяри,
зацію та фінансову підтримку через програ,
ми лізингу, франчайзингу, пільгового креди,
тування; формування високого рівня інвести,
ційної привабливості сільських територій та
галузей аграрного виробництва; створення
локальних інтегрованих виробничих систем,
агротуристичних та агроінноваційних клас,
терів, "продуктових ланцюгів", популяризації
кооперативного руху у середовищі сільських
територіальних громад, збільшення частки
зареєстрованої господарської діяльності на
товарних засадах; створення цілісної систе,
ми інформаційно,консультаційного супрово,
ду започаткування і розвитку власного бізне,
су на селі тощо.
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Перспективним напрямом досліджень та,
кож є розробка управлінського інструментарію
щодо врегулювання господарських відносин та
подолання ризиків, пов'язаних із впроваджен,
ням вільного обігу земель сільськогосподарсь,
кого призначення.
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FORMATION OF DIFFERENTIAL LAND RENTAL RATES ІІ
AND RENT INCOME ІІ BY NORMATIVE EKONOMIC
INDICATORS IN THE CULTIVATION OF CEREALS

У статті здійснено уточнення сутності, факторів утворення, основних відмінностей та співвідношення в сучасB
них умовах двох форм (І і ІІ) диференціальної земельної ренти та диференціального рентного доходу на землях
сільськогосподарського призначення. Таким економічним категоріям відводиться важлива роль у регулюванні зеB
мельних відносин та в оцінці ефективності аграрного землекористування. Розглянуто основні рентоутворюючі факB
тори, наведено методичні аспекти визначення та виокремлення диференціальної земельної ренти ІІ та диференB
ціального рентного доходу ІІ.
Відсутність даних обліку фактичних економічних показників вирощування сільськогосподарських культур у суB
часних аграрних підприємствах зумовлює необхідність використання нормативів та біржової ціни реалізації зерна
на конкретний рік у разі визначення показників дохідності земель. Головний недолік у використанні нормативних
показників — неможливість врахування реального агрохімічного стану оцінюваних грунтів.
Зіставлено приріст урожайності і прибутку під час вирощування зернових культур і додаткових витрат на різних
за рівнем родючості грунтах. Запропоновано алгоритм розрахунку та встановлено параметри і закономірності форB
мування диференціальної земельної ренти ІІ та диференціального рентного доходу ІІ на грунтах різного рівня родюB
чості за показниками нормативної урожайності та нормативних виробничих витрат на вирощування зернових і зерB
нобобових культур за потенційної родючості грунтів. Диференціальний рентний дохід ІІ за досліджуваних умов
утворюється тільки на грунтах з вищим рівнем родючості, а диференціальна рента ІІ — на найменш родючих грунтах.
The article clarifies essence factors of formation, the main differences, ratio current conditions the two forms (І and
ІІ) of differential land rent and differential income of agricultural land. These economic categories are allotted important
role of land relations regulation and the effectiveness of agricultural land use assessment. Differential land rent and
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differential income it is necessary to install market value of agricultural land. The essence of differential land rent and
differential income, as well as modern aspects of their determination have been analyzed.The main rent — forming factors
considered, methodological aspects definition and separation of differential land rent ІІ and differential income ІІ are
given. The processes of formation of differential land rent ІІ and differentiated income ІІ on the arable land at
intensification of agriculture has been considered.
The lack of data on accounting of actual economic indicators of crop production in modern agrarian enterprises
necessitates the use of standards and the stock market price of grain sales for a particular year in determining land yield
indicators. The main drawback when using regulatory indicators is the inability to take into account the real agrochemical
condition of the evaluated soils.
The increase of yield and profit in the cultivation of grain crops and additional costs on different soil fertility levels
is compared. The calculation algorithm is proposed and the parameters and regularities of differential land rent II and
differential rent income II on soils of different levels of fertility according to the normative yields and normative
production costs for growing cereals and leguminous crops at the potential yield are set. The parameters and regularities
of formation of differential land rent and differentiated income on the soils of different genetic nature have been
established. The role of additional production costs in formation of differential rent ІІ on the soils of the different fertility
rate has been disclosed. The level of standards for additional production costs does not lead to formation of differential
land rent ІІ and differentiated income ІІ on most soils.
Differential rent income II under the studied conditions is formed only on soils with higher fertility, and differential
rent II — on the least fertile soils.
Standards of production costs and crop yields should be developed taking into account the agrochemical condition
of soils in the context of individual natural and agricultural areas. It is advisable to install the yield and efficiency of use
of arable land when growing cereals based on these metrics.

Ключові слова: диференціальний рентний дохід ІІ, диференціальна земельна рента ІІ, при6
родна родючість грунту, потенційна родючість грунту, нормативи урожаю, нормативні вит6
рати, зернові культури, грунт, грунтові відміни.
Key words: differential rent income II, differential land rent II, natural fertility of soils, potential
fertility of soils, normative crop yield, normative costs, cereals, soil subtypes.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Існування права власності та обмеженість
земельних ресурсів кращої та середньої якості,
залучених до землеробського використання
зумовлює отримання додаткового продукту,
який набуває форми земельної ренти. Недотри,
мання основних законів землеробства в процесі
господарської діяльності призводить до по,
гіршення якості та зниження продуктивності
грунтового покриву, а отже, й величини дифе,
ренціальної земельної ренти. Отже, вона дає
можливість визначити вплив якості земельних
ресурсів на результати господарської діяль,
ності товаровиробників, тобто є важливим кри,
терієм ефективності господарювання в сучас,
них умовах. Розуміння природи та причин
утворення цієї економічної категорії, розроб,
ка методів визначення окремих її видів є особ,
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ливо важливими в контексті вдосконалення ме,
тодології грошового оцінювання земель сіль,
ськогосподарського призначення, розробки
способів регулювання ринку сільськогоспо,
дарських земель і науково,методичних підхо,
дів щодо вдосконалення та поглиблення рент,
них відносин на сучасному етапі ринкових пе,
ретворень в аграрному секторі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі зустрічається супе,
речливе трактування понять "диференціальний
рентний дохід" і "диференціальна рента". Зок,
рема в Законі України "Про оцінку земель" та
в національному стандарті №2 "Оцінка неру,
хомого майна" зазначені економічні категорії
розглядаються як аналогічні поняття [9; 13].
Одні науковці вважають диференціальний рен,
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тний дохід (ДРД) матеріальною основою дифе,
ренціальної ренти [20], а інші — диференціаль,
ну земельну ренту І (ДР І) та ІІ (ДР ІІ) розгля,
дають в якості його складових [15]. Окремі до,
слідники стверджують про наявність лише за,
гальноекономічного трактування земельної
ренти без чіткого алгоритму її обчислення [8],
зокрема, вказують на відсутність єдиної теоре,
тичної моделі диференціальної ренти ІІ та
відсутність методики її вимірювання [7].
Під час проведення робіт з економічної
оцінки земель в Україні за результатами гос,
подарської діяльності аграрних підприємств за
різницею між валовим (ВП) і основним (ОП)
продуктами визначався дохід, одержуваний з
гектара оцінюваних земель, порівняно з дохо,
дом з відносно гірших земель, тобто додатко,
вий продукт (ДП), або іншими словами — ди,
ференціальний рентний дохід (ДРД). Він вклю,
чає додатковий продукт І (ДПІ ) і додатковий
продукт ІІ (ДП ІІ), або диференціальний рент,
ний дохід І та диференціальний рентний дохід
ІІ. Їх розділення проводили з використанням
показників виробничих витрат та окупності
витрат [17]. Незважаючи на запропоновані ме,
тодичні аспекти виокремлення ДР І і ІІ [4], ме,
ханізм їх формування на грунтах різного рівня
родючості при використанні додаткових витрат
на вирощування урожаю залишається не до
кінця з'ясованим.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — встановлення закономірно,
стей виникнення диференціального рентного
доходу ІІ та диференціальної ренти ІІ на грун,
тах різної генетичної природи на основі нор,
мативних показників урожайності та виробни,
чих витрат на вирощування зернових культур.
Предмет досліджень — процеси утворення
диференціальної земельної ренти та диферен,
ціального рентного доходу на орних землях
при інтенсифікації землеробства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Існування земельної ренти зачіпає інтере,
си багатьох суб'єктів економічних відносин, що
визначає необхідність її кількісного визначен,
ня та врахування в господарській діяльності.
Можна стверджувати, що величина земельної
ренти під час вирощування сільськогосподарсь,
ких культур відображає стан земельних ре,
сурсів. За кращого якісного стану земельної
ділянки створюються кращі передумови для
формування диференціальної земельної ренти
[12]. На розмір земельної ренти можуть впли,
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вати як природно,історичні (рівень природної
родючості грунтів, тепло, і вологозабезпе,
ченість вегетаційного періоду, зручність місце
розташування земельної ділянки), так і еко,
номічні (досягнутий рівень інтенсивності гос,
подарювання) фактори.
Під час визначення земельної ренти слід вра,
ховувати основні рентоутворюючі фактори. До
них належать виробничі витрати, величина уро,
жаю культур та ціна на продукцію. Варто зазна,
чити, що однаковий рівень цін на сільськогоспо,
дарську продукцію з різних за якістю земельних
ділянок є економічною умовою реалізації земель,
ної ренти. Основними критеріями оцінки ренто
утворюючих факторів на землях сільськогоспо,
дарського призначення виступають дохідність та
продуктивність земель. Величина урожаю, а отже,
й земельна рента будуть зростати у випадку пол,
іпшення якості земель, зниження виробничих вит,
рат на вирощування та підвищенням ціни реалізації
продукції. Розмір і структура земельної ренти в
значній мірі зумовлюються диспаритетом цін на
сільськогосподарську продукцію і продукцію про,
мислового походження, яка використовується для
потреб аграрного виробництва.
Надлишок додаткової вартості відносно
середнього прибутку являє собою диферен,
ціальну ренту І. Його утворення зумовлене тим,
що в сільському господарстві ціна продукції
рослинництва визначається затратами на зе,
мельних ділянках з гіршою якістю грунтів і
гіршим місцеположенням. Таким чином, ціна
продукції, отримуваної з середніх і кращих за
якістю земельних ділянок стає штучно завище,
ною щодо її вартості (так званої базової ціни,
найнижчої ціни цього продукту) [5]. Ті гірші
землі, на яких за такої ціни зерна його вироб,
ництво є доцільним, називаються граничними
землями. Земельна рента визначається як
різниця між доходом від продажу продукції
рослинництва, отриманої з земель, які не є гра,
ничними, та доходом з граничних земель [14].
Природа ренти, як різниці в доходах зумовлює
існування її І та ІІ форм [2].
Підприємницька діяльність із застосування
факторів інтенсифікації: кращих технологій
обробітку грунту та інших прогресивних за,
ходів під час вирощування культурних рослин,
нових сортів, стимуляторів росту рослин забез,
печує регулярне отримання впродовж певного
періоду часу стабільного надприбутку, який на,
буває форми ДР ІІ. Вона може розглядатися в
якості одного з основних показників ефектив,
ності використання земельних ресурсів, оскіль,
ки може виникати й на гірших землях у випад,
ку здійснення додаткових капіталовкладень.
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Таблиця 1. Результативні показники за рахунок додаткових капіталовкладень на грунтах
різної генетичної природи
Приріст при застосуванні добрив,%
№
п/п

Гранулометричний склад грунту

1.
2.
3.
4.

Піщані
Глинисто-піщані
Супіщані
Легкосуглинкові

5.
6.
7.

Супіщані
Легкосуглинкові
Середньосуглинкові
Важкосуглинкові та
легкоглинисті

8.
9.
10.
11.

Легкосуглинкові
Середньосуглинкові
Важкосуглинкові та
легкоглинисті

Додаткові
витрати, грн/га

Дерново-підзолисті грунти на піщаних відкладах
2864,3
99,4
2670,0
79,1
2472,9
63,4
2275,2
52,4
Темно-сірі опідзолені та слабореградовані грунти
2202,4
40,8
2029,3
32,2
1852,1
28,9

виробничі
витрати

136,4
115,9
98,4
83,6

+20,7
+6,5
-1,4
-2,9

84,2
69,2
58,9

-33,5
-30,2
-19,7

40,3

-10,7

Чорноземи типові середньогумусні
1746,5
23,9
1438,4
19,6

53,7
40,3

-23,8
-12,5

1039,0

26,2

+0,001

1437,2

Величини ДР ІІ, зазвичай, пропорційні вкла,
денням капіталу [12] та збільшуються віднос,
но швидшими темпами на кращих за якістю зем,
лях. Ця форма ренти реалізується завдяки
різній окупності витрачених ресурсів на кра,
щих і середніх за якістю земельних ділянках
порівняно з гіршими. ДР ІІ відрізняється від ДР
І тим, що утворюється не за рахунок відмінно,
стей у рівні природної родючості грунтів, а
внаслідок штучного підвищення родючості
грунтів окремих земельних ділянок за рахунок
додаткових капіталовкладень, тобто вищого
рівня інтенсивності землеробства.
З іншої сторони, деякі дослідники [6] вва,
жають, що додаткові капіталовкладення в одну
і ту ж саму земельну ділянку забезпечують зро,
стання доданої вартості, а не створюють ДР ІІ.
На їх думку, незалежно від виду сільськогос,
подарського угіддя, при здійсненні господарсь,
кої діяльності формується лише ДР І, а ДР ІІ
носить віртуальний характер.
Про складнощі методичного характеру при
розділенні ДР І і ДР ІІ зауважують багато дос,
лідників [5; 19]. Вони пов'язані з тим, що у про,
цесі формування диференціальної земельної
ренти тісно переплітаються природні й еко,
номічні фактори. Процес інтенсифікації земле,
робства має безперервний характер, а природ,
на родючість грунтів сільськогосподарських
угідь тісно переплітається з штучною родючі,
стю. Таким чином, виникнення обох форм рен,
ти пов'язано з природною родючістю грунту.
Природа створює можливість виникнення рен,
ти, а економічні фактори забезпечують фактич,
ну її реалізацію. Різні величини ДР ІІ на земель,
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урожай

Зростання (+),
зменшення (-)
прибутку,%

21,1

16,1

них ділянках однакової якості можуть виник,
нути внаслідок нерівномірного розподілу між
ними капіталовкладень. Фактично відмінності
у величині додаткових витрат відіграють таку
ж роль як і відмінності в рівні природної родю,
чості грунтів. Такий сукупний вплив двох фак,
торів ускладнює можливості розділення ДР І і
ДР ІІ.
Науково,обгрунтовані методи визначення
земельної ренти повинні адекватно відобража,
ти відмінності в природних і економічних умо,
вах ведення господарської діяльності в аграр,
ному секторі. ДР І пропонується визначати як
різницю між вартістю урожаю культури з 1 га
та сумою повних і нормативних витрат на її
вирощування. ДР ІІ також може бути розрахо,
вана як різниця між валовою вартістю сільсько,
господарських культур з 1 га та сумою повних
затрат і нормативного прибутку. Фактично в
такому випадку не буде різниці між економіч,
ними категоріями ДР і ДРД. Проведені в тако,
му аспекті розрахунки в розрізі адміністратив,
них областей України показали, що станом на
2009 рік ДР ІІ значно перевищувала ДР І [3].
Під час проведення економічної оцінки зе,
мель сільськогосподарського призначення
була спроба розділити ДР І і ДР ІІ, яка базува,
лася на встановленні кадастрових цін на зер,
но, виходячи з собівартості зерна в гірших умо,
вах виробництва та нормативного прибутку
[17]. Показник ДРД, що використовувався в ме,
тодиці нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення [17] не
дає змогу виокремити ДРД І і ДРД ІІ, оскільки
на момент проведення економічної чи норма,
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тивної грошової оцінки земель, їх природна
родючість зазнала істотної трансформації під
впливом господарської діяльності людини.
Встановлено, що величина диференціальної
земельної ренти на орних землях сильно варі,
юється, набуваючи в окремі роки негативних
значень навіть у Жашківському районі Черкась,
кої області, де зосереджені одні з найбільш як,
існих в Україні грунтів [1]. Тому більш об'єк,
тивні показники ДР ІІ отримуються у випадку
нівелювання впливу несприятливих кліматич,
них умов окремих років шляхом усереднення
за 5—7 років щорічних виробничих витрат та
обсягів продукції за основними видами.
За сучасних умов показники диференціаль,
ного рентного доходу на різних грунтових
відмінах для нормативної грошової оцінки зе,
мель пропонується визначати за нормативною
(еталонною) урожайністю зернових культур,
що була отримана в польових дослідах, прове,
дених науково,дослідними установами в різних
природно,кліматичних зонах [10] та техноло,
гічними витратами на їх вирощування згідно з
технологічними картами [11; 16]. Використову,
ючи такі вихідні дані [15], нами зіставлено ве,
личину додаткових виробничих витрат і резуль,
тативних показників.
Встановлено закономірність, що у разі вне,
сення добрив, коли починає проявлятися по,
тенційна родючість грунту відбувається зрос,
тання урожайності на 16—99% (табл. 1). Най,
більший приріст відмічено на дерново,підзоли,
стих грунтах — від 52 до 99% залежно від гра,
нулометричного складу. На більш родючих
темно,сірих опідзолених грунтах такий приріст
складає 21—41%, а на найбільш родючих чор,
ноземах типових він найнижчий — 16—24%.
Такі неоднакові показники зумовлені різною
величиною додаткових витрат. Нормативи вит,
рат за потенціальної родючості грунтів по,
рівняно з природною на дерново,підзолистих
грунтах зросли на 84—136%, а на чорнозе,
мах — лише на 28—54%. Отже, чинні нормати,
ви виробничих витрат на вирощування зерно,
вих культур (без кукурудзи) за природної ро,
дючості різні, а за потенціальної родючості —
майже однакові для грунтів різної генетичної
природи. Це знижує об'єктивність визначення
ДР І, оскільки витрати не є рівновеликими та
ДР ІІ, оскільки не відбувається послідовного
вкладення капіталу на одних і тих же грунтах.
За потенціальної родючості грунту порівня,
но з природною згідно з даними нормативами
зростання прибутку відмічене тільки на най,
менш родючих відмінах (піщаних та супіщаних)
дерново,підзолистих грунтів (на 20,7 та 6,5%
Передплатний індекс 21847

відповідно) та чорноземах важкосуглинко,
вих — на 0,001%. На інших грунтових різнови,
дах його величина нижча на 1,4—33,5%, а тому
немає підстав стверджувати про формування
на них ДР ІІ.
Встановлено, що умовний прибуток за при,
родної родючості грунтів зростає з підвищен,
ням її рівня, а в межах кожного з підтипів грун,
ту — з поважчанням гранулометричного скла,
ду (табл. 2). Мінімальні його значення відмічені
для дерново,підзолистих піщаних грунтів, а
максимальні — для чорноземів типових (986,1 і
2481,1 грн/га відповідно). Однак недоречно
стверджувати, що таке зростання відбулося
тільки за рахунок різниці в природній родю,
чості грунту. На більш важких за грануломет,
ричним складом грунтах нормативні витрати
теж зростають.
Встановлено, що окупність витрат (ОВ) за
природної родючості знаходиться на близь,
кому рівні незалежно від різновиду грунту:
0,79—0,84 — для дерново,підзолистих грунтів,
0,85—0,87 — для темно,сірих опідзолених і
0,87—0,88 ц/100 грн витрат — для чорноземів
типових. Однак такі близькі величини ОВ от,
римані за різного їх рівня, передбаченого нор,
мативами, що не дає змогу об'єктивно оцінити
продуктивність землеробської праці на різних
за родючістю грунтах.
Вартість виробництва додаткової продукції
в більшості варіантів є вищою за ціну реалізації
зерна у відповідному році (185,9 грн/ц). Винят,
ком є лише дерново,підзолисті піщані і глини,
сто,піщані грунти та чорноземи типові важко,
суглинкові, де вона становить 173,6, 180,4 та
185,5 грн/ц відповідно. Саме на цих варіан,
тах утворюється ДР ІІ у розмірі 204,1, 81,3 та
2,1 грн/га відповідно. Її можливо розрахувати
виходячи з вартості виробництва додаткової
продукції зерна і ціни його реалізації, або за
різницею між умовним прибутком за потенці,
альною та природною родючістю грунту, що от,
римується за таких умов. В усіх випадках, за
виключенням 3,х варіантів, як зазначено вище,
вищий прибуток від вирощування зернових
культур отримується за природної родючості,
ніж за потенційної. Отже, за такого рівня до,
даткових виробничих витрат, передбачених
чинними нормативами на вирощування зерно,
вих культур, ДР ІІ на більшості грунтових
різновидів не утворюється.
ДРД І, який характеризує величину ефек,
тивності використання земель з одночасним
врахуванням їх якості та рівня інтенсивності
землеробства за природної родючості утво,
рюється на всіх грунтах. Закономірним є зрос,
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Таблиця 2. Прибуток та диференціальна земельна рента ІІ на грунтах різного генезису
за нормативними показниками на вирощування зернових культур
Умовний прибуток, грн/га

Гранулометричний склад грунту

Піщані
Глинисто-піщані
Супіщані
Легкосуглинкові
Супіщані
Легкосуглинкові
Середньосуглинкові
Важкосуглинкові та легкоглинисті
Легкосуглинкові
Середньосуглинкові
Важкосуглинкові та легкоглинисті

Собівартість
ОВ, ц/100
додаткової
грн витрат
продукції,
1
2
грн/ц
Дерново-підзолисті грунти на піщаних відкладах
986,1
1190,2
173,6
0,79
1172,6
1253,9
180,4
0,81
1355,3
1336,3
187,3
0,83
1534,5
1490,2
189,6
0,84
Темно-сірі опідзолені та слабореградовані грунти
1528,8
1018,1
242,0
0,85
1732,3
1208,8
250,5
0,86
1929,4
1545,9
234,4
0,87
2155,9
1927,1
221,1
0,86
Чорноземи типові середньогумусні
2928,3
1545,9
256,8
0,87
2286,1
2000,2
232,0
0,88
2481,1
2483,2
185,5
0,87

ДРД, грн/га
1

2

ДР ІІ

251,2
366,3
476,3
581,6

-546,8
-486,9
-408,2
-259,0

204,1
81,3
-19,0
-44,3

612,9
705,5
828,4
906,5

-668,6
-528,3
-209,9
174,6

-510,7
-523,5
-383,5
-228,8

890,3
1036,7
1481,1

-203,3
247,3
730,2

-482,4
-285,9
2,1

Примітка: 1 — за природної родючості грунту; 2 — за потенціальної родючості грунту.

тання його величини з поважчанням грануло,
метричного складу та підвищенням рівня при,
родної родючості грунту. За таких умов він є
більш об'єктивним показником, ніж ДР ІІ, яку
слід визначати при рівновеликих виробничих
витратах на різних грунтових відмінах. Він роз,
раховується як різниця між вартістю продукції
з 1 га та виробничими витратами і нормативним
прибутком, прийнятим на рівні 35% від вироб,
ничих витрат. ДРД ІІ, який виникає у разі
здійснення додаткових капіталовкладень, за
таких нормативів на більшості грунтових відмін
не створюється. Його значення на темно,сіро,
му опідзоленому важкосуглинковому грунті,
чорноземі типовому середньосуглинковому та
чорноземі типовому важкосуглинковому
(174,6, 247,3 і 730,2 грн/га відповідно) є значно
нижчими порівняно з ДРД І. Він створюється
на найбільш родючих грунтах за порівняно
низьких додаткових виробничих витратах.
Нормативний ДРД отримується як різниця
між вартістю нормативного урожаю на конк,
ретній агровиробничій групі грунту і витрата,
ми на його вирощування та мінімальним рівнем
рентабельності, необхідним для розширеного
відтворення (35% від виробничих витрат).
Оцінювати дохідність земель за природної
та ефективної родючості грунту за чинними
нормативами доцільно в тому випадку, якщо
вони не зазнали впливу деградаційних процесів,
інакше величину нормативної урожайності слід
відкоригувати згідно з реальним агрохімічним
станом грунту. Диференціальний рентний до,
хід, визначений за показниками фактичної уро,
жайності відображає господарську діяльність
аграрного підприємства з вирощування зерно,
вих і зернобобових культур, а за показниками
нормативної урожайності — природний потен,
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ціал землі без урахування здібностей землеко,
ристувача.
Динамічність погодно,кліматичних умов,
коливання рівня виробничих затрат, цін на про,
дукцію і засоби для її виробництва за роками
та різний агрохімічний стан грунтів зумовлю,
ють невідповідність фактичних результатів гос,
подарювання та нормативних показників, а
отже, й величин диференціальної земельної
ренти [8]. Тому постає проблема уточнення в
конкретних природно,сільськогосподарських
районах величини нормативного урожаю та
нормативної (технологічної) собівартості про,
дукції та встановлення на цій основі норматив,
них показників дохідності та ефективності ви,
користання орних земель.
ВИСНОВКИ

Проблема визначення диференціальної зе,
мельної ренти та виокремлення її форм зали,
шається одним з найважливіших та дискусій,
них у сфері сучасного аграрного землекорис,
тування.
Реальним методом визначення диферен,
ціального рентного доходу та диференціаль,
ної земельної ренти на окремих грунтових
відмінах за сучасних умов ведення аграрного
виробництва є використання нормативів уро,
жайності та виробничих витрат на вирощуван,
ня зернових і зернобобових культур в конк,
ретних природно,економічних умовах та
біржової ціни реалізації зерна. Згідно з чин,
ними нормативними показниками, за природ,
ної родючості нормативний диференціальний
рентний дохід І формується на всіх досліджу,
ваних грунтах, а величина його зростає з по,
важчанням гранулометричного складу грунту,
а отже й підвищенням рівня його природної
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родючості. Нормативний диференціальний
рентний дохід за потенційної родючості грун,
ту (ДРД ІІ) формується лише на грунтах з ви,
щим рівнем природної родючості — на темно,
сірих опідзолених важкосуглинкосих та чор,
ноземах типових середньосуглинкових та
важкосуглинкових і легкоглинистих, однак ве,
личини його в кілька разів нижчі, ніж у випад,
ку природної родючості грунту.
Згідно з чинними нормативами витрат на
вирощування і урожайності зернових культур,
на більшості грунтів не формується диферен,
ціальний рентний дохід та диференціальна рен,
та ІІ, оскільки зростання урожайності на
більшості грунтів у цьому випадку не є адекват,
ним зростанню виробничих витрат на вирощу,
вання.
Диференціальна земельна рента ІІ, розра,
хована за нормативними показниками урожай,
ності та виробничих витрат на вирощування
зернових культур (без кукурудзи) утворюєть,
ся тільки на найменш родючих грунтах — дер,
ново,підзолистих піщаних і глинисто,піщаних,
сформованих на піщаних відкладах.
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FEATURES OF MARKETING IN AGRO BUSINESS
У статті розглянуто теоретичні підходи щодо визначення терміну "агромаркетингу". Підвищення ефективності
та стабільності розвитку аграрного сектору є одним з найважливіших у розвитку економіки в цілому, оскільки це
залежить від функціонування інших галузей. Висвітлено особливості маркетингової діяльності в аграрному секторі,
а саме: залежністю результатів від природних умов, роллю і значенням товару, різноманітністю форм власності,
неспівпаданням робочого періоду і періоду виробництва, сезонністю виробництва і отримання продуктів, різномаB
ніттям організаційних форм господарювання і їх діалектикою, зовнішньоекономічними зв'язками, участю державB
них органів в розвитку АПК і його галузей. Природні і економічні процеси в аграрному бізнесі інтегруються і утвоB
рюють особливі умови для виробництва і організації маркетингу. Досліджено функцій агромаркетингу на макрорівні:
інформаційноBаналітична, планова, організаційноBконтрольна.
The article deals with theoretical approaches to the definition of the term "agro marketing". Improving the efficiency
and stability of the agricultural sector is one of the most important in the development of the economy as a whole, as it
depends on the functioning of other industries. The peculiarities of marketing activity in the agrarian sector, namely:
dependence of results on natural conditions, role and value of goods, variety of ownership patterns, mismatch of working
period and period of production, seasonality of production and production of products, variety of organizational forms
of management and their dialectics, external economy the involvement of public authorities in the development of the
agroBindustrial complex and its industries. Natural and economic processes in the agricultural business integrate and
create special conditions for the production and organization of marketing.
The functions of agro marketing at the macro level were investigated:
— informationBanalytical — definition of goals and directions of use of information flows of internal and external
environment, gathering of information, studying of the market, consumers, competitors, commodity structure of the
market, organization of constituent information arrays, situational analysis on the basis of organized information;
— planned — determination of the general and marketing goals of the company forecasting demand, behavior of
competitors, etc., developing strategies for behavior in target markets and segments, developing a marketing plan for
the formation of supply, the implementation of supply;
— organizationalBcontrol — organization (coordination) and regulation of marketing plans implementation processes,
organization of marketing management structure, motivation of marketing activity, control of marketing indicators.
The author focuses on defining and substantiating the main features of marketing activities agricultural enterprises,
due to the importance of this sector for the national economy.
Since the agroBindustrial complex in its development has a number of features, the marketing complex, as a set of
marketing means that ensure the achievement of the set goal and the solution of specific marketing tasks, has its specific
elements and means of marketing marketing in agribusiness.

Ключові слова: агробізнес, агромаркетинг, маркетинг сільськогосподарські підприємства,
особливості, функції.
Key words: agribusiness, agro marketing, marketing agricultural enterprises, features, functions.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Після переходу України до ринкової еконо,
міки сільське господарство країни прийшло до
занепаду. Більшість сільськогосподарських
підприємств не змогло пристосуватись до но,
вих економічних умов господарювання. Щоб
адаптуватися до ринкових умов більшість сіль,
ськогосподарських підприємств вважало за не,
обхідне змінити тільки організаційно,правову
форму і назву підприємства. Але такі зміни сут,
тєво не вплинули на ефективність фінансово,
Передплатний індекс 21847

господарської діяльності агропідприємств.
Тому першочерговим завданням була зміна ви,
робничої структури підприємства, удоскона,
лення структури управління, застосовування
системи економічної зацікавленості праців,
ників у результатах своєї праці, і найголовні,
ше, впровадження концепції маркетингу як за,
собу ефективного розвитку підприємства.
В умовах ринкової економіки споживач сам
вирішує, які товари і послуги він хоче придба,
ти, а виробничі і обслуговуючі галузі реагують
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на ці потреби шляхом виробництва продукції і
надання послуг по доступній ціні.
В умовах децентралізованої економіки пе,
ред суб'єктами підприємницької діяльності
стоїть одне з найважливіших проблем — що
хоче споживач, коли він хоче і де він хоче прид,
бати ті чи інші товари чи послуги на ринку. Існує
безліч товарів і мільйони споживачів, і як по,
ставити їм потрібні товари, за якою ціною, якої
якості, через яку торгову мережу є основним
завданням маркетингу. Особливо це актуаль,
но в галузі сільського господарств, яка поста,
чає на ринок один із основних товарів — про,
дукти харчування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями маркетингу, особливостями
його розвитку в агробізнесі приділяється знач,
на увага як зарубіжними науковцями, так і віт,
чизняними, а саме: Бренсон Р., Голдберг Р., Де,
віс Д., Дудар Т., Козуб Н., Колз Р., Норвел Д.,
Островський П., Писаренко В., Сорока Л., Фо,
менко Л., Юл Д. та інші.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження визначення
сутності та особливостей маркетингу в агро,
бізнесі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Маркетинг — це система керування вироб,
ничо,збутовою діяльністю підприємства, яка
спрямована на досягнення прибутку. Основ,
ною метою маркетингу є забезпечення рента,
бельності підприємства, тобто визначення при,
бутковості у встановлених часових межах.
Маркетинг в агррбізнесі, реалізується за допо,
могою таких основних механізмів: аналіз зов,
нішнього середовища підприємства; аналіз се,
редовища споживачів; вивчення існуючих то,
варів і планування майбутніх; забезпечення
гнучкої цінової політики; управління маркетин,
говою діяльністю як єдиною системою.
Уся система агробізнесу функціонує шля,
хом поєднання процесу виробництва сільсько,
господарської продукції, її перероблення, збе,
рігання, транспортування і доведення до кінце,
вого споживача. Різноманітні організації, що
сприяють такому поєднанню, утворюють ком,
плекс економічних відносин, який і називають
аграрним маркетингом [4].
Аграрний маркетинг є одним із видів мар,
кетингу як науки і базується на його загальних
наукових положеннях. Тобто має свій предмет,
об'єкт, категоріальний апарат, закономірності
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розвитку, здійснюється за встановленими
принципами, виконує ряд завдань та функцій.
Тобто агромаркетинг представляє собою
процес організації та управління виробництвом
сільгосппродукції з метою задоволення потреб
споживачів. Основою маркетингової діяльності
агропідприємств є дослідження, аналіз та про,
гноз середовища, яке створює умови для розвит,
ку та реалізації сільгосппродукції та максималь,
ного задоволення платоспроможного попиту.
Щодо маркетингу в аграрній сфері, то у нау,
ковій літературі існує багато варіантів термі,
нологічного визначення цього поняття.
У 50,тих роках XX ст. науковці Дж.Н. Девіс
і Рой А. Голдберг ввели поняття "маркетинг аг,
робізнесу", який включав маркетингові опе,
рації від виробника сільськогосподарської про,
дукції до споживача кінцевого продукту за уча,
стю посередників [2].
Американські вчені Р.Л. Колз та Дж.Н. Юл
агромаркетинг визначають як сукупність всіх
видів діяльності, що входять до процесу про,
сування харчових продуктів і послуг, почина,
ючи з сільськогосподарського виробництва і до
того моменту, коли вони опиняться в руках спо,
живачів [8].
Маркетологи Р.Е. Бренсон і Д.Г. Норвел
термінологічно розмежовують такі поняття як
сільськогосподарський маркетинг і агромарке,
тинг та вважають, що сільськогосподарський
маркетинг в основному визначає маркетинг від
виробника до першого споживача, водночас аг,
ромаркетинг — це вся активність, пов'язана з
сільськогосподарським виробництвом: з харчо,
вими продуктами, насінням, збиранням вро,
жаю, переробкою і доставкою кінцевому спо,
живачу, з аналізом споживчих потреб, моти,
вації покупок та поведінки споживачів [1].
Островський П.І. трактує аграрний марке,
тинг як комплекс економічних відносин, які ви,
никають під час взаємодії підприємницьких
структур, що сприяють поєднанню процесів ви,
робництва сільськогосподарської продукції
(сировини), її перероблення, зберігання, транс,
портування і доведення до споживача [10].
Козуб Н. зазначає, що агромаркетинг —
цілісне явище соціально,економічної природи,
сучасний зміст якого відображає еволюцію рин,
ку сільськогосподарської продукції й товарів її
промислової переробки, послідовно поєднує
процеси ринкових досліджень, аграрного вироб,
ництва та переробки його продукції, товарообіг,
формування попиту і стимулювання збуту [7].
Л. Сорока зазначає, що аграрний маркетинг
можна визначати як виконання всіх видів
підприємницької діяльності, спрямованих на
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сільськогосподарських під,
приємств [13].
Аграрний
Дудар Т.Г. визначає аг,
сектор
рарний
маркетинг як систе,
виробляє
продукти
му сільськогосподарського
першої
виробництва розгалуженої
необхідності
мережі каналів розподілу,
посередників та інших рин,
кових агентів, які здійсню,
ють виробництво, розподіл
і обмін з метою забезпечен,
Результативність та ефективність виробництва
Основним засобом
ня національного спожи,
залежить від якості та розміщення земельних ділянок.
виробництва в сільському
Різноманітність форм власності в системі АПК на
вання продовольства і вва,
господарстві є земля
землю, засоби виробництва, реалізований товар
жає його філософією вели,
кого агробізнесу [6].
Балановська Т.І. при,
Сільськогосподарське
Результативність та ефективність
єднується до визначення аг,
виробництво залежить від
виробництва залежить від якості та
рарного маркетингу, яке да,
природно-кліматичних умов
розміщення земельних ділянок
ють Р. Коле і Дж.Н. Юл. Вони
маркетинг аграрного секто,
ру визначають як "сукуп,
Продукцію рослинництва отримують одинність всіх видів діяльності,
Робочий період виробництва в
два рази на рік, а робочий період триває рік,
сільському господарстві не
яка входить до процесу то,
тому завдання маркетологів прогнозування
співпадає з періодом
попиту споживачів, визначення тенденцій
вароруху продовольчих то,
виробництва
його задоволення та кон’юнктури ринку
варів та послуг, починаючи
від сільськогосподарського
виробництва до моменту,
поки вони не перейдуть до
Це визначає багатоаспектність конкуренції, яка
управляється тільки попитом споживачів та його
споживчих груп" [3].
задоволенням. Звідси різноманітність стратегій і
Різноманітність форм
тактик, прагнення до вдосконалення форм і методів
Аграрний маркетинг
власності в системі
аграрного маркетингу, пристосуванню їх до потреб та
АПК на землю,
відрізняється
від промисло,
інтересів споживачів; Положення ускладнюється й
засоби виробництва,
тим, що в Україну надходить велика маса іноземних
вого,
комерційного,
бан,
реалізований товар
продуктів харчування тому вітчизняне маркетингове
забезпечення змушене конкурувати з іноземними
ківського і інших видів мар,
фірмами
кетингу. Це визначається
особливостями сільського
господарства: залежністю
Рис. 1. Особливості маркетингу в агробізнесі
результатів від природних
вільне просування сільськогосподарських то, умов, роллю і значенням товару, різноманітні,
варів до споживача і виконання завдань фер, стю форм власності, неспівпаданням робочого
мерських господарств та інших підприємств на періоду і періоду виробництва, сезонністю ви,
робництва і отримання продуктів, різноманіт,
селі [12].
На думку В.В. Писаренка, агропромисловий тям організаційних форм господарювання та їх
маркетинг — це система організаційно,техніч, діалектикою, зовнішньоекономічними зв'язка,
них, фінансових і комерційних функцій під, ми, участю державних органів в розвитку АПК
приємств, спрямованих на якнайповніше і і його галузей. Природні і економічні процеси
швидке задоволення попиту на сільськогоспо, в аграрному бізнесі інтегруються і утворюють
особливі умови для виробництва і організації
дарські продукти і продовольство [11].
Фоменко Л. визначає агромаркетинг як ком, маркетингу (рис. 1).
Значний відсоток цільової аудиторії в агро,
плекс економічних відносин, який обслуговує
процеси виробництва сільськогосподарської промисловій сфері — консерватори, які глибо,
продукції, її переробку, зберігання, транспор, ко закріпили свій традиційний світогляд у над,
тування і доведення до споживачів на основі дос, рах родючої землі. Багато з них досі не мають
лідження ринку і задоволення потреб спожи, смартфонів чи стабільного інтернет,покриття.
вачів у сільськогосподарській продукції з ура, Для них набагато приємніше гортати паперову
хуванням особливостей аграрного виробницт, пресу, ніж читати статтю з екрана монітора.
ва та забезпечення ефективності і дохідності Вони залюбки приймають запрошення на спец,
Продукти харчування потребують своєчасного виробництва
в необхідній кількості та асортименті з урахуванням віку,
статі, національних традицій, стану здоров’я споживачів
задовольняти їх потреби та інтереси; товар має здатність
швидко псуватися, тому потребує оперативності постачання,
відповідної упаковки та транспортування та сервісного та
естетичного обслуговування; формує цінову нееластичність
попиту та диспаритет цін на промислову і
сільськогосподарську продукцію, що потребує гнучкої
державної політики підтримки сільськогосподарського
товаровиробника
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іальний захід, де віч,на,віч можуть Таблиця 1. Основні функції маркетингу в агробізнесі
поспілкуватися із своїми однодумця,
Основні
Характеристика функції маркетингу
функції
ми, замість того, аби чатитися у
ІнформаційноВизначення
цілей і напрямків використання
месенджері. Передусім назавжди
аналітична
інформаційних потоків внутрішнього і зовнішнього
відмовитися від традиційних каналів
середовища, збір інформації, вивчення ринку,
комунікації і повністю перейти в он,
споживачів, конкурентів, товарної структури ринку,
організація складових інформаційних масивів,
лайн, не забувайте, що вагома частка
ситуаційний аналіз на підставі організованої
таких консерваторів є і у вашому
інформації
бізнесі. А що, коли ця частка генерує Планова
Визначення загальних та маркетингових цілей
підприємства прогнозування попиту, поведінки
майже половину ваших продажів [9]?
конкурентів та ін., розробка стратегій поведінки на
Значення маркетингу в агробізнесі
цільових ринках і сегментах, розробка плану
розкривається в його основних функ,
маркетингу формування пропозиції, реалізація
пропозиції
ціях. Вітчизняні науковці розглядають
Формування
Розроблення товарної політики, ціноутворення, збут
зміст функцій агромаркетингу на мак, комплексу
сільськогосподарської продукції, маркетинг-логістика,
рорівні, виокремлюючи загальні маркетингу
організація сервісу, просування сільськогосподарської
продукції на ринок
функції маркетингу: інформаційно,
ОрганізаційноОрганізація (координація) та регулювання процесів
аналітична, планова, організаційно, контрольна
реалізації планів маркетингу, організація структури
контрольна.
управління маркетингом, мотивація маркетингової
діяльності, контроль маркетингових показників
Інші науковці виокремлюють такі
функції агромаркетингу:
— аналітичну, що передбачає збір, оброб, варів від виробника до споживача.
Четвертий — управління і планування ви,
ку, систематизацію та вивчення інформації,
аналіз зведених показників та виявлення мож, пуску нової продукції, розширення асортимен,
ту, які забезпечують підприємству високий
ливих відхилень від планових;
— функцію прогнозування, що полягає у рівень конкурентоспроможності.
П'ятий — це політика ціноутворення, яка
встановленні показників агромаркетингової
дає можливість реалізувати вироблену продук,
діяльності на перспективу;
— функцію управління, що передбачає різні цію.
Шостий — матеріально,технічне забезпе,
види діяльності за встановленням плано,
мірності і пропорційності в діяльності під, чення підприємств, яке забезпечує впровад,
ження нових високопродуктивних технологій
приємств.
— функцію обліку і контролю, яка забезпе, виробництва продукції.
Сьомий — план маркетингу.
чує організацію контролю дій фахівців і своє,
Восьмий — система контролю.
часне виявлення відхилень від встановлених
Всі ці елементи займають рівнозначні місця
планових показників [5].
Пропонуємо розширити зміст існуючих в комплексному підході до маркетингової по,
функцій такою як формування комплексу мар, літики підприємства. Відсутність хоча б одно,
го із них негативно впливає на всю маркетин,
кетингу (табл. 1).
Оскільки агропромисловий комплекс у гову політику агрофірм і призводить до нехту,
своєму розвитку має низку особливостей, то вання маркетингом як засобом стимулювання
комплекс маркетингу, як сукупність маркетин, виробництва і збуту на окремо взятому
гових засобів, які забезпечують досягнення підприємстві, або в цілому в галузі.
поставленої мети та вирішення конкретних
маркетингових завдань, має свої специфічні ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
елементи і засоби реалізації маркетингової
РОЗВІДОК
політики в агробізнесі.
Отже, проаналізувавши особливості марке,
Перший елемент — це дослідження ринку і тингу агпробізнесі, можемо сказати, що успіш,
його сегментів з метою застосування резуль, ними механізмами використання сучасних мар,
татів аналізу для успішної розробки бізнес, кетингових засад і принципів є проведення пев,
плану підприємств і виконання договірних зо, них заходів для забезпечення стабільного роз,
бов'язань на проміжних етапах.
витку сільськогосподарських підприємств.
Другий — це реклама, яка стимулює збут і
У сучасних умовах, умовах ринкової конку,
формує попит споживачів за допомогою інфор, ренції, лідируюче положення отримує той ви,
маційних повідомлень.
робник, який не лише максимально враховує всі
Третій — організація збутової діяльності, природно,економічні та технологічні умови,
яка забезпечує швидке і якісне просування то, але й орієнтується на існуючі та перспективні
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потреби потенційних споживачів та гнучко
реагує на зміни кон'юнктури ринку.
Подальші наукові дослідження будуть на,
правлені на дослідження розвитку маркетин,
гових комунікацій в аграрному бізнесі Украї,
ни.
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ENGEL COEFFICIENT AS AN INTEGRAL INDICATOR OF USE OF LAND FOREST PURPOSE
Розвиток інституціонального забезпечення раціонального використання та охорони земель лісогосподарського
призначення повинен враховувати соціальне значення цих природних ресурсів. На нашу думку, одним із основних
критеріїв формування сучасних науковоBметодологічних принципів ефективного лісокористування є коефіцієнт
Енгеля. Водночас цей коефіцієнт може бути застосований у лісогосподарській сфері, який за своїм змістом є універB
сальним показником, що об'єднує в собі показник лісистості та лісозабезпеченості населення, що дуже важливо зваB
жаючи на рекреаційну особливість та екологічну значущість лісів. Динаміка значень характеризується найбільшими
значеннями у Житомирській (0,54), Закарпатській (0,52), Рівненській (0,49), Волинській (0,45), ІваноBФранківській
(0,42), Чернігівській (0,37) областях. Найменший даний показник визначений у Херсонській (0,07), Одеській (0,07),
Миколаївській (0,06), Донецькій (0,06), Запорізькій (0,05), Дніпропетровській (0,05) областях. У ході дослідження
нами було запропоновано оптимальні показники коефіцієнта Енгеля для природноBкліматичних зон (Полісся — 0,32;
Лісостеп — 0,24; Степ — 0,17; Карпати — 0,39; Крим — 0,25), розраховані на основі оптимальних значень лісистості
території та лісозабезпеченості.
The development of institutional support for the rational use and protection of forest land should take into account
the social importance of these natural resources. In our opinion, one of the main criteria for the formation of modern
scientific and methodological principles of effective forest management is the Engel coefficient. At the same time, this
factor can be applied in the forestry sector, which in its content is a universal indicator combining the value of forestry
and forestry of the population, which is very important due to the recreational feature and ecological significance of
forests. The Engel coefficient is calculated using the formula, which in turn allows to estimate the relationship between
the following parameters: the area of forest land, the area of the administrative and territorial unit and the total population
of the respective region. The purpose of this publication is to determine the Engel coefficient in terms of forest land use
across Ukraine's regions, and to calculate its optimal value, taking into account forest and forest cover standards.
Dynamics of values is characterized by the highest values in Zhytomyr (0,54), Transcarpathian (0,52), Rivne (0,49), Volyn
(0,45), IvanoBFrankivsk (0,42), Chernihiv (0,37) regions. The smallest indicator is determined in Kherson (0,07), Odesa
(0,07), Mykolaiv (0,06), Donetsk (0,06), Zaporizhzhya (0,05), Dnipropetrovsk (0,05) regions. This is the differentiation of
values demonstrates the need to develop a national strategy for forestry development of regions in Ukraine, taking into
account the ecological, economic, socioBeconomic and recreational potential of forest lands. Thus, appropriate
organizational measures in the area of forest land use and protection should be based on the proposed indicators, which
take into account the social importance of forest ecosystems in order to stabilize and ensure optimal, natural and
recreational living conditions for the population, maintain employment in rural areas access to ecosystem services. In
the course of the study, we proposed the optimal Engel coefficients for the climatic zones (Polissia — 0.32; ForestBsteppe
— 0.24; Steppe — 0.17; Carpathians — 0.39; Crimea — 0.25), calculated on the basis of optimal values of forested area
and forestry.

Ключові слова: коефіцієнт Енгеля, землі лісогосподарського призначення, інтегральний по6
казник, лісистість, лісозабезпеченість.
Key words: Engel coefficient, forest land, integral indicator, forest cover, forest supply.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Розвиток інституціонального забезпечен,
ня раціонального використання та охорони
земель лісогосподарського призначення, по,
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винен враховувати соціальне значення цих
природних ресурсів. На нашу думку, одним
із основних критеріїв формування сучасних
науково,методологічних принципів ефектив,
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Рис. 1. Показники, які характеризують соціальний вплив земель лісогосподарського
призначення
Джерело: створено автором за даними [2].

ного лісокористування є коефіцієнт Енгеля,
який, як правило, застосовується у плану,
ванні транспортної інфраструктури (доріг)
[1].
Водночас цей коефіцієнт може бути засто,
совано у лісогосподарській сфері, який за своїм
змістом є універсальним показником, що об'єд,
нує в собі показник лісистості та лісозабезпе,
ченості населення, що дуже важливо, зважаю,
чи на рекреаційну особливість та екологічну
значущість лісів (рис. 1).
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Застосування коефіцієнта Енгеля для дос,
лідження стану інфраструктурного забезпе,
чення регіонів, розглядались у працях таких
вчених: А.А. Чернишов [1], Л.Л. Сотниченко [3],
Ю.Ю. Сільченко, Л.Л. Семенюк, А.В. Зарубіна
[4] та інших.
Водночас умови застосування цього коефі,
цієнта у сфері лісового господартсва описані у
дисертаційному дослідженні О.І. Дребот [5],
проте оптимальні показники Енгеля, в межах
природно,кліматичних зон, на жаль, не було
визначено.
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МЕТА СТАТТІ

Мета статті — визначити коефіцієнт Енге,
ля в умовах використання земель лісогоспо,
дарського призначення в розрізі областей Ук,
раїни, та розрахувати оптимальне його значен,
ня враховуючи норми лісозабезпеченості насе,
лення та лісистості.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Розрахунок коефіцієнта Енгеля здійсню,
ється за формулою 1, яка у свою чергу дозво,
ляє оцінити зв'язок між наступними парамет,
рами: площею земель лісогосподарського при,
значення, площею адміністративно,терито,
ріальної одиниці та загальною кількість насе,
лення відповідного регіону [1; 5].
(1),
де

— коефіцієнт Енгеля;

— площа земель лісогосподарського
призначення (з них лісовкриті земельні ділян,
ки), га;
— площа адміністративно,територіальної
одиниці (області, району, сільської ради), га;
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Таблиця 1. Розрахунок коефіцієнта Енгеля в розрізі областей України
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Назва області
2
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Україна

Загальна площа
адмінстративнотериторіального
утворення, тис. га
3
2649,20
2014,40
3192,30
2651,70
2982,70
1275,30
2718,30
1392,70
2812,10
2458,80
2668,30
2183,10
2458,50
3331,40
2875,00
2005,10
2383,20
1382,40
3141,80
2846,10
2062,90
2091,60
809,60
3190,30
60354,90

Загальна площа земель
лісогосподарського
призначення (з них
землі вкриті лісовою
рослинністю), тис. га
4
356,80
646,50
163,70
189,60
1024,00
657,80
110,30
587,10
592,80
166,80
308,70
629,10
101,30
199,80
255,30
744,10
428,70
188,60
378,00
125,90
268,70
322,40
242,80
663,20
9698,90

Загальна
кількість
населення,
тис. осіб
5
1556,21
1034,31
3198,58
4157,58
1217,17
1255,68
1701,12
1371,45
1770,43
942,50
2148,06
2518,39
1128,11
2378,56
1397,31
1156,17
1078,06
1043,87
2670,89
1035,13
1262,30
1202,72
903,18
1002,11
42081,63

Лісистість території
(відносна
величина),
га/га
6
0,13
0,32
0,05
0,07
0,34
0,52
0,04
0,42
0,21
0,07
0,12
0,29
0,04
0,06
0,09
0,37
0,18
0,14
0,12
0,04
0,13
0,15
0,30
0,21
0,16

%
7
13,47
32,09
5,13
7,15
34,33
51,58
4,06
42,16
21,08
6,78
11,57
28,82
4,12
6,00
8,88
37,11
17,99
13,64
12,03
4,42
13,03
15,41
29,99
20,79
16,07

Лісозабезпеченість,
га/осіб
8
0,23
0,63
0,05
0,05
0,84
0,52
0,06
0,43
0,33
0,18
0,14
0,25
0,09
0,08
0,18
0,64
0,40
0,18
0,14
0,12
0,21
0,27
0,27
0,66
0,23

Коефіцієнт
Енгеля
9
0,18
0,45
0,05
0,06
0,54
0,52
0,05
0,42
0,27
0,11
0,13
0,27
0,06
0,07
0,13
0,49
0,27
0,16
0,13
0,07
0,17
0,20
0,28
0,37
0,19

Джерело: розраховано автором за даними статистичної звітності Держгеокадастру форми 6,зем (станом на 2016 рік) та Дер,
жавної служби статистики [8].

Рис. 2. Діаграма коефіцієнта Енгеля в розрізі областей України
Джерело: розраховано автором.
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Рис. 3. Порівняльна діаграма показників використання земель лісогосподарського
призначення в розрізі областей України
Джерело: розраховано автором.

H — загальна кількість населення, осіб.
Розрахунок коефіцієнта Енгеля нами
здійснювався в розрізі областей України, ре,
зультати якого представлено у таблиці 1 та на
рисунку 2.
Згідно з проведеними розрахунками нами
було встановлено, що величина запропонова,
ного коефіцієнта Енгеля наближена за абсо,
лютним значенням до середнього арифметич,
ного значення між показниками лісистості та
лісозабезпеченістю населення у відповідній
адміністративно,територіальній одиниці (рис.
3).
Динаміка значень
характери,
зується найбільшими значеннями у Жито,
ми рській ( 0,5 4), Зака рпат ській ( 0,52 ),
Рівненській (0,49), Волинській (0,45), Івано,
Франківській (0,42), Чернігівській (0,37) об,
ластях. Найменший даний показник визна,
чений у Херсонській (0,07), Одеській (0,07),
Миколаївській (0,06), Донецькій (0,06), За,
порізькій (0,05), Дніпропетровській (0,05)
областях.
Для визначення оптимального рівня
нами бло реалізовано такий матема,
тичний алгоритм дій:
— у результаті піднесення до квадрату фор,
мули 1 отримаємо (2):
Передплатний індекс 21847

(2).
— вираження формули 2 (
коефіцієнт лісистості

) через

(відношення площі
) та

лісів до площі загальної території —

коефіцієнту лісозабезпеченості одного жите,
(відношення загальної площі лісів
ля
до чисельності населення в межах дослідної адмі,
ністративної одиниці —

) (3):
(3).

Таблиця 2. Розрахунок оптимального
значення коефіцієнта Енгеля в розрізі
природноKкліматичних зон України
Назва
природнокліматичної
зони
Полісся
Лісостеп
Степ
Карпати
Крим

Оптимальні показники
Лісистість
Коефіцієнт
території
Енгеля
[6]
0,32
0,32
0,18
0,24
0,09
0,17
0,45
0,39
0,19
0,25

Джерело: розраховано автором.
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Рис. 4. Порівняльна діаграма оптимального та фактичного коефіцієнта Енгеля
в розрізі областей України
Джерело: розраховано автором.

— взявши квадратний корінь із лівої та пра,
,
вої частини рівняння (5.3) отримаємо
у той же час підставивши оптимальні показни,
(відповідно до природно,кліматичної
ки
зони за даними Державного агентства лісових
ресурсів України [6]) та
для рекреа,
ційних потреб (оптимальна площа лісу у роз,
рахунку на 1 особу — 0,33 га, виходячи із по,
казників ландшафтно,рекреаційної організації
території згідно з ДБН Б.2.4,1,94 "Планування
і забудова сільських поселень" пункту 4.3 [7])
(4):
отримаємо
(4).
Застосовуючи запропоновану нами робочу
формулу 4, було визначено оптимальні показ,
ники
з позиції раціонального лісокори,
стування, розрахунки здійснені в розрізі при,
родно,кліматичних зон України та представ,
лені в таблиці 2.
Порівнявши фактичні та оптимальні показ,
ники
, нами було визначено області в
перевищує оптимальне значення,
яких
а саме: Житомирська, Закарпатська, Рівненсь,
ка, Волинська, Івано,Франківська, Чернігівсь,
ка — 25 % від загальної кількості областей в Ук,
раїні, в інших 75 % є нижчим за оптимальний
рівень (рис. 4).
де,
Така диференціація значення
монструє необхідність у розробленні загально,
державної стратегії лісогосподарського роз,
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витку областей в Україні враховуючи еколого,
економічний, соціально,господарський та рек,
реаційний потенціал земель лісогосподарсько,
го призначення [8—19].
ВИСНОВКИ

Таким чином, відповідні організаційні захо,
ди в сфері використання та охорони земель лісо,
господарського призначення повинні грунтува,
тися на запропонованих показниках, які врахо,
вують соціальне значення лісових екосистем з
метою стабілізації та забезпечення опти,
мальних, природно,рекреаційних умов життєд,
іяльності для населення, підтримання рівня зай,
нятості в сільських місцевостях, формування
рівномірного доступу до екосистемних послуг.
У ході дослідження нами було запропоно,
вані оптимальні показники коефіцієнта Енге,
ля для природно,кліматичних зон (Полісся —
0,32; Лісостеп — 0,24; Степ — 0,17; Карпати —
0,39; Крим — 0,25), розраховані на основі опти,
мальних значень лісистості території та лісо,
забезпеченості.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
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ORGANIZATION OF LABOR IN THE WORKPLACE AS A MEANS OF EFFECTIVE USE
OF THE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
У статті розглянуто питання організації праці на робочому місці як первинну ланку в підвищенні ефективності
використання потенціалу підприємств агропромислового виробництва. Акцентовано увагу специфіки організації
праці на робочих місцях мобільних і стаціонарних робіт підприємств, які поєднують аграрне виробництво і промисB
лову переробку його сировини і продукції та тих, які здійснюють тільки їх переробку. Розглянуто забезпеченість
робочого місця санітарноBгігієнічними, соціальними, естетичними, фізіологічними умовами праці, які суттєво вплиB
вають на працездатність виконавців робіт. Це стосується виробничого середовища, мікроклімату, психофізіологічB
них параметрів, обслуговування робочого місця. Розроблено пропозиції створення оптимальних умов праці через
планування робочого місця, встановлення раціональної робочої зони, формування естетики виробничого середовиB
ща, здійснення хронометражних спостережень щодо визначення оптимального темпу і ритму роботи в аграрному
виробництві та промисловій переробці його продукції.
The article examines the issue of organizing work at the workplace as a primary element in improving the efficiency
of agro— industrial enterprises' potential use. It emphasizes the specifics of organizing work at mobile and stationary
workplaces of enterprises, that combine agricultural production and industrial processing of its raw materials and
products, and those, which carry out only their processing. The organization of labor, being a rational and objective
combination of labor resources and material (material) elements of potential in time and space allows to increase the
efficiency of their use. It also reviews the provision of a workplace with sanitaryBhygienic, social, aesthetic (esthetic),
physiological and other working conditions, which significantly influence the performance of employees. It applies to
the production environment, microclimate, physiological parameters, workplace service, etc. The article provides
suggestions for creating optimal working conditions through planning the workplace, establishing a rational work area,
forming the esthetics of the production environment, implementing the timekeeping observations to determine the optimal
tempo and rhythm of work in agroBindustrial production, and the industrial processing of its products. The effective use
of the potential of agroBindustrial enterprises largely depends on the organization of labor in the workplace. The
organization of a workplace is one of the main links of creation of a basis for economic development of the enterprise.
Therefore, the owner of the enterprise through the system of organizational and economic measures should aim at the
development and implementation of scientifically sound methods and techniques of labor, improve the service of the
workplace and ensure its culture. Effective use of technical and biological potential and labor resources as factors of
production in the workplace requires compliance with sanitary and hygienic, aesthetic, social and physiological factors
affecting the performance of the employee and provides for a systematic rationalization of the workplace, equipping it
with equipment and inventory, creating safe and comfortable working conditions.

Ключові слова: організація праці, робоче місце, умови праці, агропромислове виробництво,
потенціал, підприємство, раціоналізація, планування, естетика, культура праці.
Key words: organizing of work, workplace, working conditions, agro6industrial production,
potential, enterprise, rationalization, planning, esthetics, work culture.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Яким би досконалим не був потенціал ма,
теріально,технічної бази виробництва підприє,
мство не може ефективно функціонувати без
Передплатний індекс 21847

раціональної організації праці. Вона поклика,
на поєднувати техніку і людей в єдиному вироб,
ничому процесі, має позитивно впливати на
підвищення ефективності роботи як агропере,
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робного так і агропромислового підприємства,
створювати сприятливі умови для всебічного
розвитку трудового потенціалу працівника,
зростанню його психофізичної, кваліфікацій,
ної і соціальної складових.
Організація праці, будучи раціональним і
об'єктивним поєднанням ресурсів робочої сили
і матеріально,технічних (речових) елементів
потенціалу в часі і просторі дозволяє підвищу,
вати ефективність їх використання. Все це зу,
мовлює в умовах розвитку ринкових відносин
аналізувати та формувати умови первинної
ланки організації праці на робочому місці.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання пов'язані з організацією праці
знайшли відображення в роботах зарубіжних
вчених Ф. Тейлора, А. Маршала, А. Файоля,
Г. Форда, М. Громова, П. Друкера та інших.
У сучасних вітчизняних наукових дослід,
женнях вищезазначеній проблематиці значна
увага приділяється як у теоретичному, методо,
логічному, так і практичному аспектах. Зокре,
ма слід відмітити публікації щодо різних аспек,
тів організації праці, в тому числі і на робочих
місцях в умовах ринкового розвитку еко,
номіки В.І. Білоконенко [5], О.А. Грішнової [1],
В.М. Данюка [2], Л.М. Фільштейна [3], Т.А. Фе,
дотової [8], В.Г. Уманської [7] та ін. Але поряд
із дослідженнями зазначених проблем залиша,
ються важливими умови покращення органі,
зації праці на робочих місцях, що дозволяє їх
більш ретельно спланувати та раціоналізувати
робочий час. Тим самим скорочувати непродук,
тивні витрати ресурсів виробництва, поліпшу,
вати якість праці і використання потенціалу
господарської діяльності підприємства.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті полягає в обгрунтуванні умов
організації праці та трудових дій на робочому
місці агропромислового підприємства, які
впливають на працездатність і продуктивність
праці його персоналу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Щодо сутності поняття "організація праці"
на сьогодні в публікаціях не існує єдиної дум,
ки. Так, О.А. Грішнова організацію праці роз,
глядає з двох боків. "По,перше, як стан системи
що складається із конкретних взаємопов'яза,
них елементів і відповідає цілям виробництва,
а по,друге, як систематична діяльність людей
по впровадженню нововведень у існуючу орга,
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нізацію праці для приведення її у відповідність
до досягнутого рівня розвитку науки, техніки і
технології" [1, с. 336]. Дещо інша думка викла,
дена в працях В.М. Данюка і Л.М. Фільштейна.
Вони бачать сутність організації праці як про,
цес [2, с. 35; 3, с. 74]. В.С. Пашуто та В.І. Біло,
коненко сприймають організацію праці як сис,
тему заходів, яку спрямовано на підвищення
ефективності використання трудових процесів
та забезпечення раціонального використання
робочих кадрів [4; 5]. М.Д. Виноградський і
О.М. Шканова розглядають організацію праці
як спосіб приведення трудової діяльності лю,
дей у внутрішню впорядковану, узгоджену і
спрямовану систему для реалізації спільної
програми та цілі [6]. Сутність визначення різна,
але в кожному випадку вона відповідає постав,
леній меті. На нашу думку, організація праці пе,
редбачає систему соціально,економічних,
організаційно,технічних медико,біологічних
заходів що при наявній інтенсивності праці за,
безпечують високопродуктивне використання
робочого часу і потенціалу матеріальних та не,
матеріальних ресурсів (факторів виробництва).
Первинною ланкою організації будь,якого
підприємства є робоче місце, оснащене відпо,
відно до технологічного процесу необхідними
засобами праці і обслуговується одним (інди,
відуальне робоче місце) або групою (групове
робоче місце) виконавців. Межі його (робоча
зона) обумовлені просторовим переміщенням
працівників, необхідних для виконання перед,
бачених технологією операцій, процесів.
За специфікою організації праці агропро,
мислові підприємства, які поєднують аграрне
виробництво і промислову його переробку та
формують:
— робоче місце для мобільних робіт, яке
характеризують просторовим переміщенням
технічного і трудового потенціалу в частині
виконавців (або тільки виконавців) по відно,
шенню до предмету праці. Наприклад, специ,
фіка рослинництва полягає в мобільності вироб,
ничих процесів: під час проведення польових
робіт (оранка, сівба, догляд за рослинами, зби,
рання врожаю і т.д.) знаряддя праці і виконавці
переміщаються щодо предмета праці — землі,
однорічних і багаторічних культур, що природ,
но, висуває певні вимоги до організації праці.
— робоче місце для стаціонарних робіт, що
характеризується постійністю розміщення тех,
нічного, біологічного потенціалу (машин, об,
ладнання тварин на фермах) і обмежене ло,
кальними кордонами переміщення виконавців,
зумовленими технологічним процесом (у під,
розділах промислової переробки агросирови,
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ни на племзаводах агрокомбінатах, агрохол,
дингах, агрофірмах та на базі окремих юридич,
них осіб м'ясокомбінатах, молокозаводах, бо,
рошномельних комбінатах та інших — для ро,
бітника, оператора; в підрозділах аграрного
виробництва агропромислових підприємств
для доярки, скотника, оператора,свинаря тва,
ринницького приміщення; в ремонтних цехах і
майстернях — для слюсаря, токаря і т.п.).
Створення на кожному робочому місці
умов, найбільш сприятливих для стійкої висо,
кої працездатності і збереження здоров'я лю,
дини — одне з важливих завдань організації
праці, від вирішення яких багато в чому зале,
жить кінцевий результат ефективності викори,
стання потенціалу та господарської діяльності
агропромислового підприємства.
Організація праці на робочому місці має
покладатись на дві групи принципів: соціально,
економічні та техніко,економічні. Перша гру,
па обумовлена відповідними виробничими
відносинами, а друга — технологією виробниц,
тва. На робочому місці обидві групи мають бути
націлені на розробку і впровадження науково,
обгрунтованих методів і прийомів праці, покра,
щення їх виробничого обслуговування як через
посилення регламентації кожної функції, так і
"організації раціонального використання часу,
організації підбору персоналу та його розвит,
ку (перекваліфікація, підвищення кваліфікації),
оптимізації режимів праці та відпочинку… ра,
ціоналізації трудових процесів, прийомів та
методів, створення безпечних та сприятливих
умов праці" [7, с. 936]. Тобто "сукупність вироб,
ничих, санітарно,гігієнічних, естетичних, со,
ціальних і фізіологічних чинників конкретної
праці, які впливають на працездатність праців,
ника, що є умовами праці" [8, с. 717]. Це озна,
чає, що робоче місце передусім, має забезпе,
чуватись відповідним мікрокліматом, виробни,
чим середовищем, психофізіологічними пара,
метрами.
На жаль, багато роботодавців промислової
переробки агросировини та агропромислових
підприємств як в аграрному, так агроперероб,
ному підрозділах мають звернути увагу на тем,
пературні режими, загазованість, рух повітря,
теплове і сонячне випромінювання, шум, вібра,
цію механізмів, освітлення на робочих місцях.
Між тим від них в найбільшій мірі залежить
працездатність і загальний фізичний стан ви,
конавців робіт. Як зазначають науковці, що в
небезпечних умовах працюють 20 % праців,
ників сільського господарства і 34 % — в про,
мисловості [9]. На засоби комплектації комп,
лексного впливу на працівників несприятливих
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умов праці щорічно витрачається понад 700 тис.
грн [10, с. 320]. Тож несприятливий мікроклі,
мат на робочому місці надмірно високі або
низькі температури, забрудненість повітря об,
межують можливості виконання необхідних
технологічних операцій, знижують продук,
тивність праці. І, навпаки, за оптимальних для
трудової діяльності температурах навколиш,
нього середовища, чистоті повітря працез,
датність підвищується, стає за рівних умов
більш стійкою.
Це в рівній мірі відноситься і до вологості
повітря, яка для закритих приміщень має регу,
люватись у межах норми через застосування
природної або штучної вентиляції. Нормальний
повітрообмін служить також дієвим засобом
видалення з робочого місця забрудненого по,
вітря.
Забрудненість повітря впливає не тільки на
загальний стан виконавців роботи, веде до пе,
редчасної стомленості і зниження працездат,
ності, але і служить причиною ряду захворю,
вань, тимчасової втрати працездатності. Тому
систематичний контроль за ступенем забруд,
неності повітря — дієва міра попередження її
шкідливого і небезпечного впливу на здоров'я
працівника. У всіх випадках, коли це диктуєть,
ся необхідністю, повинні бути вжиті заходи з
підтримки в задовільному стані повітря на ро,
бочому місці, використання вбудованої венти,
ляційної техніки.
Негативний вплив на організм людини при
переробці аграрної сировини надає вібрація,
якій піддається її тіло у процесі роботи. Тож
потрібно уникати надмірної вібрації, за умови
якщо місцева або загальна вібрація здійснюєть,
ся більше половини зміни. Надмірна вібрація на
працюючого буде залежати від частоти (у гер,
цах) і амплітуди коливань (у міліметрах).
Для виробничого середовища промислово,
го підприємства яке переробляє агросировину
на робочому місці може бути характерним на,
явність шуму, джерелом якого в основному є
механічні засоби праці. Діяльність робітника у
таких умовах менш продуктивна. Вплив шуму
на стомлюваність працівників оцінюється у за,
лежності від його частоти (у герцах) і сили (у
децибелах). Боротьба з виробничим шумом на,
буває важливого значення і потребує надавати
працівникам засоби індивідуального захисту,
якщо він викликаний роботою машин.
На фізіологічний стан виконавця, особли,
во на його нервово,зорове сприйняття, істот,
но впливає освітленість робочого місця. За до,
статнього освітлення виконавець працює, не
концентруючи зору, більш впевнено і чітко, що
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Удосконалення організації праці на робочому місці
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комплектування
поточних ліній

Зниження питомої ваги ручних робіт і
працеємних операцій в загальній
трудомісткості

Рис. 1. Заходи удосконалення організації праці на робочому місці
агропереробного підприємства

позитивно позначається на його продуктив,
ності. Під час використання природного освіт,
лення важливо визначити, якою мірою воно
відповідає людсько,біологічним вимогам і чи є
достатнім для робочого місця. Однак у біль,
шості випадків для створення нормальних ви,
робничих умов у цехах потрібне штучне освіт,
лення, використання світильників. Водночас
необхідно, щоб штучне освітлення було рівно,
мірним, не падало прямо в очі і не засліплюва,
ло (не було різким), тінь не лягала на об'єкт пра,
ці.
Сьогодні архіважливе значення роботодав,
цями має надаватись психофізіологічним пара,
метрам робочого місця: відповідність засобів
праці вимогам ергономіки, робочій позі, нерво,
во,зоровій напрузі, ритму робочих процесів і
операцій, режиму праці і відпочинку, дотри,
мання техніки безпеки. Так, під час організації
робочого місця в підрозділах аграрного вироб,
ництва і промислової переробки агропромис,
лових підприємств слід передбачати оптимальні
фізіологічні умови для праці: час, що витра,
чається на фізичне зусилля, вагу переміщення
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вантажів і предметів, зусилля при підтримці
тягарів і інше. Тобто звернути увагу на ступінь
стомлюваності працівника в залежності від
його робочої пози під час виконання операції,
місця та умов її проведення. Найбільш сприят,
ливим вважається робоче положення "стоячи"
або "сидячи", коли від виконавця роботи не по,
трібно нахилу тіла назад і вперед, або якщо він
у більшості випадків незначний. Технологічні
процеси, особливо коли діє система конвеєра,
далеко не завжди дозволяють реалізувати ро,
бочу позу. У таких випадках незручність її, має
компенсуватись додатковим часом на відпочи,
нок.
В умовах високого рівня технічного осна,
щення, автоматизації виробництва і комп'юте,
ризації технологічних процесів в організації
праці зростає роль такого фактора як нерво,
во,зорова напруга. Тобто значно збільшують,
ся витрати нервової енергії, зорової уваги.
Тому вдосконалення організації праці перед,
бачає зниження нервово,зорової напруги для
забезпечення стійкої працездатності робіт,
ників і менеджерів, зниження їх стомлюваності
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через забезпечення пауз під час праці, встанов,
лення її правильного ритму.
Ритм, а в кінцевому рахунку і продуктив,
ність праці прямо впливають на ефективність,
використання потенціалу виробничих ресурсів
та в певній мірі залежить від психологічного
стану працівників, взаємин у колективі, від на,
строю і наявності стійкого інтересу до діяль,
ності. Тому важливим завданням організації
праці на робочому місці є створення найбільш
сприятливого психологічного клімату. Розста,
новка працівників має здійснюватися таким
чином, щоб виконувалося коло обов'язків
відповідно їх інтересам і нахилам.
В умовах механізованого виробництва
значна увага має приділятись вимогам техні,
ки безпеки, систематичному проведенню
інструктажів на робочому місці з охорони
праці. Враховуючи, що на більшості промис,
лових підприємств з перероблення сільсько,
господарської сировини застосовується двоз,
мінна робота, то за такого розпорядку період
роботи обмежений тісними термінами прий,
мання та здавання змін, а це вносить дисципл,
інуючий початок, спонукає виконавців вико,
нувати весь передбачений обсяг робіт у стро,
го відведений час. Робочий день стає більш
ущільненим, а отже, підвищується і продук,
тивність. Адже практика свідчить, що коли
робота здійснюється протягом всього світло,
вого дня, то вона є не найпродуктивнішою,
веде до зниження виробітку в останні години,
перешкоджає стійкості працездатності. Зро,
стання стомлюваності через порушення фізіо,
логічних режимів праці і відпочинку помітно
знижує працездатність у наступні дні і у кінце,
вому рахунку — ефективність використання
потенціалу персоналу.
Удосконалення організації праці передба,
чає систематичну раціоналізацію робочого
місця, що дозволяє в ряді випадків усунути
зайві рухи, замінити нераціональні більш раці,
ональними, виключити непотрібні переміщен,
ня у робочий час, а в кінцевому рахунку — за,
безпечити економію витрат праці. Досвід Японії
показує, що на промислових підприємствах
працівники одного і того ж виконання проце,
су, щоденно відпрацьовують рухи і прийоми
роботи протягом 45 хвилинного навчання, що
доводить їх до автоматизму. Організацією ро,
бочого місця передбачається широке коло за,
ходів, які схематично подаються у такому виг,
ляді (рис. 1).
Серед заходів особлива роль належить ви,
робничому обслуговуванню робочого місця.
Сюди відносяться техніка, допоміжні продук,
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ти, які вимагають чіткої і раціональної систе,
ми технічного обслуговування, систематичних
профілактичних оглядів, планово,попереджу,
вальних ремонтів та інших заходів з підтримки
всього виробничого циклу в працездатному
стані. Від рівня організації виробничого обслу,
говування багато в чому залежить ефективність
використання технічного потенціалу (основних
засобів) промислового призначення. Водночас,
як правило, щозмінні технічні огляди за техні,
кою і обладнанням виконуються самими прац,
івниками. Складні операції періодичних техні,
чних обслуговувань проводяться майстрами,
наладчиками, а роботи по усуненню технічних
несправностей і нескладний ремонт машин, об,
ладнання здійснюються ремонтними ланками.
Тож чітке і раціональне виробниче обслугову,
вання робочого місця — важливий елемент
вдосконалення організації праці.
Велике значення для дотримання трудово,
го ритму кожного виконавця роботи має ра,
ціональне організаційне обслуговування робо,
чого місця. Це складання робочих планів, ча,
сових графіків та маршрутів своєчасне забез,
печення завданнями і в обов'язковому поряд,
ку комп'ютерною технікою та засобами зв'яз,
ку. Створення оптимальних умов праці певною
мірою залежить від планування робочого
місця, робочої зони, що дозволяє в ряді ви,
падків усунути зайві рухи, замінити нераціо,
нальні більш раціональними, виключити не,
потрібні переміщення в робочий час, а в кінце,
вому рахунку — забезпечити економію витрат
праці та підвищення його продуктивності.
Якщо мова йде про стаціонарні роботи, то це
досягається розташуванням в безпосередній
близькості від виконавця необхідного інстру,
менту, матеріалів і т.п., причому вони повинні
розташовуватися в спеціально призначених для
цього місцях.
Основний принцип планування робочого
місця полягає в тому, що все необхідне для нор,
мального трудового процесу (наприклад, апа,
ратура та інвентар в тваринницьких приміщен,
нях, набір інструменту на тракторі або автома,
шині і т.п.) має перебувати в межах зони най,
більш легкої досяжності, зберігатися в певно,
му місці і в строго встановленому порядку.
Особливо важлива раціональність робочої
зони при мобільних процесах. Так, значна еко,
номія може бути досягнута в тому випадку,
якщо посадковий матеріал, тара і т.п. будуть
своєчасно розташовані по ходу руху виконавців
з тим, щоб уникнути зайвих переміщень під час
праці. До початку виконання операцій слід так
спланувати робочу зону, щоб людині не дово,
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дилося протягом робочого дня переходити з
дільниці на дільницю, від одного виробничого
об'єкта до іншого. У робочій зоні, як правило,
повинна забезпечуватися робота виконавця
протягом усього робочого дня.
У раціональній організації праці велику
роль грає санітарно,гігієнічне обслуговування
робочого місця та робочої зони. Це обладнан,
ня умивальників, душових, роздягалень і суша,
рок, приміщень для прийому їжі та відпочин,
ку, забезпечення спецодягом і інше. Водночас
враховують і статево,віковий склад праців,
ників: зважаючи на повні психофізіологічні
відмінності жінок, які більш гостро реагують на
санітарно,гігієнічні умови праці, ніж чоловіки.
Несприятливі в цьому відношенні умови для
виробничої діяльності не тільки знижують у
жінок інтерес до праці, а й є однією з причин
передчасної їх стомлюваності, що позначаєть,
ся на продуктивності праці.
В організації праці велике значення має
естетика виробничого середовища (інтер'єр ро,
бочого місця, раціональне забезпечення техні,
ки, обладнання, приміщень), а також культура
праці (порядок і чистота на робочому місці,
відсутність захаращеності проходів, проїздів).
Фахівці з виробничої естетики рекомендують
в приміщеннях пов'язаних з переробкою
сільськогосподарської сировини фарбувати
стіни в білий або салатний колір, а обладнання
в світло,блакитний або світло,зелений. Водно,
час доцільно ті вузли машин, зіткнення з яки,
ми пов'язано з небезпекою для працівника,
фарбувати в яскраві тони (червоний, оранже,
вий).
Кожен елемент культури праці в кінцевому
рахунку позначається на створенні оптималь,
них умов для діяльності як окремого працівни,
ка, так і всього персоналу, робить їх більш при,
вабливими, сприяє забезпеченню стійкої пра,
цездатності і підвищенню ефективності вико,
ристання потенціалу агропромислового під,
приємства. В організації праці на робочих
місцях особливого значення набуває правиль,
не розміщення кадрового персоналу. Зокрема
важливо правильно розмістити працівників при
групових роботах щоб кожен відповідав за до,
ручені функції. Це дозволяє синхронізувати
трудові функції і тим самим досягати більш ви,
сокого рівня продуктивності праці, а отже, і
ефективності використання потенціалу агро,
промислового підприємства.
Важливим є і відповідність працівників тру,
довим процесам, що виконуються. Справа в тім,
що кожен за своїм кваліфікаційним рівнем
може бути виконавцем тих чи інших видів робіт
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і професійна майстерність грає важливу роль у
досягненні високої продуктивності праці.
Отже, виконання того чи іншого виду трудо,
вої діяльності може бути доручено тільки пра,
цівнику володіючому відповідною кваліфіка,
цією. Втім, це не відноситься до тих ручних
робіт які спостерігаємо в сільському госпо,
дарстві.
Організація праці на робочому місці при,
пускає шляхом хронометражних спостережень
виявлення і відбір оптимального темпу і ритму
для виконання цього виду робіт, з тим щоб
потім їх зробити надбанням всіх виконавців.
Така задача дозволяє встановити нормативи та
дещо спрощується на робочих місцях, де зада,
ний ритм праці (наприклад, поточна лінія зад,
ля промислової переробки агросировини чи ме,
ханізований обробіток грунту). Але це не вик,
лючає її вирішення і на фізичних роботах із
вільним темпом і ритмом праці (наприклад, для
ручного збирання овочів, фруктів). Організа,
ція праці на робочому місці передбачає раціо,
налізацію прийомів, які засновані на ретельно,
му відборі найбільш прогресивних із них, усу,
ненні додаткових і зайвих рухів та дій, навчан,
ня передовим метода, всіх працівників, які ви,
конують ці операції. Таким чином, всебічна
творча розробка основних заходів щодо
удосконалення організації праці на робочому
місці — неодмінна умова зростання ефектив,
ності виробництва та раціонального викорис,
тання потенціалу підприємства.
ВИСНОВКИ

Ефективне використання потенціалу під,
приємств агропромислового виробництва в
значній мірі залежить від організації праці на
робочих місцях. Організація робочого місця
— це одна із головних ланок створення
підгрунтя для економічного розвитку підприє,
мства. Тому власнику підприємства через си,
стему організаційно,економічних заходів слід
націлюватись на розробку і впровадження на,
уково,обгрунтованих методів і прийомів
праці, покращувати обслуговування робочо,
го місця та забезпечувати його культуру.
Найефективніше використання технічного і
біологічного потенціалу та трудових ресурсів
як факторів виробництва на робочому місці
потребує дотримання санітарно,гігієнічних,
естетичних, соціальних і фізіологічних чин,
ників, що впливають на працездатність праці,
вника та передбачає систематичну раціоналі,
зацію робочого місця, оснащення його устат,
куванням та інвентарем, створення безпечних
і комфортних умов праці.
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У статті здійснено аналіз поточного стану інноваційної активності підприємств харчової промисловості УкраїB
ни та обгрунтувано заходи щодо усунення перешкод для її активізації. З'ясовано визначальну тенденцію розвитку
інноваційної активності підприємств харчової промисловості та доведено, що інноваційна спрямованість розвитку
виступає ключовою вимогою і необхідною гарантією збереження їх конкурентних позицій. Вказано, що рівень інноB
ваційної активності підприємств харчової промисловості України не відповідає світовим вимогам (близько 53%).
З'ясовано, що обсяг інноваційних витрат харчової промисловості не має усталеної тенденції, характеризується ваB
ріативною динамікою та недостатністю загального рівня фінансування. Охарактеризовано основні джерела фінанB
сування інноваційної діяльності підприємств харчової, промисловості України та встановлено, що ключовим джереB
лом фінансування тривалий час залишаються власні кошти, частка яких складає понад 80%. Зазначено, що висока
вартість кредитних ресурсів ускладнює їх залучення для фінансування інноваційних проектів, особливо для низькоB
рентабельних підприємств харчової промисловості. Здійснено аналіз кількості та структури впроваджених інновацій.
Вказано, що наразі в Україні перевага надається продуктовим інноваціям. Зазначено, що процеси у вітчизняному
машинобудуванні не створюють належних умов для інновацій у харчовій промисловості України і відзначаються
нестабільністю. З'ясовано, що рівень інноваційної активності підприємств харчової промисловості є недостатнім
для ефективної модернізації та забезпечення розвитку галузі на основі інноваційної моделі. Окреслено заходи, що
сприятимуть активізації інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості, зокрема: утворення фонду
сприяння малим формам інноваційного розвитку із залученням бюджетних коштів; спонукання суб'єктів господарюB
вання харчової промисловості до проведення науковоBтехнічної та патентної експертизи інноваційних проектів; оптиB
мізація системи показників державної статистичної звітності та забезпечення її адаптації до стандартів ЄС.
The article analyzes the current state of innovation activity of Ukrainian food industry enterprises and substantiates
measures to remove obstacles to its activation. The decisive tendency of development of innovative activity of the food
industry enterprises is found out and it is proved that the innovative orientation of development is a key requirement
and a necessary guarantee of preservation of their competitive positions. It is stated that the level of innovation activity
of Ukrainian food industry enterprises does not meet the world requirements (about 53%). It is found that the volume of
innovative expenditures of the food industry does not have a fixed trend, characterized by variable dynamics and
insufficient overall level of financing. The main sources of financing of innovative activity of the enterprises of the food,
industry of Ukraine are characterized and it is established that own funds with a share of more than 80% remain the key
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source of financing for a long time. It is noted that the high cost of credit resources complicates their involvement in
financing innovative projects, especially for lowBprofit food industry enterprises. The quantity and structure of innovations
implemented are analyzed. It is stated that product innovation is now being prioritized in Ukraine. It is noted that the
processes in domestic engineering do not create the proper conditions for innovation in the food industry of Ukraine and
are marked by instability. It is found that the level of innovation activity of the food industry is not sufficient to effectively
modernize and ensure the development of the industry based on an innovative model. Measures that will help to stimulate
innovative development of food industry enterprises are outlined, in particular: creation of a fund for promoting small
forms of innovative development with attraction of budgetary funds; encouraging food business operators to carry out
scientific, technical and patent examination of innovative projects; optimizing the system of national statistical reporting
indicators and ensuring that they are adapted to EU standards.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інноваційна ак6
тивність, харчова промисловість.
Key words: innovation, innovation, innovation, innovation, food industry.

харчової промисловості та спираються на без,
перервність пошуку нових методів і засобів за,
доволення потреб споживачів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Харчова промисловість — одна провідних
галузей економіки держави. Наразі харчова
промисловість входить до першої п'ятірки га,
лузей з наповнення державного бюджету і по,
сідає друге місце (після металургії та оброблен,
ня металу) за обсягами виробництва продукції
у структурі промислового виробництва Украї,
ни. Харчова промисловість спроможна забез,
печити внутрішні потреби в продовольчих то,
варах, має значний експортний потенціал і по,
зитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Від рівня
розвитку та стабільності функціонування хар,
чової промисловості залежить стан економіки,
продовольча безпека, розвиток внутрішніх і
зовнішніх ринків, рівень життя населення.
Основою для ефективного розвитку харчової
промисловості є процес вдосконалення та сис,
тематичності нововведень, що спрямовані на
суттєві поліпшення усіх аспектів діяльності

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження проблем
активізації інноваційної діяльності та розвит,
ку підприємств харчової промисловості на
інноваційних засадах зробили такі науковці:
І. Бланк, В. Геєць, Ж. Дерій, П. Друкер, С. Ілля,
шенко, В. Ільчук, Н. Краснокутська, Т. Майо,
рова, А. Пересада, Р. Фатхутдінов, В. Федорен,
ко, М. Хучек, Й. Шумпетер та ін.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є аналіз поточного стану інно,
ваційної активності підприємств харчової про,
мисловості України та обгрунтування заходів
щодо усунення перешкод для її активізації.
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Рис. 1. Кількість підприємств харчової промисловості України, що займалися інноваційною
діяльністю та впроваджували інновації, 2005—2018 рр.
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України.
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Рис. 2. Обсяг інноваційних витрат підприємств харчової промисловості України,
2014—2018 р., млн грн
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В Україні діють сприятливі умови для інно,
ваційного розвитку харчової промисловості,
сформовано основи нормативно,правової бази
та механізми здійснення інноваційної політики,
а також створення умов для інноваційного роз,
витку харчової промисловості у всіх її проявах.
Динаміка показників інноваційної актив,
ності підприємств харчової промисловості
(рис. 1) вказує, що до 2012 р. існувала усталена
тенденція до збільшення абсолютної кількості
підприємств, котрі займались інноваційною
діяльністю (зі 267 у 2005 р. до 420 у 2012 р.) та
впроваджували інновації (зі 156 у 2005 р. до
348 у 2012 р.), однак останні 6 років сформува,
ли протилежну тенденцію — стрімкого скоро,
чення інноваційно активних виробників: за
2013—2018 рр. кількість таких суб'єктів у хар,
човій промисловості зменшилася відповідно до
191 та 177, не досягнувши навіть показників
2006 р.
Частка підприємств харчової промисло,
вості України, які займались інноваційною
діяльністю в 2018 р. склала 19,8%, а частка
підприємств, які впроваджували інновації —

18,3%. Такі тенденції вказують, що в умовах по,
силення ринкової конкуренції значна кількість
виробників не витримує зовнішнього тиску, а
інноваційна спрямованість розвитку виступає
ключовою вимогою і необхідною гарантією
збереження їх конкурентних позицій.
Варто також відзначити, що рівень інновац,
ійної активності підприємств харчової промис,
ловості України не відповідає світовим вимогам,
адже у країнах Європейського Союзу частка
інноваційних підприємств становить близько
53%: серед країн ЄС мінімальні показники інно,
ваційної активності підприємств харчової про,
мисловості мають Португалія (26%) та Греція
(29%). Країни,лідери інноваційної активності у
цій галузі мають набагато вищі показники: Нідер,
ланди — 62%, Австрія — 67%, Німеччина — 69%,
Данія — 71%, Ірландія — 74% [4]. Така ситуація
характеризує виробників продовольства як один
із найконсервативніших видів промислової діяль,
ності України, модернізаційний стан котрого не
відповідає сучасним вимогам і викликам, адже
мінімальний рівень інноваційної активності, що
вимагає ефективний розвиток харчової промис,
ловості України становить 40—45%.

Таблиця 1. Обсяг та структура фінансування інноваційної діяльності підприємств харчової,
промисловості України за джерелами фінансування, 2014—2017 рр.
2014
млн грн
%
Обсяги фінансування 2173,6
100,0
інноваційної
діяльності
У т. ч. за рахунок
1768,5
81,4
власних коштів
Коштів державного
0,004
0,0002
бюджету
Коштів місцевих
бюджетів
Коштів іноземних
0,4
0,02
інвесторів
Кредитів
403,2
18,5
Інших коштів
1,5
0,07
Показники

млн грн
1540,3

2015
%
100,0

2016
млн грн
%
2186,5
100,0

2017
млн грн
%
1402,0
100,0

2018
млн грн
%
1336,9
100,0

1476,6

95,9

1771,4

81,0

1274,3

90,9

1202,2

89,9

0,05

0,003

0,65

0,03

-

-

-

-

0,3

0,02

6,5

0,3

-

-

-

-

1,6

0,1

6,5

0,3

-

-

-

-

61,8
-

4,0

375,0
25,0

17,2
1,1

113,3

8,1

117,2

8,8

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.

40

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 20, 2019
Обсяг інноваційних витрат підприємств хар,
чової промисловості України в 2014—2018 рр.
представлено на рисунку 2.
Обсяг інноваційних витрат харчової про,
мисловості не має усталеної тенденції, а харак,
теризується варіативною динамікою, тобто ви,
являється чутливим до загальноекономічних
умов функціонування підприємств харчової
промисловості та вказує на недостатність за,
гального рівня фінансування.
Аналіз обсягів фінансування інноваційної
діяльності підприємств харчової, промисло,
вості України за джерелами фінансування
впродовж 2014—2018 рр. наведено в таблиці 1.
Обсяги фінансування інноваційної діяльності
у 2014 р. склали 2173,6 млн грн, з них 0,0002%
за рахунок державного бюджету, 81,4% — за
рахунок власних коштів та 0,02% та 18,5% при,
ходилися на іноземний капітал та кредити. У
2015 р. обсяг капіталовкладень у інноваційну
діяльність зменшився, порівняно з 2014 р. на
41,3%. Водночас збільшилася частка власних
капіталовкладень на 14,5%, але на 14,5% змен,
шилося фінансування підприємств харчової
промисловості за рахунок кредитів.
У 2016 р. обсяг фінансування інноваційної
діяльності галузі збільшився порівняно з 2015 р.
на 41,9% та на 0,6% був більшим ніж обсяг
фінансування у 2014 р. У структурі фінансуван,
ня практично усі фінанси складалися з власних
коштів (81,0%) та кредитів (17,2%), частка кре,
дитів збільшилася порівняно з 2015 р. на 13,2%.
Частка фінансування: з місцевих бюджетів
склала 0,3%, що значно більше ніж фінансуван,
ня розвитку інноваційної діяльності з держав,
ного бюджету. У 2017 р. частка власних коштів
у загальному обсязі фінансування інноваційної
діяльності підприємств харчової промисло,
вості склала 90,9%, частка кредитів становила
8,1%. У 2018 р. фінансування інноваційної
діяльності відбувалося на 89,9% за рахунок
власних коштів та на 8,8% за рахунок кредитів.
Брак власних ресурсів, відсутність зацікав,
леності інвесторів та державної підтримки інно,
ваційної моделі розвитку підприємств харчової
промисловості змушує виробників до залучен,
ня кредитних ресурсів. Залучення кредитних
коштів дозволяє підприємствам харчової про,
мисловості розширювати інноваційно,техноло,
гічний базис виробництва, проте наразі взаємо,
дія між фінансовим та реальним секторами еко,
номіки гальмується внаслідок поглиблення не,
рівності у відносинах секторів і посилення дом,
інування першого над другим. Висока вартість
кредитних ресурсів, які є другим за значенням
джерелом фінансування, ускладнює їх залучен,
Передплатний індекс 21847

ня до фінансування інноваційних проектів, особ,
ливо для низькорентабельних підприємств хар,
чової промисловості, які потребують технолог,
ічної модернізації, неспроможні залучати дов,
гострокові кредити на здійснення інновацій.
Ключовим джерелом фінансування іннова,
ційного розвитку харчової промисловості три,
валий час залишаються власні кошти, частка
яких складає понад 80%. Зважаючи на вола,
тильність характеристик прибутковості діяль,
ності виробників продовольства та загалом
низький рівень рентабельності їх діяльності,
можливості такого джерела фінансування ви,
являються недостатніми, що гальмує модерні,
зацію виробничого потенціалу харчової про,
мисловості. Бюджетне фінансування іннова,
ційної діяльності впродовж 2014—2018 рр.
практично не здійснювалося. Це не відповідає
світовій практиці, згідно з якою у розвинутих
країнах основним джерелом фінансування
інноваційної діяльності є бюджетні кошти —
держава фінансує до половини науково,техно,
логічних витрат та від половини до двох тре,
тин витрат на фундаментальні дослідження.
Наявність диспропорцій у структурі інно,
ваційних витрат підкреслюють і низька частка
витрат на придбання нових технологій та про,
ведення НДР: на виконання внутрішніх та прид,
бання зовнішніх науково,дослідних розробок
підприємства харчової промисловості спряму,
вали у 2017 р. лише 3,3% та 0,8% витрат відпо,
відно. Водночас підприємства провідних євро,
пейських країн значно більше орієнтовані на
підвищення рівня новизни інновацій, інвесту,
ючи значні фінансові ресурси у науково,
технічні розробки: частка витрат на НДР у
Швеції становить 63,2%, Нідерландах — 62,5%,
Люксембурзі — 53,8%, Бельгії — 42%, Туреч,
чині — 28,9%, Польщі — 8,3%, Румунії — 13,4%,
Чехії — 23,2%, Росії — 15% від загального об,
сягу витрат на інновації [3].
Реальну картину про рівень інноваційної
активності підприємств харчової промисло,
вості дає кількість та структура впроваджених
інновацій. Згідно з загальноприйнятою класи,
фікацією Керівництва Осло виділяють чотири
типи інновацій: продуктові, процесові, марке,
тингові, організаційні [6]. Згідно з вітчизняною
системою збору, обробки та узагальнення ста,
тистичної інформації, інновації прийнято діли,
ти на технологічні та нетехнологічні: техно,
логічні інновації — це діяльність підприємства
(організації), пов'язана із розробкою та впро,
вадженням як технологічно нових, так і знач,
но технологічно удосконалених продуктів
(продуктові інновації) і процесів (процесові
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Рис. 3. Процесові інновації у харчовій промисловості України,
2014—2018 рр.
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України.

Таблиця 2. Продуктові інновації у харчовій промисловості України, 2014—2018 рр.
Показники
Освоєно
виробництво
інноваційних видів
продукції, од.
З них:
Нові для ринку
Частка інноваційних
видів продукції,
нових для ринку, %
Машини,
устаткування,
апарати, прилади
З них:
Нові для ринку

2014

2015

2016

2017

2018

723

455

885

563

893

113

68

191

80

229

15,6

14,9

21,6

14,2

25,6

26

26

37

54

58

-

10

17

-

14

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.

інновації). До нетехнологічних відносяться
маркетингові та організаційні інновації.
Аналіз статистичних даних щодо кількості
вказаних інновацій, здійснених підприємства,
ми харчової промисловості, свідчить, що про,
тягом останніх років їх структура залишаєть,
ся досить стабільною: домінуючими були про,
дуктові інновації (їх здійснювали понад 50%
підприємств), другу позицію займали процесові
(понад 40%), маркетингові та організаційні
були найменш поширеними (близько 15 і 10%
підприємств відповідно) [3]. Подібна ситуація
свідчить про суттєве відставання вітчизняних
виробників харчових продуктів, що знаходять,
ся ще на першій сходинці модернізаційної піра,
міди, нерозвиненість і ненасиченість відповід,
ного ринку, зважаючи на специфіку пропоно,
ваного товару. На відміну від українських,
європейські підприємства харчової промисло,
вості віддають перевагу саме маркетинговим
інноваціям — їх здійснюють майже 65% вироб,
ників, намагаючись більш повно задовольнити
вимоги вибагливого європейського споживача
[5]. В Європі етап технічної, технологічної, про,
дуктової модернізації пройдено, розвиток

42

підприємств забезпечується переважно завдя,
ки завоюванню міцних конкурентних позицій
на ринку і досягається це завдяки саме марке,
тинговим інноваціям. Україна в цьому плані ще
на старті. Саме тому перевага віддається про,
дуктовим інноваціям, як таким, що дають най,
швидший результат і шанс просунутися далі на
шляху повної модернізації та створення сучас,
ного конкурентоспроможного виробництва.
Провідними для вітчизняної промисловос,
ті наразі є технологічні інновації (процесові та
продуктові), тому слід приділити їм належну
увагу, особливо, зважаючи на те, що у розви,
нених країнах до 90% приросту валового про,
дукту забезпечується за рахунок упроваджен,
ня нових технологій.
Технологічний напрям інноваційного роз,
витку харчової промисловості пов'язаний з ре,
алізацією наступних пріоритетних завдань:
розробка і впровадження технологій зберіган,
ня сільгоспсировини; застосування ресурсоз,
берігаючих технологій; вдосконалення техно,
логічних процесів для зменшення часу вироб,
ничого циклу без втрати якості продукції; роз,
робка і впровадження власних пакувальних
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складала 15,6%, в 2016 р. вона зросла на
6,0% і склала уже 21,6% від загальної
кількості освоєних інноваційних видів
продукції. В 2017 р. ситуація погіршила,
Показники
2014
2015
2016
2017
2017
ся і на кінець року частка вказаних інно,
Кількість
вацій становила 14,2%, проте в 2018 р. вона
підприємств, що
220
143
144
117
169
реалізували
склала 25,6%.
інноваційну
У таблицях 3 та 4 наведено кількість
продукцію, од.
підприємств харчової промисловості, що
У т. ч.:
Продукцію, що була
реалізували інноваційну продукцію та
35
23
36
25
46
новою для ринку
обсяг реалізованої інноваційної про,
Продукцію, що була
дукції харчової промисловості України
209
135
116
102
144
новою тільки для
підприємства
впродовж 2014—2018 рр. відповідно.
Частка підприємств,
Крім впровадження технологічних
що реалізували
15,9
16,1
25,0
21,4
27,2
інновацій, підприємства харчової про,
продукцію, яка була
новою для ринку, %
мисловості можуть бути активними в
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України. організаційних та маркетингових іннова,
ціях, які підвищують якість і ефек,
ліній, що відповідають специфіці продукції; тивність роботи підприємства та поліпшують
обмін інформацією й використання нових знань
вдосконалення методів транспортування.
Серед пріоритетів асортиментного напряму: і технологій, а також можуть впливати на про,
розробка і виробництво екологічно чистих про, дуктивність підприємства, вихід на нові ринки
дуктів; виробництво функціональних продуктів або сегменти ринку та розроблення нових спо,
з врахуванням сучасних медико,біологічних ви, собів просування продукції
Багато в чому інноваційна активність під,
мог для покращення структури харчування на,
селення; розробка продукції для дитячого хар, приємств харчової промисловості залежить
від розвитку вітчизняного машинобудування,
чування і особливих груп населення.
Кількість технологічних інновацій у харчо, науково,технічного прогресу в цій базовій га,
ву промисловість впродовж останніх трьох лузі економіки, яка за ланцюговою реакцією
років суттєво зросла. Зокрема кількість впро, забезпечує прогрес в інших видах економічної
ваджених у виробництво нових технологічних діяльності [1]. Доводиться констатувати, що
процесів за останні три роки збільшилася на процеси у вітчизняному машинобудуванні не
створюють належних умов для інновацій у
75,9% (рис. 3).
Серед придбаних технологій більша частка харчовій промисловості України і відзнача,
належить тим, що підприємства придбали в ме, ються нестабільністю.
Технологічна відсталість багатьох галузей
жах України. Частка маловідходних та ресурсоз,
берігаючих технологій у загальній кількості но, харчової промисловості України обумовлює
вих технологічних процесів впродовж 2014—2018 низьку продуктивність праці, високу ресурсо,
рр. зросла з 19,1% до 43,6% відповідно, що пози, і енергомісткість продукції. Таким чином, по,
тивно характеризує інноваційні процеси в галузі. ряд зі створенням власних технологій необхід,
Продуктові інновації харчової промисло, не залучення сучасних зразків, розроблених в
вості характеризуються досить низьким ступе, інших країнах та їх швидке освоєння. У зв'язку
нем новизни (табл. 2). Зокрема у 2014 р. частка з цим дуже важливо створити умови для роз,
нових для ринку інноваційних видів продукції гортання інноваційних процесів.
Таблиця 3. Кількість підприємств харчової
промисловості України, що реалізували інноваційну
продукцію, 2014—2018 рр.

Таблиця 4. Обсяг реалізованої інноваційної продукції харчової промисловості України,
2014—2018 рр.
Показники
Обсяг реалізованої інноваційної продукції. млн грн
У % до загального обсягу реалізованої продукції
У т. ч.:
Обсяг продукції, що була новою для ринку
Обсяг продукції, що була новою тільки для підприємства
Продукція, що була новою для ринку у % до обсягу
інноваційної продукції
Продукція, що була новою тільки для підприємств у % до
обсягу інноваційної продукції

2014
6293,9
8,8

2015
4874,5
1,3

2016
н.д.
н.д.

2017
4711,9
0,9

2018
6292,4
1,0

818,3
5475,6

877,6
3996,9

н.д.
н.д.

436,3
4275,6

2253,1
4039,3

13,0

18,0

н.д.

9,3

35,8

87,0

82,0

н.д.

90,7

64,2

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.
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ВИСНОВКИ

Таким чином, рівень інноваційної актив,
ності підприємств харчової промисловості є
недостатнім для ефективної модернізації та
забезпечення розвитку галузі на основі інно,
ваційної моделі. Для прискорення розвитку
сучасної інноваційної інфраструктури як важ,
ливого чинника активізації інноваційного роз,
витку підприємств харчової промисловості і за,
безпечення сталого розвитку національного
господарства України вважаємо за необхідне
здійснити наступні заходи: надати розвитку
інноваційної інфраструктури статус державно,
го пріоритету з визначенням нормативно,пра,
вових, економічних і організаційних засад її
утворення і функціонування. Для цього удос,
коналити діючу систему законодавчих актів
щодо інноваційного розвитку харчової промис,
ловості та її інфраструктурного забезпечення;
підвищити роль держави у формуванні та
підтримці розвитку інноваційних підприємств
та їх інфраструктурного забезпечення, зокре,
ма, утворити фонд сприяння малим формам
інноваційного розвитку із залученням бюджет,
них коштів, передбачити пільги (податкові,
митні, тарифні) для початкових етапів дослід,
жень та освоєння їх результатів у виробництві;
спонукати суб'єктів господарювання харчової
промисловості до проведення науково,техніч,
ної та патентної експертизи інноваційних про,
ектів з дотриманням загальновизнаних на
міжнародному рівні норм і правил з метою
мінімізації їх дублювання та повторного або не,
обгрунтованого введення в господарський обо,
рот; розробити і впровадити систему інформа,
ційного забезпечення інноваційного розвитку
з висвітленням результатів основних тенденцій
розвитку внутрішнього і зовнішнього ринків
продуктів харчування з урахуванням вимог і
потреб споживачів; удосконалити статистич,
не спостереження інноваційного розвитку
харчової промисловості, для чого розробити
та впровадити методичний апарат оцінки рівня
інноваційного розвитку галузі загалом та за
окремими видами діяльності, оптимізувати си,
стему показників державної статистичної
звітності та забезпечити її адаптацію до стан,
дартів ЄС.
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STANDARDIZATION IN UKRAINE: THEORETICAL BASIS AND IMPACT ON PRODUCT QUALITY
У статті розглянуто сутність стандартизації в Україні та її вплив на якість продукції. Проаналізовано різні поB
гляди науковців стосовно визначення сутності поняття "стандартизація". Встановлено, що Стандартизація надає змогу
суспільству свідомо керувати своєю економічною та технічною політикою, досягаючи випуску продукції високої
якості. Доведено, що мета стандартизації в Україні полягає у забезпеченні безпеки для життя і здоров'я людини,
тварин, рослин, а також майна і охорони навколишнього середовища, створення умов для раціонального викорисB
тання усіх видів національних ресурсів і відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню, сприяння усуB
ненню технічних бар'єрів в торгівлі. Обгрунтовано, що стандартизація виступає підгрунтям для розвитку конкуренB
тоспроможних галузей економіки і розширення ринків збуту продукції країни, водночас надаючи можливість виріB
шувати стратегічні завдання розвитку економіки задля об'єднання національної транспортної, енергетичної, інфорB
маційної, військової інфраструктури із європейськими, збільшувати ефективність паливноBенергетичного комплекB
су, спонукати до використання інструментів державноBприватного партнерства, об'єднати системи промислової, екоB
логічної, ядерної і радіаційної безпеки.
The article deals with the essence of standardization in Ukraine and its impact on product quality. Different views of
scientists concerning the definition of the concept of "standardization" are analyzed. It is established that Standardization
enables society to consciously manage its economic and technical policies, achieving high quality products. In today's
world, scientific and technological progress is characterized by the accelerated pace of development of science and
technology, their inBdepth interaction and ability to produce. The process of expanding cooperation is increasingly
developing, and links between the sectors of economy, enterprises and organizations are increasing. The requirements
for the quality of raw materials, components, and finished products are increasing at an extremely rapid pace. It is proved
that the purpose of standardization in Ukraine is to ensure the safety for life and health of humans, animals, plants, as
well as property and environmental protection, to create conditions for the rational use of all types of national resources
and the conformity of standardization objects to their purpose, to promote removal of technical barriers to trade. It is
substantiated that standardization serves as a basis for the development of competitive industries and expansion of
markets for the production of products of the country, while providing the opportunity to solve strategic problems of
economic development for the integration of national transport, energy, information, military infrastructure with
European ones, increase the efficiency of fuel, energy and energy efficiency. encourage the use of publicBprivate partnership
tools, integrate industrial, environmental, nuclear security. Standardization is extremely important for Ukraine as it
enables domestic producers to consciously manage their economic and technological policies by producing quality
products. Developing in the scientific and technological progress, standardization is a unique area of social activity.
Standardization combines scientific, technical, economic, economic, legal, aesthetic as well as political aspects. All work
in the field of standardization is performed on the basis of prospective and current standardization plans.

Ключові слова: стандартизація, стандарт, якість, продукція, держава, науково6техніч6
ний прогрес.
Key words: standardization, standard, quality, products, state, scientific and technological
progress.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У складних кризових умовах господарюван,
ня надзвичайної актуальності набуває пробле,
матика забезпечення продовольчої безпеки
Передплатний індекс 21847

країни, актуальним напрямом якої є виробниц,
тво продовольчих товарів, котрі повинні чітко
відповідати вимогам якості та безпеки. Для за,
доволення вищенаведених потреб саме стан,
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дартизація виступає важливим інструментом
управління якістю і безпекою товарів, послуг
та виконуваних робіт, які в взаємодії мають на
меті впливати на виробничі процеси підприєм,
ства, а також виступають важливою умовою
його сталого розвитку. За умов науково,техн,
ічного прогресу стандартизація виступає
дійсно унікальною сферою суспільної діяль,
ності. Стандартизація генерує в собі наукові,
технічні, господарські, економічні, юридичні,
естетичні та політичні аспекти. В більшості роз,
винених країнах світу рівень покращення ви,
робництва, підвищення якості продукції та зро,
стання життєвого рівня населення перебувають
у тісному взаємозв'язку із широким застосу,
ванням стандартизації.
Отже, об'єктивні закони розвитку техніки
та промисловості однозначно направлені на
стандартизацію, котра виступає запорукою
найкращої якості продукції, котра може дося,
гатися в певних умовах розвитку. Стандарти,
зація надає змогу суспільству свідомо керува,
ти своєю економічною та технічною політикою,
досягаючи випуску продукції високої якості.
Саме тому питання стандартизації є надзвичай,
но актуальними та вимагають детальних науко,
вих досліджень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти стандарти,
зації продукції досліджували у своїх наукових
працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці:
Білоцерківський О. Б., Болотніков А.О., Салу,
хіна Н.Г., Язвінська О.М., Студеняк І. П., Аж,
нюк Ю.М., Чучка І. М., Міотті Х., Романова
Т.В., Волошина О.А., Гавриленко О.О. та ін.
Враховуючи велику кількість наукових
робіт у галузі стандартизації, існує значна
кількість невирішених практичних та теоретич,
них питань відносно стандартизації продукції.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті виступає дослідження теоре,
тичних аспектів стандартизації в Україні, а та,
кож її вплив на якість продукції.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

В умовах сьогодення науково,технічний
прогрес вирізняється прискореним темпом роз,
витку науки та техніки, поглибленою їх взає,
модією і здатністю на виробництво. Розвиток
техніки пов'язаний із значним ускладненням
обладнання, використанням різних систем ма,
шин і приладів, які взаємопов'язані між собою
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більш жорстким режимом їх експлуатації, ви,
користанням широкої номенклатури речовин а
також матеріалів. Дедалі більше розвивається
процес поширення кооперації, посилюються
зв'язки між галузями народного господарства,
підприємствами і організаціями. Надзвичайно
швидкими темпами збільшуються вимоги до
якості сировини, матеріалів, комплектуючих
виробів, а також готової продукції. Першочер,
гової необхідності набувають питання на,
дійності і безпеки продукції суспільного спо,
живання. За таких умов надзвичайної актуаль,
ності набувають питання стандартизації про,
дукції.
Становлення України як суверенної право,
вої держави та послідовна інтеграція її у євро,
пейське економічне співтовариство потребува,
ли проведення цілеспрямованої політики ство,
рення державної системи стандартизації, що
закладено постановою Кабінету Міністрів Ук,
раїни від 25 травня 1992 року № 269 "Про орга,
нізацію роботи, спрямовану на створення дер,
жавних систем стандартизації, метрології та
сертифікації", яка містила Концепцію держав,
них систем стандартизації, метрології та сер,
тифікації [1].
Згідно з вищенаведеною постановою Кабі,
нету Міністрів України від 25 травня 1992 року
№ 269 "Про організацію роботи, спрямовану
на створення державних систем стандарти,
зації, метрології та сертифікації" концепція
державних систем стандартизації, метрології
та сертифікації визначала стандартизацію як
узгоджену з методами та засобами випробу,
вань і вимірювань нормативно,технічну осно,
ву виробництва продукції, її сертифікації, ка,
талогізації та об'єднання їх можливостей у
комплексний механізм управління якістю та
номенклатурою продукції на основі взаємопо,
в'язаної сукупності організаційно,функціо,
нальних елементів у галузі стандартизації, що
визначають правила та процедури стандарти,
зації. Документи в галузі стандартизації
спрямовані на досягнення впорядкованості в
сферах виробництва й обігу продукції, підви,
щення конкурентоспроможності продукції
(робіт, послуг) і реалізацію інших цілей і зав,
дань стандартизації, метрології та сертифі,
кації [1].
Ключові аспекти стандартизації в Україні
регулюються Законом України "Про стандар,
тизацію" від 05.06.2014 р. № 1315,VII [2]. За,
кон узгоджує відносини, пов'язані з діяльністю
у сфері стандартизації і застосуванням її ре,
зультатів, і поширюється на суб'єкти господа,
рювання незалежно від форми власності та
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Болотніков А.О. ствер,
джує, що стандартизація —
це діяльність, яка грун,
Захист інтересів споживачів та держави в питаннях безпеки продукції, охорони
здоров'я
тується на встановленні по,
ложень для загального й
Забезпечення якості продукції відповідно з досягненнями науки та техніки
багаторазового застосу,
вання щодо наявних чи
можливих завдань з метою
Забезпечення уніфікації, сумісності та взаємозамінності продукції, її надійності
досягнення оптимального
ступеня впорядкування у
Раціональне використання всіх ресурсі, поліпшення техніко-екологічних показників
певній сфері, результатом
виробництва
якої є підвищення ступеня
відповідності продукції,
процесів та послуг їх фун,
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
кціональному призначен,
ню, усунення бар'єрів у
торгівлі й сприяння науко,
Безпека народногосподарських об'єктів і попередження аварій та техногенних
во,технічному співробіт,
катастроф
ництву [4, с. 6].
Створення нормативної бази функціонування систем стандартизації та сертифікації,
Салухіна Н.Г. наголо,
проведення державної політики в області ресурсозбереження
шує на тому, що стандарти,
зація виступає одним із
Усунення технічних та термінологічних перешкод для створення
найбільш результативних
конкурентоспроможної продукції та її виходу на світовий ринок
шляхів удосконалення ви,
робничих і торговельних
Впровадження та застосування сучасних виробничих та інформаційних технологій
відносин, зниження витрат,
підвищення якості та кон,
Співучасть у забезпеченні обороноздатності та мобілізаційної готовності країни
курентоспроможності про,
дукції. Вона встановлює
Рис. 1. Ключові завдання стандартизації
правила, загальні принципи
або характеристики різних
видів діяльності, органи державної влади, а та, видів діяльності чи її результатів (продукції,
процесів, робіт, послуг), розробляючи і прий,
кож на відповідні громадські організації.
Мета стандартизації в Україні полягає у маючи доступні всім нормативно,правові доку,
забезпеченні безпеки для життя і здоров'я лю, менти [5, с. 8].
Студеняк І.П., Ажнюк Ю.М., Чучка І.М. на,
дини, тварин, рослин, а також майна і охорони
навколишнього середовища, створення умов голошували на тому, що стандартизація — це
для раціонального використання усіх видів на, важлива ланка в системі управління рівнем
ціональних ресурсів і відповідності об'єктів якості продукції — від наукових розробок до
стандартизації своєму призначенню, сприяння експлуатації та утилізації виробів: стандарти,
зація поєднує науку, техніку і виробництво;
усуненню технічних бар'єрів в торгівлі.
В Україні стандартизація має державний сприяє забезпеченню єдиної технічної політи,
характер, а отже, спрямована на забезпечен, ки в різних галузях народного господарства.
ня: єдиної технічної політики; захисту інтересів Стандартизація є організаційно,технічною ос,
вітчизняних виробників і споживачів продукції; новою економічного та науково,технічного
економії всіх видів ресурсів; відповідності про, співробітництва між країнами та ліквідації
дукції світовому рівню якості та надійності; технічних бар'єрів у міжнародній торгівлі [6,
гармонізації національних нормативних доку, с. 52].
Міотті Х. акцентує увагу на тому, що стан,
ментів зі світовими аналогами; відповідності
вимог нормативних документів законодавчим дартизація виступає специфічною формою
актам; сприяння виходу української продукції трансферту технологій. Роботи зі стандарти,
зації дають змогу істотно зменшити терміни
на світовий ринок [3, с. 8].
Отже, враховуючи вищенаведене, пропо, випуску нової продукції та впровадження но,
нуємо детально дослідити сутність поняття вих технологій. Скорочення досягається за ра,
"стандартизація" з точки зору різних вітчизня, хунок уже розроблених типових (найкращих)
практик і технологій, їх своєчасного поширен,
них та зарубіжних науковців.
Реалізація єдиної технічної політики в сфері стандартизації, сертифікації та метрології
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ня та застосування. Цей ефект від застосуван,
ня "найкращих практик і технологій" стосуєть,
ся технічних рішень, продукції, робіт і послуг
[7, c. 8].
Ключові завдання стандартизації представ,
лені на рисунку 1.
Ми вважаємо, що стандартизація виступає
підгрунтям для розвитку конкурентоспро,
можних галузей економіки і розширення
ринків збуту продукції країни, при цьому на,
даючи можливість вирішувати стратегічні зав,
дання розвитку економіки задля об'єднання
національної транспортної, енергетичної,
інформаційної, військової інфраструктури із
європейськими, збільшувати ефективність па,
ливно,енергетичного комплексу, спонукати
до використання інструментів державно,при,
ватного партнерства, об'єднати системи про,
мислової, екологічної, ядерної і радіаційної
безпеки.
Для вирішення ключових завдань стандар,
тизації необхідно керуватися чітко визначени,
ми принципами, що наведені в таблиці 1.
Пропонуємо розглянути види стандартів в
Україні, так у залежності від рівня суб'єкта
стандартизації, який приймає чи схвалює стан,
дарти, розрізняють:
— національні стандарти, кодекси устале,
ної практики та класифікатори, прийняті чи
схвалені центральним органом виконавчої
влади у сфері стандартизації, видані ним ка,
талоги та реєстри загальнодержавного засто,
сування;
— стандарти, кодекси усталеної практики
та технічні умови, прийняті чи схвалені іншими
суб'єктами, що займаються стандартизацією.
Стандарти мають відповідати потребам рин,
ку, сприяти розвитку вільної торгівлі, підви,
щенню конкурентоспроможності та якості
вітчизняної продукції а також бути викладени,
ми таким чином, щоб їх неможливо було вико,
ристовувати з метою введення в оману спожи,
вачів продукції, якої стосується стандарт, чи
надавати перевагу виробнику продукції або
продукції залежно від місця її виготовлення [8,
с. 606].
Питання якості продукції, котра надходить
на ринок завжди посідали важливе місце, з ме,
тою контролю якості продукції було розроб,
лено та впроваджено концепцію забезпечення
належної якості товарів і послуг, ключовими
аспектами якої стали: формування та нарощу,
вання експортного потенціалу шляхом ство,
рення на системних скоординованих засадах
відповідних економічних, організаційних, нау,
ково,технічних, інформаційних та соціальних
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Таблиця 1. Основні принципи стандартизації
в Україні
Принципи
Плановості

Сутність
Забезпечується шляхом складання
перспективних і поточних планів з
розробки, розвитку і проведення робіт зі
стандартизації
Перспективності Забезпечуються розробкою і випуском
випереджаючих стандартів, в яких
запроваджуються підвищені норми та
вимоги до об'єктів стандартизації відносно
досягнутого рівня
Оптимальності Передбачає вироблення й прийняття таких
норм, правил та вимог, що забезпечують
народному господарству оптимальні втрати
ресурсів
Динамічності
Передбачає періодичну перевірку
стандартів та іншої нормативної
документації, внесення до них змін, а також
своєчасний перегляд і відміну стандартів
Системності
Забезпечується розробкою нормативних
документів на об'єкти стандартизації, що
належать до певної галузі та встановлюють
взаємо погоджені вимоги до усіх об'єктів на
підставі загальної мети
Обов'язковості Визначає законодавчий характер
стандартизації. В Україні стандарти та інша
нормативна документація мають
обов'язковий характер, їх повинні
додержуватись усі підприємства і
організації незалежно від форми власності

передумов; створення для поступового змен,
шення залежності України від імпорту страте,
гічно важливих видів товарів, технологій та
послуг за рахунок раціонального використан,
ня і нарощування власного науково,технічно,
го та виробничого потенціалу, швидкого впро,
вадження сучасних технологій, зокрема, імпор,
тованих в основні види економічної діяльності;
розробка та впровадження механізмів захисту
внутрішнього ринку України від неякісної про,
дукції та послуг, недобросовісної конкуренції
і реклами; підготовка та впровадження в Ук,
раїні нормативно,правових, нормативно,тех,
нічних документів у сфері безпечності і якості,
вимог, які гармонізовані з визнаними міжна,
родними стандартами та європейськими право,
вими і технічними нормами; створення систе,
ми зв'язків із товариствами, асоціаціями захи,
сту прав споживачів, товаровиробників, інши,
ми громадськими організаціями щодо проблем
безпечності та якості продукції [8, с. 607].
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Підводячи підсумки проведеного дослід,
ження, наголосимо на тому, стандартизація є
надзвичайно важливою для України, адже дає
змогу вітчизняним товаровиробникам свідомо
керувати своєю економічною та технологічною
політикою, випускаючи якісну продукцію. Роз,
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виваючись в умовах НТП стандартизація ви,
ступає унікальною сферою суспільної діяль,
ності. Стандартизація поєднує в собі наукові,
технічні, господарські, економічні, юридичні,
естетичні, а також політичні аспекти. Всі робо,
ти в галузі стандартизації виконуються на
основі перспективних та поточних планів стан,
дартизації. Такі плани дають змогу визначати
напрям діяльності всіх організацій країни,
котрі займаються питаннями стандартизації.
Загальне методичне керування відносно роз,
роблення планів виконують Держспоживстан,
дарт України та Кабінет Міністрів України. Як
елемент системи контролю якості сертифіка,
ція виступає досить дорогим засобом, але до,
статньо ефективним для оптимізації виробниц,
тва і посилення конкурентних позицій на рин,
ку. Перспективним напрямом подальших нау,
кових досліджень у галузі стандартизації, на
нашу думку, є вивчення головних сфер засто,
сування міжнародних стандартів якості про,
дукції.
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AUDIT OF THE SETTLEMENTS WITH BUDGET: ORGANIZATIONAL, FUNCTIONAL AND
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS
У сучасних динамічних умовах відсутній гармонійний розвиток бізнесBсуб'єктів. Недостатній рівень державної
підтримки та недостатність фінансових ресурсів, наявність податкової дискримінації може призводити до навмисB
ного викривлення показників фінансової звітності керівниками (власниками) підприємств з метою приховування
реальних результатів фінансовоBгосподарської діяльності, що супроводжується ухиленням від сплати податків і в
подальшому створює загрозу соціальноBекономічному розвитку держави. Складність та багатогранність ідентифіB
кованої проблеми актуалізує необхідність інтеграції ефективних, дієвих інструментів у менеджмент суб'єктів госпоB
дарювання, використання яких у практичному аспекті не тільки позитивно трансформує управлінський підхід, але й
докорінно вдосконалить систему інформаційного забезпечення менеджменту підприємства, структура якого дозвоB
лить оперативно виявити латентні ризики та прогалини в управлінні.
Обгрунтовано доцільність застосування аудиту в якості інструменту підтвердження показників фінансової
звітності (в тому числі операцій щодо розрахунків підприємства з бюджетом).
Доведено, що аудиторська перевірка розрахунків з бюджетом повинна базуватися на урахуванні вимог діючих
міжнародних і національних нормативних документів, практичних аспектів аудиторського дослідження, етичних та
методичних принципів аудиту, різноаспектних методичних питаннях.
Побудовано організаційноBфункціональну модель аудиту розрахунків з бюджетом, яка системно обгрунтовує
організацію процесу аудиторського дослідження та включає визначення мети, завдань, конкретизацію інформаційB
ної платформи, деталізацію стадій, методів, прийомів перевірки, документальне оформлення.
Обгрунтовано в практичному аспекті аудиту проведення оцінки доцільності використання послуг внутрішнього
аудитора та формування достатньої сукупності тверджень.
There is no harmonious development of business entities in modern dynamic conditions. An insufficient level of
state support, the insufficient financial resources, and the presence of tax discrimination can lead to deliberate distortion
of financial reporting indicators by the heads (owners) of enterprises in order to conceal the real results of financial and
economic activities, accompanied by tax evasion and further threaten the state's socioBeconomic development. The
complexity and multifaceted nature of the identified problem actualizes the need to integrate effective, efficient tools
into the management of business entities, the using of which not only positively transforms the management approach in
practical terms, but also fundamentally improves the information management system of the enterprise, the structure of
which will quickly identify latent risks and gaps in management.
The expediency of the appropriateness of using the audit as a tool for confirming financial reporting indicators,
including operations related to the settlements of the enterprise with the budget is justified.
It is proved that the audit of budget settlements should be based on the requirements of existing international and
national regulatory documents, the practical aspects of the audit studying, the current ethical and methodological audit
principles and various aspects of methodological issues.
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The organizational functional model of the audit of the settlements with the budget is built, which systematically
substantiates the organization of the audit study process and includes the definition of goals, objectives, specification of
the information platform, detailing of the stages, methods of verification and documentation.
The feasibility in the practical aspect of the audit of assessing the appropriateness of using the services of an internal
auditor and the formation of a sufficient set of statements is substantiated.

Ключові слова: аудит, внутрішній аудитор, документація, планування, розрахунки з бюд6
жетом.
Key words: audit, internal auditor, documentation, planning, budget settlements.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

За сучасних динамічних умовах відсутній
гармонійний розвиток бізнес,суб'єктів. Недо,
статній рівень державної підтримки та недо,
статність фінансових ресурсів, наявність по,
даткової дискримінації може призводити до
навмисного викривлення показників фінансо,
вої звітності керівниками (власниками) під,
приємств з метою приховування реальних ре,
зультатів фінансово,господарської діяльності,
що супроводжується ухиленням від сплати по,
датків і в подальшому створює загрозу соціаль,
но,економічному розвитку держави.
Однак довгі очікування на встановлення
сталого законодавчого порядку в системі опо,
даткування економіки України з прийняттям
Податкового кодексу не виправдалися. Тобто
новації, внесені в податкове законодавство, не
зробили податкову систему більш прозорою та
прогнозованою, не спростили адміністрування
податків та не зменшили податкове наванта,
ження на платників податків. З моменту прий,
няття Податкового кодексу кожного наступ,
ного року до нього вносяться численні зміни,
спрямовані на вдосконалення системи оподат,
кування в Україні. Зрозуміло, що постійні зміни
податкового законодавства негативно відобра,
жаються на функціонуванні будь,якої діяль,
ності. Адже ефективне ведення бізнесу мож,
ливе лише за умови стабільності та прогнозо,
ваності податкового законодавства, що забез,
печує можливість податкового планування [7,
с. 56].
Тому, саме складність та багатогранність
ідентифікованої проблеми актуалізує необ,
хідність інтеграції ефективних, дієвих інстру,
ментів в менеджмент суб'єктів господарюван,
ня, використання яких у практичному аспекті
не тільки позитивно трансформує управлінсь,
кий підхід, але й докорінно вдосконалить сис,
тему інформаційного забезпечення менедж,
менту підприємства, структура якого дозво,
лить оперативно виявити латентні ризики та
прогалини в управлінні.
Слід відмітити, що домінуючу позицію в управ,
лінні суб'єкта господарювання займає інфор,
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маційне забезпечення. Без належного інформа,
ційного супроводу неможливо прийняти уп,
равлінські рішення, проаналізувати результа,
ти діяльності та змоделювати перспективну
стратегію розвитку. Відповідно, визначальним
фактором прийняття ефективних стратегічно,
управлінських рішень є інформаційно,аналі,
тичне забезпечення. У сучасних кризових умо,
вах господарювання недостатньо зібрати та
узагальнити дані бухгалтерського обліку, а
потім на їх основі здійснювати відповідні уп,
равлінські заходи. Діюча фінансова звітність не
може достатньою мірою бути основою проце,
су управління [5, с. 256]. Оскільки дані бухгал,
терського обліку (у тому числі облікова інфор,
мація щодо розрахунків підприємства з бюдже,
том), повинна бути репрезентативною, значи,
мою та достовірною, тому актуалізується пи,
тання доцільності застосування аудиту в якості
інструменту підтвердження показників фінан,
сової звітності.
У контексті викладеного можна стверджува,
ти, що виникає необхідність поглибленого до,
слідження питання щодо організації та проведен,
ня аудиторської перевірки операцій, пов'язаних
з розрахунками підприємства з бюджетом.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значного розвитку питання теоретико,ме,
тодичного, організаційного аспекту аудиту
розрахунків з бюджетом набули в наукових
працях відомих українських вчених, серед яких
Ф.Ф. Бутинець, Н.В. Кармазіна, М.Д. Корінько,
О.І. Малишкін, Н.М. Проскуріна, О.Ю. Редько
та ін.
Віддаючи належне науковим напрацюван,
ням зазначених вчених, варто зазначити, що
проблема аудиту розрахунків з бюджетом за,
лишається актуальною, а окремі питання по,
требують поглибленого дослідження з ураху,
ванням динамічності суспільства.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є виявлення пріоритетних на,
прямів та наукове обгрунтування організацій,
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но,функціональних та методичних основ ауди,
ту розрахунків з бюджетом.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аудиторська перевірка розрахунків з бюд,
жетом повинна базуватися на урахуванні вимог
діючих міжнародних і національних норматив,
них документів, практичних аспектів ауди,
торського дослідження, діючих етичних та ме,
тодичних принципів аудиту, різноаспектних
методичних питаннях.
Доцільно акцентувати увагу, що формуван,
ня податкових показників підприємства лише
в системі фінансового обліку не завжди мож,
ливе і спонукає до виокремлення в підсистему
податкового обліку та звітності, яку суб'єкти
господарювання часто роблять пріоритетною,
оскільки помилки у ньому призводять до
штрафних санкцій, інших стягнень та в певних
випадках до повної ліквідації підприємства.
Зниженню підприємницького та податкового
ризиків, уникненню помилок, пов'язаних з по,
датковими розрахунками, оптимізації оподат,
кування, забезпеченню впевненості користу,
вачів у достовірності податкової звітності слу,
гує податковий аудит (аудит оподаткування),
що здійснюється незалежними аудиторськими
фірмами. Саме тому аудит оподаткування
останнім часом став однією з аудиторських по,
слуг (перевірок), яка користується великим
попитом у замовників, які прагнуть убезпечи,
ти себе від значних фінансових втрат та банк,
рутства [1, с. 7—8].
Проведений аналіз літературних джерел
показав, що прагматичний бік проблеми поля,
гає у тому, що процедурами аудиту податків
займаються і зовнішні, і внутрішні аудитори
України. За певних умов виконання аудиторсь,
кого завдання їхня діяльність може бути ква,
ліфікована як аудит податків. Проте на сьо,
годні відсутні методичні розробки, які б нада,
вали поштовх аудиту податків на міжнародно,
му рівні у напрямі розробки окремого стандар,
ту з можливою його імплементацією до складу
Міжнародних стандартів аудиту [2, с. 209]. У
такому ракурсі доцільним є фіксація варіантів
впровадження аудиту податків у чинну норма,
тивну базу, яка передбачає його наступну
інтерпретацію: 1) складова аудиту історичної
фінансової звітності та огляду історичної
фінансової інформації в частині зобов'язань
перед бюджетом; 2) виконання завдання з на,
дання впевненості щодо достовірності, повно,
ти та відповідності чинному законодавству по,
даткової звітності; 3) завдання з виконання
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погоджених процедур, супутні послуги; 4) інші
аудиторські (консультаційні) послуги [2, с. 211].
Важливим моментом в організації ауди,
торської перевірки є процес планування, який
не тільки передбачає окремі завдання в розрізі
стадій аудиту, але й розгляд часу виконання
певних дій, характеристику аналітичних про,
цедур, що будуть виконуватись як процедури оці,
нювання ризиків, інформацію про отримання
загального розуміння законодавчих і норма,
тивних вимог, які застосовуються до суб'єкта
господарювання, та дотримання суб'єктом гос,
подарювання цих вимог, визначення суттєвості,
залучення експертів, виконання інших проце,
дур оцінювання ризиків та ін. [4]. Враховуючи
важливість оподаткування під час оцінювання
факторів, які підлягають поглибленому дослі,
дженню та розгляду аудиторами для кращого
розуміння середовища аудійованого підприє,
мства, аудиторська перевірка повинна бути ре,
тельно спланована, а незалежне дослідження
операцій, пов'язаних з розрахунками з бюдже,
том, має бути домінантною компонентою ауди,
торської стратегії, ключові аспекти якої конк,
ретизуються в плані та програмі.
Результати досліджень доводять, що не
існує однозначного підходу щодо того, які до,
мінанти знайдуть відображення в плані та про,
грамі аудиторської перевірки.
Малишкін О. акцентує увагу, що в процесі
складання плану перевірки необхідно досліди,
ти умови діяльності клієнта. Такі умови доціль,
но групувати по факторах: характер діяльності
платника податків; система оподаткування та
внутрішнього контролю; ризики суттєвості;
характер, час і обсяг аудиторських процедур [3,
с. 25].
Вважаємо, що такі пропозиції є слушними,
але доцільно наголосити, що фундаментальною
нормативною платформою для планування
процесу та ідентифікування завдань, напрямів
перевірки мають бути Міжнародні стандарти
аудиту (МСА 210 "Узгодження умов завдань з
аудиту", МСА 220 "Контроль якості аудиту
фінансової звітності", МСА 230 "Аудиторська
документація", МСА 240 "Відповідальність
аудитора, що стосується шахрайства, при
аудиті фінансової звітності", МСА 260 "По,
відомлення інформації тим, кого наділено най,
вищими повноваженнями", МСА 315 (перегля,
нутий) "Ідентифікація та оцінювання ризиків
суттєвого викривлення через розуміння су,
б'єкта господарювання і його середовища", МСА
300 "Планування аудиту фінансових звітів",
МСА 330 "Аудиторські процедури відповідно
до оцінених ризиків", МСА 500 "Аудиторські
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но доцільності використання
результатів їх роботи. В таб,
лиці 1 наведено перелік реко,
З метою використання роботи відділу внутрішнього аудиту зовнішній
мендованих умов за Міжна,
аудитор повинен обговорити з внутрішніми аудиторами сплановане
родними стандартами аудиту,
використання роботи як основу для координації відповідної діяльності
які бажано використовувати в
Зовнішній аудитор повинен вивчити звіти відділу внутрішнього аудиту, якості конструктивного під,
пов’язані з роботою відділу, яку він планує використати для отримання грунтя для формування про,
фесійного рішення по дцьому
розуміння характеру й обсягу аудиторських процедур, виконуваних
даним відділом, і пов’язані з ними результати
питанню.
Окрему увагу в процесі
Зовнішній аудитор повинен виконати достатні аудиторські процедури
аудиту потрібно приділити
щодо основної роботи відділу внутрішнього аудиту у цілому, яку він
питанню щодо формування
планує використати, щоб визначити її достатність для цілей аудиту
достатньої сукупності тверд,
Рис. 1. Параметри оцінки роботи внутрішнього аудитора
жень. Так, аудитор повинен
Джерело: складено авторами за матеріалами [4].
ідентифікувати й оцінити ри,
докази", МСА 501 "Аудиторські докази — зики суттєвого викривлення внаслідок шахрай,
особливі положення щодо відібраних еле, ства чи помилки на рівні фінансового звіту та
ментів", МСА 520 "Аналітичні процедури", тверджень через розуміння суб'єкта господа,
МСА 530 "Аудиторська вибірка", МСА 550 "По, рювання і його середовища, включаючи систе,
в'язані сторони", МСА 570 "Безперервність му внутрішнього контролю, забезпечивши у
діяльності", МСА 700 "Формування думки та такий спосіб основу для розробки і впровад,
складання звіту щодо фінансової звітності", ження дій у відповідь на оцінені ризики суттє,
МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалеж, вого викривлення [4].
Враховуючи факт, що в процесі фінансово,
ного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні пара,
графи та параграфи з інших питань у звіті не, господарської діяльності підприємства повинні
своєчасно здійснювати розрахунки з бюдже,
залежного аудитора" та ін.).
Важливим практичним моментом в аудиті є том, наступним етапом наукового досліджен,
оцінка доцільності використання послуг внут, ня є аналіз сукупності тверджень стосовно по,
рішнього аудитора (у випадку його наявності точної кредиторської заборгованості за розра,
хунками з бюджетом (у тому числі з податку
на підприємстві).
На рисунку 1 представлено параметри оцін, на прибуток).
У відповідності до МСА 315 "Ідентифікація
ки роботи внутрішнього аудитора.
Водночас процес оцінки роботи внутрішнь, та оцінювання ризиків суттєвого викривлення
ого аудитора має певні труднощі, наслідком через розуміння суб'єкта господарювання і
яких може бути неоднозначна ситуація віднос, його середовища" твердженнями щодо за,
лишків рахунків та відповідних розкриттів на
Таблиця 1. Параметри оцінки доцільності
кінець періоду стосовно зобов'язань, пов'яза,
використання роботи внутрішнього аудитора
них з розрахунками з бюджетом є [4; 6]:
— існування — поточна кредиторська за,
Умови не використання
зовнішнім аудитором
боргованість
за розрахунками з бюджетом (у
Оціночні параметри
роботи відділу
тому
числі
з
податку
на прибуток), яка відоб,
внутрішнього аудиту
ражена в ф. 1 "Баланс (Звіт про фінансовий
Обсяг, в якому
1
1 Організаційний статус і
організаційний статус і
відповідні політики та
стан)" наявна;
відповідні політики та
процедури відділу
— права та зобов'язання — поточна кре,
внутрішнього аудиту
процедури відділу
диторська
заборгованість за розрахунками з
внутрішнього аудиту
недостатньо сприяють
підтверджують
об’єктивності внутрішніх
бюджетом (у тому числі з податку на прибу,
об’єктивність внутрішніх
аудиторів
ток), яка відображена в ф. 1 "Баланс (Звіт про
аудиторів
фінансовий стан)", є зобов'язаннями підприє,
Рівень компетентності
2
2 Відділ внутрішнього
мства на якому здійснюється аудиторська пе,
відділу внутрішнього
аудиту не має достатньої
аудиту
компетентності
ревірка;
Чи застосовує відділ
3
3 Відділ внутрішнього
— повнота — всі операції, які пов'язані з
внутрішнього аудиту
аудиту не застосовує
поточною кредиторською заборгованістю за
систематичний і
систематичний і
дисциплінований підхід,
дисциплінований підходи,
розрахунками з бюджетом (у тому числі з по,
включаючи контроль
включаючи контроль
датку на прибуток), були зареєстровані, відоб,
якості
якості
ражені в стандартній та регламентованій
Джерело: складено авторами за матеріалами [4].
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звітності (в ф. 1 "Баланс (Звіт про фінансовий
стан)");
— точність, оцінка та розподіл — поточна
кредиторська заборгованість за розрахунка,
ми з бюджетом (у тому числі з податку на при,
буток), відображена в ф. 1 "Баланс (Звіт про
фінансовий стан)" у відповідних сумах, усі по,
в'язані з цим коригування щодо оцінки або
розподілу належно зареєстровані, а пов'язані
розкриття були відповідно виміряні та викла,
дені;
— класифікація — поточна кредиторська
заборгованість за розрахунками з бюджетом (у
тому числі з податку на прибуток) була відоб,
ражена на рахунку 64 "Розрахунки за подат,
ками й платежами";
— подання — поточна кредиторська забор,
гованість за розрахунками з бюджетом (у тому
числі з податку на прибуток) узагальнена та
чітко викладена, а пов'язане розкриття є реле,
вантним і зрозумілим в контексті вимог засто,
сованої концептуальної основи фінансового
звітування.
На рисунку 2 з теоретичної позиції пред,
ставлено організаційно,функціональну модель
аудиту розрахунків з бюджетом, яка системно
обгрунтовує організацію процесу аудиторсько,
го дослідження та включає визначення мети,
завдань, конкретизацію інформаційної плат,
форми, деталізацію стадій, методів та прийомів
перевірки, документальне оформлення.
Отже, аудиторська перевірка (в тому числі
розрахунків з бюджетом) має певні особли,
вості, складності щодо організації, плануван,
ня, процедурного забезпечення, імплементації
контрольних процедур та документального
оформлення. Кожний етап аудиту повинен
бути ретельно спланований та документально
підтверджений у відповідності до вимог норма,
тивних документів.
ВИСНОВКИ

У сучасних динамічних умовах актуаль,
ність аудиту зростає. Результати аудиторсь,
кої перевірки дозволяють не тільки підтвер,
дити достовірність показників фінансової
звітності, а й виявити прогалини в системі бух,
галтерського обліку та менеджменту, іденти,
фікувати латентні ризики, окреслити контури
розвитку бізнес,суб'єкта в стратегічній перс,
пективі.
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LAND RESOURCES MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC
ADMINISTRATION AND STRENGTHENING OF THE AUTONOMY OF LOCAL SELF"
GOVERNMENT BODIES

У статті акцентується увага на тому, що децентралізація державної влади та посилення самостійності органів
місцевого самоврядування неможливі без передачі права розпоряджатись земельними ресурсами територіальним
громадам. Узагальнено та поглиблено науковоBметодологічні та методичні засади управління землями об'єднаних
територіальних громад. Доведено, що для територіальних громад земельні ресурси представляють цінність з двох
основних причин — як компонента навколишнього середовища і місцевого проживання людей і як економічний реB
сурс для організації виробництва сільськогосподарської продукції.
Вказується на особливості земельних ресурсів, які визначають державну політику у сфері земельних відносин.
Такими особливостями є просторова обмеженість, природність і вичерпність ресурсу, постійність місця розташуB
вання, здатність до погіршення властивостей грунтів у разі неправильного безгосподарського ставлення до землі.
Досліджено, що питання децентралізації повноважень знайшли своє відображення у Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка пов'язується з тим, що основну частину
земельних ресурсів потрібно передати у розпорядження органам місцевого самоврядування та об'єднаним теритоB
ріальним громадам, а іншу частину — залишити за державою. Водночас державний контроль за використанням зеB
мельних ресурсів має здійснювати Держгеокадастр.
Сформульовано думку, що тільки територіальні громади мають вирішувати, яким чином їм розпоряджатись земB
лею, яким має бути розмір ставки земельного податку. Це буде серйозним інструментом подолання корупції у сфері
земельних відносин. Висловлюється думка про те, що результати таких інновацій забезпечили у 2018 році зростання
бюджетних надходжень на 20% або на 1,4 млрд грн.
Акцентується увага на тому, що новостворені об'єднані територіальні громади хоч і отримали потужні економічні
ресурси для свого розвитку, але питання ефективного та раціонального використання земельних ресурсів і досі неB
достатньо врегульовано.
Проаналізовано основні нормативноBправові акти у контексті управління земельними ресурсами об'єднаних теB
риторіальних громад.
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The article deals with the main principles of land resources management in the context of decentralization of public
administration and strengthening of the autonomy of local selfBgovernment bodies, their development on the basis of
management of land resources which are located outside the settlements of the United Territorial Community, analyzes
the main legislation and problems in this area.
The scientific and methodological and methodical principles of land management of the united territorial communities
have been generalized and deepened. It has been proved that for territorial communities land resources are of value for
two main reasons — as a component of the environment and local human habitation and as an economic resource for the
organization of agricultural production.
It points to the peculiarities of land resources that determine the state policy in the field of land relations. Such
features are spatial limitations, naturalness and exhaustiveness of the resource, constancy of location, ability to deteriorate
soil properties in case of mismanagement of land.
It is researched that the issues of decentralization of powers were reflected in the Concept of reforming of local selfB
government and territorial organization in Ukraine, which is connected with the fact that the bulk of land resources
should be transferred to the disposal of local selfBgovernment bodies and united territorial communities, and the other
part — leave under the state regulations. In doing so, state control over the use of land resources should be exercised by
the State Geocadastr authority.
The opinion was formulated that only territorial communities should decide how to dispose of land, what should be
the rate of land tax. This will be a serious tool for tackling corruption in land relations. The results of such innovations
have ensured a growth of budget revenues by 20% or by 1.4 billion UAH in 2018.
The newly formed united territorial communities have received powerful economic resources for their development,
but the issue of efficient and rational using of land resources is still not sufficiently settled.

Ключові слова: земельні ресурси, управління земельними ресурсами, землі сільськогоспо6
дарського призначення, несільськогосподарського призначення, об'єднані територіальні гро6
мади, Держгеокадастр, місцеве самоврядування.
Key words: the land resources, management, land of the agricultural using, land of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Управління земельними ресурсами завжди
було актуальним питанням, враховуючи особ,
ливості нашої держави та діяльність на міжна,
родній арені як країни аграрного типу спеціа,
лізації виробництва. В нашій країні земля була,
є і буде основою будь,якого виробництва та
діяльності на місцевому, регіональному та на,
ціональному рівнях. У сільськогосподарському
і лісовому виробництві вона виступає визна,
чальним ресурсом.
На сучасному етапі основні проблеми управ,
ління землею полягають у площині реформу,
вання державного управління, а саме — в про,
цесах децентралізації, які ще не завершені та
мають більше питань, ніж відповідей, оскільки
стосуються передачі земель органам місцево,
го самоврядування, що по суті означає віднос,
но нового суб'єкта управління земельними ре,
сурсами та пов'язані із цим усі ризики та перс,
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пективи. Водночас децентралізація неможлива
без передачі права розпоряджатися земельни,
ми ресурсами територіальним громадам, тому
роль та відповідальність Держгеокадастру та,
кож буде зростати.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Теоретичні та методичні аспекти, зміст по,
няття управління земельними ресурсами роз,
глядали такі вітчизняні науковці: Д.І. Баб,
міндра, І. Бистряков, В. В'юн, Д. Гнаткович,
В. Горлачук, Г. Гуцуляк Д. Добряк, Й.М. Дорош,
А.Г. Мартин, Л. Новаковський, С.О. Осипчук,
А. Сохнич, В. Трегобчук, А. Третяк, М. Федо,
ров, В. Цемко, А. Шварюк, В. Юрчишин та ін.,
які сформували зміст основних понять та ка,
тегорій в системі державного управління зе,
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мельними ресурсами та основні характеристи,
ки та процеси, які відбуваються у зазначеній
сфері. Унікальними стали наукові праці Р. Ку,
рильцева, О. Мордвінова, Г. Шария, А. Юрчен,
ка та ін.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є узагальнення наукових на,
працювань та досліджень у вітчизняній та за,
рубіжній літературі та визначення проблемних
аспектів удосконалення управління земельни,
ми ресурсами ОТГ.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Земля завжди була ключовим ресурсом у
будь,якій країні світу, і не тільки аграрної. Це
той ресурс, без якого не може існувати жодна
країна. Тому в кожній державі існує власне
ставлення до землі та вироблені унікальні за,
сади державного управління нею. Основною
метою державного управління земельними ре,
сурсами в провідних розвинутих країнах є
дбайливе ставлення до землі та збереження її
в належному стані для майбутніх поколінь.
Для України ці питання важливими, оскіль,
ки земля тривалий час не розглядалася як чин,
ник економічного зростання та добробуту гро,
мадян, а основні засади державної політики
були спрямовані на недопущення продажу
землі. Натомість, земля як об'єкт державного
регулювання залишається не достатньо визна,
ченою у правовому змісті та відповідно не ви,
роблено засад з ефективного управління в
сфері земельних відносин [1].
Для України земельні ресурси, на викорис,
танні яких формується близько 95% обсягу
продовольчого фонду та 2/3 фонду товарів спо,
живання, є первинним чинником організації
виробництва та розвитку економіки [2, с. 39].
Варто зазначити, що частка земельних ресурсів
у складі продуктивних сил країни становить
понад 40%, а в ресурсній забезпеченості соці,
ально,економічного розвитку України земля
становить майже 45% [2, с. 39].
Особливо актуально ці питання постали в
контексті розвитку місцевого самоврядування
в нашій країні і, починаючи з 2014 року, набули
нового імпульсу в рамках децентралізації та по,
силення реальної здатності територіальних
громад розпоряджатися власним майном та ре,
сурсами, основними з яких є саме земельні. Ця
проблема постає в умовах ринкової економіки,
коли законодавчо закріплюються різні форми
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власності на землю і господарювання на ній.
Громадянам України було передано у власність
мільйони гектарів земель для розширення осо,
бистих селянських господарств, організації
селянських (фермерських) господарств, значні
площі для будівництва житла, ведення садів,
ництва і городництва тощо [3]. Збільшення чи,
сельності суб'єктів господарювання на землі
ініціювало розширення кола учасників земель,
них відносин, а реформа децентралізації фак,
тично пов'язана з діяльністю ще одного важ,
ливого суб'єкта управління на місцевому рівні
— об'єднаної територіальної громади.
Тому вкрай актуально постають проблеми
реформування земельних відносин. Водночас ці
процеси відбуваються за практично безконт,
рольного становлення ринкових відносин у зе,
мельній сфері, суперечливості чинного земель,
ного законодавства, що до певної мірі стано,
вить загрози національній безпеці в сфері ре,
гулювання земельних відносин і пов'язано з
небезпекою втрати земельних ресурсів з різних
аспектів (політичного, екологічного та ін.) [3].
Для територіальних громад земельні ресур,
си важливі з двох основних причин: як компо,
нент навколишнього середовища і місце прожи,
вання громадян, і як економічний ресурс: землі
сільськогосподарського та несільськогоспо,
дарського призначення, які можна використо,
вувати для організації виробництва або здачі в
оренду. Зважаючи, що, як і будь,який інший
економічний ресурс, земля є вичерпним ресур,
сом, цей принцип покладається в основу дер,
жавної політики регулювання земельних відно,
син у більшості зарубіжних країн. Тому дер,
жавне управління земельними відносинами та
ресурсами грунтується також на принципах
раціонального та науково обгрунтованого ви,
користання землі з урахуванням економічного
задоволення потреб населення, так і збережен,
ня належного стану земельних ресурсів для
розвитку країни в майбутньому [4, с. 5].
Розвиток теорії управління земельними ре,
сурсами пов'язаний з теорією управління в
цілому і в історичних епохах земельні питання
закладалися в теорію управління державою.
Найбільш широким є тлумачення управління як
соціальної категорії і пов'язано з необхідністю
встановлення і підтримки порядку у соціумі. В
економічній сфері управління розглядається як
необхідність раціональної організації вироб,
ництва і оптимального перерозподілу обмеже,
них наявних ресурсів [5, с. 7].
Метою управління в будь,якій сфері су,
спільного життя є досягнення визначеного ре,
зультату чи стану об'єкта, на досягнення чого
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спрямовані засоби і методи регулювання соці,
ально,економічного розвитку та поліпшення
екологічного стану [6]. Досягнення мети відбу,
вається завдяки діяльності держави в норма,
тивно,правовому, економічному, адміністра,
тивному, організаційному, інформаційному
просторі.
Як об'єкт управління земельні ресурси ма,
ють певні особливості і відрізняються від інших
економічних ресурсів держави за такими по,
казниками:
— просторова обмеженість (територією
країни);
— природний ресурс;
— вичерпний ресурс;
— постійність місця розташування;
— має властивість до погіршення в разі не,
раціонального та без господарського викори,
стання;
— може бути відтворена родючість та про,
дуктивність землі та ін.
Вказані особливості також визначають
державну політику в сфері земельних відно,
син та безпосередньо мають бути пов'язані з
передачею земельних ресурсів у власність те,
риторіальних громад. Наскільки ефективно
буде здійснюватися управління земельними
ресурсами, настільки це відіб'ється на показ,
никах соціально,економічного розвитку кон,
кретної територіальної громади та держави в
цілому.
В Україні вже була спроба врегулювати зе,
мельні відносини і зробити цей процес більш
прозорим, проте земельна реформа не дала ба,
жаних результатів і посилила руйнацію земель,
ного регулювання, плутанину у земельних
відносинах та повноважень суб'єктів господа,
рювання [7, с. 56]. Головними причинами такої
ситуації є втрата державою функцій управлін,
ня земельними ресурсами й відсутність єдиної
земельної політики та дієвих важелів держав,
ного регулювання. Наприклад, розпорядники
земель не мають мотивації щодо наповнення
місцевих бюджетів, їх орендна плата часто була
в більшості випадків неадекватною і значно за,
ниженою.
Коли набрав чинності Земельний кодекс,
права органів місцевого самоврядування в зе,
мельній сфері стали суттєво обмежені [8].
Місцеві ради розпоряджалися трохи більше
12% всієї території держави, оскільки землі за
межами населених пунктів, як правило, не вхо,
дили до сфери відання громад, передача землі
здійснювалася хаотично без врахування інте,
ресів громад і перспективних планів територій
[3].
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Щодо нормативно,правових засад, то ос,
новними нормативно,правовими актами з ре,
гулювання земельних відносин та децентралі,
зації під час створення ОТГ, є Конституція Ук,
раїни [9], Концепція реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації
влади в Україні [10], Закони України "Про доб,
ровільне об'єднання територіальних громад"
[11], "Про місцеве самоврядування в Україні"
[12] та ін. У контексті децентралізації було вне,
сено зміни до Бюджетного та Податкового ко,
дексів України.
Безпосередньо питання децентралізації по,
вноважень знайшли відображення в Концепції
реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні,
схваленій Розпорядженням Кабінету Міністрів
України № 333р від 1 квітня 2014 р. [10]. У Кон,
цепції реформування місцевого самоврядуван,
ня та територіальної організації влади в Україні
зазначається, що однією з нагальних проблем
розвитку місцевого самоврядування є подолан,
ня його відсторонення у вирішенні питань у
сфері земельних відносин. Для її розв'язання
органам місцевого самоврядування пропонува,
лося надання певного кола повноважень у ви,
рішенні питань забудови (відведення земельних
ділянок, надання дозволів на будівництво,
прийняття в експлуатацію будівель), визначен,
ня матеріальною основою місцевого самовря,
дування майна, зокрема землі, що перебуває у
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст (комунальній власності) та належної бази
оподаткування, а також надання територіаль,
ним громадам права розпоряджатися земель,
ними ресурсами в межах своєї території, об'єд,
нувати своє майно та ресурси в рамках співро,
бітництва територіальних громад для виконан,
ня спільних програм та ефективного надання
публічних послуг населенню суміжних терито,
ріальних громад.
Регулювання земельних відносин як об'єкт
контролю з боку органів місцевого самовряду,
вання здійснюється в межах населених пунктів
і становить лише 4% території України, а 96% —
це земельні ресурси, які перебували в розпо,
рядженні органів виконавчої влади [13, с. 5].
Таким чином, реформування та децентраліза,
ція влади пов'язані зі зміною системи регулю,
вання земельних відносин, вироблення принци,
пово нових підходів в унормуванні діяльності
по вирішенню власника землі в Україні. В ході
реформи було вирішено передати основну ча,
стину земельних ресурсів у розпорядження
саме органам місцевого самоврядування і
об'єднаним територіальним громадам, а іншу
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Таблиця 1. Орендні ставки на земельну ділянку в Європейських країнах
Країна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Болгарія
Німеччина(схід)
Німеччина(захід)
Данія
Ірландія
Нідерланди
Польща
Росія
Румунія
Сербія
Сполучене
Королівство
Великої Британії
Франція

Ціни на продану
землю
Рік Ціна, $/га
2014 4653,59
2013 11600,62
2013 16761,46
2012 25919,26
2014 39305,78
2012 63738,43
2014 10265,66
2012 1140,00
2012 6132,00
2013 19926,96
2015 31389,61

Рік
2005
2005
2009
2014
2009
-

Ціна, $ га
278,94
219,36
219,36
708,83
592,20
672,14
-

2007

281,29

2012

2009

195,09

частину — залишити за державою. Такий роз,
поділ було здійснено в наступних відношеннях:
84% земельних ресурсів передати в розпоряд,
ження територіальних громад, 16% — під кон,
тролем Кабінету Міністрів України (землі дна
територіального моря; землі під великими та
малими річками; землі в зоні відчуження; землі
природо,заповідного фонду; землі лісового
фонду; землі оборони) [13, с. 6].
Водночас з реформами значно має змінити,
ся роль держави в напряму більшої підконт,
рольності та відповідальності. На сьогодні ці
засади суворого контролю та відповідальності
за неналежне використання земельних ресурсів
фактично відсутні. Не містяться вони і проек,
тах законів щодо подальшого реформування
місцевого самоврядування.
Розроблено певний законопроект, який має
надати змогу зробити важливий крок і переда,
ти повноваження органам місцевого самовря,
дування з розпорядження землями державної
власності з одночасним посиленням державно,
го контролю над використанням та охороною
земель.
Водночас основним суб'єктом, який буде
здійснювати державний контроль за викорис,
танням земельних ресурсів виступає Держгео,
кадастр. Децентралізація земельних відносин
передбачає передачу права розпорядження
землями громадам, власність на землі перейде
об'єднаним громадам, Держгеокадастр буде
здійснювати лише контроль над використанням
землі [14].
Урахування запропонованих підходів під
час формування адміністративно,терито,
ріальних одиниць базового рівня при вдоско,
наленні земельного законодавства могло б на,
дати змогу спростити відповідні адміністра,
тивні процедури та мінімізувати кількість по,
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тенційних конфліктів у процесі управління те,
риторіями та розвитком територіальних гро,
мад, натомість у практичному вимірі ці конф,
лікти тільки посилилися та потребують негай,
ного вирішення в нормативному забезпеченні
[14].
За таких умов децентралізація владних по,
вноважень, в тому числі і в сфері регулювання
земельних відносин не повинна стати просто
передачею повноважень у сфері земельних
відносин з регіонального до територіального
рівня. Беручи до уваги Ванкуверську деклара,
цію щодо людських поселень 1976 року [15],
земля є фундаментальним елементом поселень
людей. Кожна держава має право вжити за,
ходів щодо поширення публічного контролю на
користування, володіння, розпорядження та
охорону земель. Кожна держава має право пла,
нувати та регулювати використання землі як
один із своїх найбільш важливих ресурсів та,
ким чином, щоб зростання міських і сільських
поселень базувався на всебічному плані вико,
ристання земель.
Відповідно до Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні громада має вирі,
шувати, яким чином їй розпоряджатися зем,
лею: передати в оренду, віддати під приватиза,
цію, дати дозвіл на спорудження підприємства
(промислового, логістичного, рекреаційного)
тощо [10].
Відповідно до реформи це має надати чітке
розуміння, хто є власником або орендарем, хто
сплачує податки і в якому обсязі, а також доз,
воляє створити умови, щоб орендар землі вкла,
дав не лише у вирощування, а й переробку про,
дукції, оздоровлення грунтів, їх відновлення.
Також це позначатиметься і на іншій складовій
— соціальній, дозволяючи створювати відпо,
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відні робочі місця і податки (ПДФО) до місце,
вого бюджету.
Прийнятий 10 липня 2018 року за № 2498
Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення
питання колективної власності на землю,
удосконалення правил землекористування у
масивах земель сільськогосподарського при,
значення, запобігання рейдерству та стиму,
лювання зрошення в Україні" [16]. Закон на,
брав чинності з 1 січня 2019 року, однак уже
зараз варто з ним детально ознайомитися для
подальшої практичної реалізації його поло,
жень.
У цьому законі детально описана процеду,
ра передачі державної землі від Держгеокада,
стру до громад. Зокрема пропонується встано,
вити, що землі державної власності за межами
населених пунктів передаються у власність те,
риторіальних громад, які об'єднались відпові,
дно до закону, та визначити порядок такої пе,
редачі.
Слід зазначити, що всього в країні на,
лічується понад 60 млн га землі, з яких більше
70% (42 млн га) — землі сільськогосподарсько,
го призначення, які розташовані за межами
населених пунктів [17]. З них 27,5 млн га роз,
пайовані. Проте ще 10,5 млн га — державні [17].
Й суттєва частина цих земель розташована в
межах об'єднаних територіальних громад.
Зараз, за даними ЗМІ, на сірому ринку ціна
землі складає біля $1000/га [18]. Проте це не
остаточна вартість. У Польщі, наприклад —
$3000/га. За оцінкам експертів, найвищі ціни на
землю — на Мальті та в Нідерландах (понад
$45 000—60 000/га) [18]. У більшості західноє,
вропейських країн ціни коливаються від $15 000
до $30 000/га, а у Східній Європі — від $1000 до
максимум $10 000/га [18]. Як стверджують
фахівці, за родючістю в нашій державі земля
схожа на чорнозем у США (штат Айова) та
Аргентині (LaPlata), де земля коштує у серед,
ньому $12 800/га (за даними 2015 року) [18].
Що стосується оренди землі, то тут також
вартість дуже відрізняється. Наприклад, най,
вищий розмір орендної плати у таких країнах,
як Данія, Ірландія та Нідерланди, де вона скла,
дає понад $600/га на рік. Найнижчий — у Литві
та Словаччині ($54/га та $26/га на рік) [18].
В Україні орендна плата на землю в при,
ватній власності коливалася біля $75/га перед
знеціненням гривні, а в 2015 році становила
близько $32/га (зі значними відмінностями по
регіонах) [18].
Уряд надав розпорядження Державній
службі з питань геодезії, картографії та ка,
Передплатний індекс 21847

дастру з 1 лютого 2018 року провести інвента,
ризацію земель з подальшою передачею зе,
мельних ділянок сільськогосподарського при,
значення державної власності у комунальну
власність відповідних об'єднаних територіаль,
них громад відповідно до статті 117 Земельно,
го кодексу України [8]. Також передача земель,
них ділянок в користування (виключно шляхом
проведення аукціонів) або у власність буде
здійснюватись тільки за погодженням з об'єд,
наними територіальними громадами та після
прийняття ними рішення відповідно до статті
26 Закону України "Про місцеве самоврядуван,
ня в Україні" [12].
Завдяки ініціативі КМУ відтепер ОТГ бу,
дуть приймати рішення, які повинні сприяти
розвитку сільськогосподарського виробницт,
ва, залученню інвестицій, суттєво збільшити
надходження до місцевих бюджетів. Також
децентралізація земельних відносин спрямова,
на на подолання такої важливої проблеми, як
подолання корупції в цій сфері. Рада громади
сама визначає ставку земельного податку, 100%
якого буде залишатися в місцевому бюджеті
[17].
Так, наприклад, у 2018 році бюджетні над,
ходження об'єднаних громад від плати за зем,
лю зросли на 20% — до 1,4 млрд грн [17]. Зав,
дяки рішенню КМУ надходження зможуть сут,
тєво збільшитись, адже у розпорядження
об'єднаних територіальних громад може перей,
ти до 7,2 млн га, з яких 2,5 млн га ще не розпо,
ділені між користувачами [17]. Податкові над,
ходження за використання земель, що знахо,
дяться поза межами населених пунктів, можуть
скласти до 10% бюджетних надходжень ОТГ.
Сільськогосподарськими землями держави
розпоряджається Держгеокадастр. Суттєва
частина цих земель здавалася в оренду за най,
меншою орендною платою — 1—3%, тобто за
цінами, нижчими за ринкові, а об'єднані тери,
торіальні громади були повністю усунені від
розпорядження такими земельними ділянками
державної власності [19, с. 47]. Це збільшува,
ло корупційні ризики, а громади недоотриму,
вали кошти на свій розвиток. Органи місцево,
го самоврядування фактично мали вплив лише
на 12% власних територій і були позбавлені
можливостей ефективно планувати їх розвиток
[19, с. 47].
Проаналізувавши реформу та її основні зав,
дання, доцільно функцію здійснення контролю
за використанням та охороною земель залиши,
ти на державному рівні і вона має здійснюва,
тися органами виконавчої влади. Такі органи
доцільно наділити значними контрольними по,
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вноваженнями, зокрема, наприклад, правом
призупиняти рішення рад об'єднаних терито,
ріальних громад у сфері земельних відносин,
які суперечать нормам національного законо,
давства, та звертатися до суду з вимогою про
їх скасування. Місцеві громади повинні мати
право здійснювати самоврядний контроль за
використанням земель у межах своїх тери,
торій, який, проте, не може підміняти собою
контрольну функцію держави у розвитку зе,
мельних відносин.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Враховуючи все вищезазначене, можна
зробити висновок, що для роботи новоство,
рених громад необхідно передати повнова,
ження органам місцевого самоврядування з
розпорядження земельними ресурсами дер,
жавної власності з одночасним посиленням
державного контролю над використанням та
охороною земель. Децентралізація земельних
відносин передбачає передачу права розпо,
рядження землями громадам, власність на
землі переходить ОТГ, водночас повноважен,
ня Держгеокадастру мають бути розширені
при здійсненні контролю за використанням
землі. Новостворені об'єднані громади отри,
мали потужні економічні ресурси для свого
ефективного розвитку, водночас, питання
ефективного та раціонального користування
земельним ресурсом ще й досі не достатньо
врегульоване.
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JUSTIFICATION OF DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF ECONOMIC
ACTIVITY OF FORESTRY
Важливим стратегічним завданням на етапі розвитку підприємства будьBякої галузі є досягнення належного рівня
його господарської ефективності як основи конкурентоспроможності на сучасному ринку. Основне місце у реаліB
зації цього завдання займає оцінка ефективності господарської діяльності підприємств. Рівень ефективності функB
ціонування лісових господарств безпосередньо впливає на розвиток економіки регіону і держави в цілому, стан сусB
пільного здоров'я населення, а також формування рекреаційної індустрії. Оскільки лісова галузь України розвиB
вається нестабільно, проблема ефективності лісогосподарської діяльності поступово набула актуального значення.
Проблеми охорони навколишнього середовища та погіршення екологічного стану територій зумовлює створенB
ня ефективного механізму ведення лісогосподарської діяльності. Таким чином, у статті окреслено оцінку ефективB
ності діяльності лісового господарства, а також обгрунтування шляхів її підвищення з врахуванням цільової
необхідності використання лісів, посилення їх екологічноBекономічних функцій та дотриманням концепцій сталого
розвитку.
Тому в статті досліджено сучасний стан розвитку та основні засади ефективності діяльності лісогосподарських
підприємств. Виділено основні проблеми та запропоновано напрями підвищення ефективності економічної діяльB
ності лісогосподарського сектору з їх обгрунтуванням.
An important strategic goal at the stage of enterprise development of any industry is to achieve the proper level of its
economic efficiency as a basis for competitiveness in the modern market. One of the main places in the implementation
of this task is the evaluation of the efficiency of economic activity of enterprises.
The level of forestry efficiency directly influences the development of the economy of the region and the state as a
whole, the state of public health of the population, as well as the formation of the recreational industry. As Ukraine's
forest industry is developing unstable, the problem of forestry efficiency is urgent.
Adaptation to market conditions is accompanied by aggravation of environmental problems and deterioration of
the ecological status of territories. This leads to the creation of an effective mechanism for forest activity. Therefore,
assessing the effectiveness of forestry operations, as well as justifying ways to increase them, taking into account the
targeted need to use forests, enhance their environmental and economic functions, and adhere to sustainable development
concepts is important.
The issues of finding and justifying directions for improving the efficiency of forestry business with the determinants
of external and internal environmental factors, as well as ensuring their sustainable development with the use of new
approaches to the activities need further study.
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The use of innovative methods of forestry is an urgent task of enterprises, the efficiency of which depends on the
economic efficiency of their activity and development of the country. The main results of our research are: identified the
main problems that hinder the development of national forestry enterprises; the factors influencing their sustainable
development are identified and analyzed; the strategy of actions which basis for increase of efficiency of activity of
forestry is grounded.
Therefore, the current state of development and the basic principles of the effectiveness of forestry enterprises was
investigated. The main problems are outlined and directions for increasing the efficiency of economic activity of the
forestry sector with their justification are proposed.

Ключові слова: ефективність лісового господарства, стратегічний потенціал, комплекс6
на стратегія розвитку, стратегічний аналіз, збалансована система показників, економічна
ефективність.
Keywords: forestry efficiency, strategic potential, integrated development strategy, strategic
analysis, balanced scorecard, economic efficiency.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Перманентна детермінованість ринкового
середовища, в якому відбуваються економічні
процеси зумовлюють необхідність створення
якісно нових поглядів на постановку цільових
орієнтирів, економічну поведінку та підходи до
оцінювання господарської діяльності під,
приємств, зокрема лісової галузі. У зв'язку з
цим актуалізується вибір адекватних цілей,
принципів, методів, критеріїв та показників
достовірної оцінки ефективності фінансово,
господарської діяльності лісогосподарських
підприємств, які б у комплексі відповідали су,
часним вимогам розвитку ринкової економіки
та враховували специфіку галузі.
У стратегічному розвитку України ліси
відіграють важливу роль і займають важливе
значення. Вони є ресурсною базою діяльності
багатьох галузей економіки, створюють спри,
ятливі умови для життя людей. Попри широкі
можливості та значущість в економіці, ліси пе,
ребувають у незадовільному стані, оскільки
існує чимало чинників, які перешкоджають
його розвитку. Таким чином, дослідження
новітніх напрямів розвитку та чинників, що
впливають на ефективність діяльності лісових
господарств потребують поглибленого вивчення.

Використання інноваційних методів веден,
ня лісового господарства залишається актуаль,
ним завданням підприємств, від виконання яко,
го залежить економічна ефективність їх діяль,
ності та розвиток країни. З урахуванням вище,
викладеного, основною метою нашого дослід,
ження є: окреслити основні проблеми, які пе,
решкоджають розвитку підприємств націо,
нального лісового господарства; виявити та
проаналізувати чинники, які впливають на їхній
сталий розвиток; обгрунтувати стратегію дій,
основи якої забезпечать підвищення ефектив,
ності діяльності лісових господарств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Лісове господарство займає вагому частку
у соціально,економічному та екологічному се,
редовищі країни. Особливості та перспективи
розвитку лісогосподарських підприємств є об,
'єктом дослідження в численних публікаціях.
Основні аспекти забезпечення безперервного
розвитку сфери національного лісового госпо,
дарства та опис шляхів підвищення ефектив,
ності його ведення досліджували такі економісти:
Антоненко І.Я., Горбик В.М., Дяченко Я.Я., Ко,
валь Я.В., Медведєв Ю. В., Мельник С.О., Мі,
шенін Є.В., Шубалий О.М. та інші.
Передплатний індекс 21847

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Лісове господарство України займає 1/6 ча,
стину її території (загальна площа лісових діля,
нок станом на 2018 р. становить майже 10,4 млн
га), проте останнім часом проблеми лісовиро,
щування, ефективної лісозаготівлі та дерево,
обробки відходять на другий план, а отриман,
ня швидкого фінансового результату стає зви,
чайною практикою суб'єктів господарювання.
В структурі ВВП України лісове господарство
займає незначну частку (0,5—0,6%), але дина,
міка обсягів продукції (робіт, послуг) лісового
господарства та продукції лісозаготівель про,
тягом 2000—2018 рр. залишається позитивною
[7].
Проблема розвитку лісового господарства
поступово набуває пріоритетного значення в
Україні. Воно належить до господарських ком,
плексів, що мають стратегічне значення для на,
ціональної економіки, через охоплення всіх
процесів, пов'язаних з відтворенням та викори,
станням стратегічного ресурсу — лісу. Але вод,
ночас він займає порівняно незначне місце у
промисловому виробництві України. Підприє,
мства лісового господарства виробляють
близько 2,4% загального обсягу промислової
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Таблиця 1. SWOTKаналіз підприємств лісового господарства України

Внутрішні
чинники

Зовнішні
чинники

СИЛЬНІ СТОРОНИ
S
1. Досвід роботи на ринку.
2. Широкий асортимент.
3. Державна форма власності.
4. Якість надання та наявність
додаткових послуг.
5. Швидка доставка продукції.
6. Незалежність від постачальників
сировини.
7. Забезпеченість висококваліфікованим
та стабільним персоналом.
8. Великі площі лісів.
9. Наявність ресурсів
МОЖЛИВОСТІ
O
1. Збільшення кількості споживачів.
2. Диверсифікація діяльності
підприємств.
3. Наявність дешевого якісного ресурсу.
4. Впровадження високих технологій.
5. Вихід на внутрішній та зовнішній
ринок з високотехнологічною продукцією.
6. Залучення фінансових ресурсів.
7. Злагоджена система соціальної
підтримки працівників

СЛАБКІ СТОРОНИ
W
1. Високий ступінь централізації системи
управління.
2. Висока перевантаженість штатних одиниць.
3. Великі ресурсо- та енерговитрати.
4. Застаріле обладнення.
5. Відсутність високотехнологічної продукції.
6. Незначна фінансова підтримка держави.
7. Неналежний стан лісовозних доріг.
8. Недостатня забезпеченість транспортними
засобами.
9. Відсутність служби маркетингу на
підприємстві
ЗАГРОЗИ
T
1. Політична та економічна нестабільність.
2. Мінливість законодавства.
3. Надмірний вплив держави.
4. Можлива заборона експорту сировини
закордон.
5. Виснаження зрілої деревини, що є найбільш
цінною і може використовуватись у будівельній і
деревообробній галузях.
6. Виснаження земель.
7. Природні катаклізми та непередбачувані
стихійні лиха

Джерело: досліджено авторами на основі джерела [7].

продукції і товарів народного споживання, на
них зайнято близько 4,5% чисельності промис,
лово,виробничого персоналу [10].
Впродовж 2010—2018 рр. спостерігається
підвищення податкового навантаження на
лісові підприємства Держлісагентства. Той
факт, що лісові господарства успішно витриму,
ють такі зміни податкового законодавства, вка,
зує на те, що протягом досліджуваного періо,
ду Держлісагентству вдається мобілізовувати
певні резерви та збільшувати економічну ефек,
тивність своєї діяльності [1]. У подальшому пе,
редбачено дослідження резервів зростання
ефективності діяльності, що пов'язано із
сприйняттям резервів як невикористаних мож,
ливостей (потенціалу).
З метою ефективного функціонування
підприємств і забезпечення їх конкурентоспро,
можності необхідно якісно розвивати ресурс,
ний потенціал (матеріальні та нематеріальні
ресурси) як основу для розвитку. Максиміза,
цію нематеріальних ресурсів можна вважати
умовою сталого розвитку підприємств за сучас,
них умов, що вимагає від них великої уваги в
управлінні власним ресурсним потенціалом [3].
Становлення нових економічних відносин у
державі, потреба подолання суперечностей
між екологічними, економічними і соціальни,
ми цілями, забезпечення розвитку шляхом
підвищення ефективності управління, багато,
цільового використання лісових земель, лісо,
вих ресурсів та корисних властивостей лісу, а
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також необхідність збільшення площі лісів до
оптимального значення зумовлюють не,
обхідність формування конкретної стратегії
розвитку підприємств лісового господарства.
Для цього потрібна інформація щодо величи,
ни ресурсного потенціалу. Моніторинг та оцін,
ка його рівня є актуальним завданням, оскіль,
ки його розв'язання дає змогу приймати стра,
тегічні й тактичні рішення щодо підвищення
ефективності функціонування підприємств в
різних напрямах розвитку їх стійких конкурен,
тних переваг [4]. Відтак основою є визначення
на підприємствах зовнішних та внутрішних чин,
ників, що детермінують результати господарсь,
кої діяльності, а також визначення умов досяг,
нення бажаних результатів. Доцільним є вико,
ристання SWOT,аналізу щодо врахування ос,
новних тенденцій розвитку підприємств.
Першим етапом розкриття ресурсного по,
тенціалу лісогосподарських підприємств є по,
долання зовнішніх бар'єрів. Вагому роль
відіграє збалансована державна політика на
макро, і мікрорівнях, яка б стимулювала ефек,
тивніше використання сировинних ресурсів,
знижувала тиск на природний капітал і розши,
рювала простір для впровадження новітніх
підприємницьких ідей у досліджуваній сфері.
Саме стратегічні рішення держави і менедж,
менту у сфері розвитку деревообробної про,
мисловості покращили б умови для їх життєд,
іяльності, іміджу та її конкурентних позицій на
зовнішніх і внутрішніх ринках, адже фінансо,
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во,економічні та соціальні на, Таблиця 2. Основні проблеми лісогосподарської діяльності
та шляхи їх вирішення
слідки подібних рішень мо,
жуть мати довготривалий ха,
Основні проблеми
Шляхи вирішення
1. Проведення обліку лісів з метою
1. - недосконалість системи управління
рактер позитивного чи нега,
отримання достовірної та актуальної
лісовим господарством;
тивного змісту [5].
інформації про кожну лісову ділянку за
дисбаланс організаційно-правової
Узагальнивши результати
площею, кількісними та якісними
структури управління лісовими ресурсами;
показниками окремо по усім власникам
значний обсяг незаконних рубок
проведеного SWOT,аналізу
лісів та постійним лісокористувачам
(табл. 1), виділимо основні
2. - корупційна складова в лісовому
2. Затвердження відповідних
причини виникнення проблем
господарстві на всіх рівнях;
регуляторних актів з метою
запровадження електронної системи
багатовідомча система управління
лісогосподарської діяльності
обліку деревини, яка є дієвим
лісами;
та можливі шляхи їх вирішен,
інструментом, що дозволить державі та
складність отримання
ня (табл. 2).
бізнесу відстежувати походження
правовстановлюючих документів щодо
деревини від моменту заготівлі до
Наступним кроком до ви,
користування землями лісогосподарського
реалізації за межі України і тим самим
призначення;
явлення невикористаних мож,
унеможливить обіг деревини
недосконалий механізм продажу
ливостей підприємств, що мо,
невідомого (сумнівного) походження
необробленої деревини
жуть стати основними рушій,
3. Удосконалення законодавства про
3. - нереалізовані законодавчі вимоги
посилення відповідальності за
щодо охорони і захисту лісів;
ними силами підвищення
незаконні рубки, тіньовий обіг
складна процедура притягнення до
ефективності діяльності лісо,
деревини та незаконну господарську
адміністративної та кримінальної
вих господарств є оцінка їх
діяльність
відповідальності за незаконні рубки
4. Розроблення та впровадження
4. - відсутність економічних стимулів для
внутрішніх сил. Для цього ви,
ефективних механізмів реалізації
поглибленої переробки деревини в середині
користаємо Збалансовану си,
деревини, з прозорими та
країни;
стему показників (Balanced
конкурентоспроможними правилами
погіршення санітарного стану лісів
поведінки для бізнесу
Scorecard, BSC), розроблену
5. - відсутність правових та економічних
5. Вирішення проблем з державним
професорами Гарвардського
механізмів стимулювання запровадження
фінансуванням галузі з метою
університету Д. Нортоном і Р.
природозберігаючих технологій
раціонального та ефективного
використання лісових ресурсів
Капланом (США) [9]. Вона є
6. Розроблення стратегії розвитку
6. - низький рівень інформування
однією з найуспішніших сис,
лісової галузі, яка визначить
громадськості про лісове господарство;
тем управління ефективністю
збалансовані пріоритетні напрями, для
недостатня наукова підтримка
держави і для бізнесу
підприємства, оскільки інтег,
розвитку лісового господарства
- недосконалість фінансово-економічного
рує оцінку діяльності з точки
механізму розвитку лісового господарства
зору фінансових та не фінан,
та податкової бази
сових показників, дає мож,
Джерело: розроблено авторами на основі джерела [3].
ливість оцінити ефективність
вибраної стратегії та відстежити її реалізацію істотні труднощі, пов'язані з відсутністю нау,
у вигляді взаємозв'язаних індикаторів діяль, ково обгрунтованої і загально визнаної мето,
ності в рамках чотирьох основних перспектив: дики визначення її рівня і надзвичайною склад,
1) фінансовий аспект (The Financial Pers, ністю самих соціальних процесів. Застосувую,
чи ЗСП, створюються умови і для обгрунтуван,
pective);
2) орієнтація на споживача, споживчий ас, ня значення інтелектуального капіталу на
підприємстві. Тому для визначення основних
пект (The Customer Perspective);
3) внутрішньо,фірмові процеси, внутрішні резервів підвищення ефективності діяльності
бізнеспроцеси (The Business Process Perspec, підприємств та формування загальної стратегії
їх розвитку побудуємо систему показників,
tive);
4) навчання працівників та перспективи зро, сформулізуючи цілі за відповідними напряма,
ми (табл. 3).
стання (The Learning and Growth Perspective).
Як видно у таблиці 3, всі стратегічні напря,
За допомогою Збалансованої системи по,
казників уможливлються оцінка всіх напрямів ми розвитку лісових господарств є взаємопо,
діяльності підприємств з метою не тільки до, в'язаними і доповнюючими. І однією із цент,
слідити досягнутий рівень його розвитку, а й ральних перспектив розвитку, яка об'єднює
проаналізувати подальший його розвиток та більшість сформованих стратегічних цілей усіх
визначити шляхи покращення ефективності чотирьох аспектів Збалансованої системи по,
казників є впровадження інновацій [6].
господарської діяльності [8].
Застосування інноваційних підходів лісоко,
Окрім цього, ми можемо оцінити та поси,
лити орієнтацію підприємств на вирішення ристування повинні базуватися на цільовому
соціальних питань, адже об'єктивна оцінка со, прозорому використанні лісів, підвищення їх
ціальної ефективності зараз наражується на стійкості та ефективності, а також посилення
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Таблиця 3. Збалансована система показників для підприємств лісового господарства України

Внутрішні бізнес-процеси

Споживча

Фінансова

Перспек.
1

Стратегічна ціль
2
Зменшення операційних
видатків

Показник
3
Коефіцієнт адміністративних
видатків

Прискорити оборотність
готової продукції

Період обороту готової
продукції на складі

Наростити обсяги випуску
продукції

Обсяг виготовленої продукції

Створення додаткової
економічної вартості

Економічна додана вартість

Надання різновидів оплати
за продукцію (безготівковий
розрахунок, кредит, купівля
через Інтернет)
Розширення набутої бази
клієнтів
Підвищення рівня
задоволеності потреб
клієнтів

Кількість купленої продукції в
межах кожного різновиду
оплати

Досягти здійснення
70% всіх оплат
безготівковим
способом
Кількість нових клієнтів
Збільшення кількості
клієнтів на 80%
Час доставки готової продукції Зменшити в
середньому на 30% у
порівнянні до
2023 року

Збільшити продуктивність
праці

Виробіток на одного робітника Збільшити на 25% у
порівнянні до
2023 року

Забезпечити якість продукції Зростання обсягу експорту
на відповідному рівні
готової продукції
Зменшити залишки
вторинної сировини
Забезпечити подальше
упровадження нових
продуктів
Впровадити нову
інноваційну технологію
контролю та моніторингу

Працівники

Підвищити мотивацію
персоналу

Залишок вторинної сировини
стосовно переробленої
сировини на кінець місяця
Прибуток від упровадження
нових продуктів
Скорочення витрат праці на
виробництво продукції;
відносне скорочення кількості
працівників у результаті
інновацій
Коефіцієнт трудової участі

Цільове значення
4
Зменшити на 12% у
порівнянні до
2023 року
Зменшити на 10% у
порівнянні до
2023 року
Збільшити на 25% у
порівнянні до
2023 року
Збільшити на 25% до
2023 року

Збільшити на 15% у
порівнянні до
2023 року
Зменшити на 20 %

Рекомендовані заходи
5
Зниження матеріальних
витрат шляхом скорочення
первинної розбивки дерева
Збільшити асортимент
продукції, залучити нових
клієнтів
Запуск нового обладнання,
нового оснащення (технологія
Sawmill)
Збільшити в експорті частку
готової продукції, а сировини
(круглого лісу) – знизити
Запровадити системи
SmartPay, «Bank24»
Запровадити систему реєстру
клієнтів
Придбання малотоннажного
вантажного автомобіля (у
випадках простою автомобіль
може надавати комерційні
послуги)
Прийняти на роботу двох
операторів, переглянути
норми виробітку, запустити
нові завантажувачі у
автоматичному режимі
Оптимальним може виявитися ринок Угорщини
Прискорити процес
установлення всіх дробарок

Збільшити на 30% у
порівнянні до
2020 року
Зменшити у два рази

Прискорити процес
замовлення нових матеріалів

Збільшити на 2%

Розробити і запровадити
систему мотивації персоналу
залежно від задоволення
потреб клієнта
Запросити провідних
спеціалістів галузі,
компетентних у відповідних
питаннях для проведення
теоретично-практичних
заходів
Запровадження нових
інформаційно-аналітичних
технологій управління на базі
сучасних комп’ютерних
технологій («Бітрікс24»)

Навчання працівників
передовим технологіям

Кількість сертифікатів участі в
навчальних семінарах,
програмах та курсів
підвищення кваліфікації

Збільшити кількість
запланованих
спеціальних програм,
курсів з урахуванням
сучасних тенденцій

Підвищити ефективність
діяльності шляхом
удосконалення системи
менеджменту підприємств

Якість та своєчасність
надходження внутрішньо
управлінської звітності

У повному обсязі
станом на 17 год.
щодня

Автоматизація трудових
функцій працівників за
допомогою використання
дрона

Джерело: розроблено авторами на основі джерел [9; 10].

екологозахисних функцій. Досягнути це мож,
на за допомогою: активного впровадження
ефективних новітніх технологій від посіву лісів
до проведення лісозаготівель та деревооброб,
ки; удосконалення та автоматизації систем уп,
равління лісовим господарством, лісовпоряд,
кування, інвентаризації та моніторингу стану
лісів; забезпечення безпечних умов праці робі,
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тників у галузі лісового господарства; ведення
лісового господарства на засадах сталого роз,
витку.
На нашу думку, поліфункціональним
інструментом досягнення вищевказаного, а
звідси підвищення ефективності господарської
діяльності підприємств в сфері лісового госпо,
дарства можна досягти саме за допомогою без,
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MANAGEMENT OF THE PROCESS OF PROTECTION OF COMPETITIVENESS OF TOBACCO
ENTERPRISES

В статье рассмотрены сущность и обоснованы принципы построения механизма управления конкурентоспособB
ностью предприятий на основе клиентоориентированного, ценностноBкомпетентностного, инновационного подхоB
дов, способствует определению эффективной цепочки этапов и позволит обеспечить эффективность управленчесB
ких решений по приумножению конкурентных преимуществ и повышения конкурентной позиции с учетом конкуB
рентного потенциала предприятий табачной промышленности и современного меняющегося конкурентной среды.
Наращивание конкурентоспособности на предприятиях табачной промышленности в значительной степени зависит
от принципов построения механизма управления конкурентоспособностью предприятия. Ключевыми принципами
построения механизма управления конкурентоспособностью предприятия следует считать принципы: адаптативноB
сти; учета действия законов организации структур и процессов; интеграции; соблюдение требований совокупности
научных подходов к управлению; гибкости клиентоориентированности; использование современных методов анаB
лиза; планирования; прогнозирования и оптимизации; системности и комплексности; использование новейших комB
муникаций и технологий; генерирования ценности для потребителей; учета действия экономических законов конкуB
ренции; динамичности; обеспечение конкурентных преимуществ; адекватности и гибкости приумножения компеB
тенций предприятия и наращивание доходов; инновационности; учета факторов конкурентной среды и особенносB
тей обеспечения конкурентоспособности определенной отрасли. Соблюдение такого набора принципов обеспечит
эффективность функционирования механизма управления конкурентоспособностью этих предприятий.
Нині вітчизняні підприємства за основні цілі своєї діяльності ставлять такі: максимізація прибутку та збільшення
продажів; збільшення частки ринку; задоволення потреб, що існують на ринку тощо. Досягнення кожної з цих цілей
супроводжується зміцненням позицій підприємства, а саме підвищенням конкурентоспроможності.
Однак досвід останніх років показує, що не всі вітчизняні підприємства готові діяти. Навіть володіння конкуB
рентоспроможним продуктом є необхідною умовою, яка перешкоджає багатьом підприємствам ефективно реалізоB
вувати цю перевагу через відсутність практики використання всього комплексу маркетингу: гнучкий асортимент та
цінова політика, адекватна організація каналів дистрибуції, ефективні методи продажу просування та багато іншоB
го. Тому проблема управління конкурентоспроможністю підприємств на сучасному етапі має першочергове значенB
ня. У статті обговорюється суть та обгрунтовуються принципи побудови механізму управління конкурентоспроможB
ністю підприємств на основі орієнтованих на клієнта ціннісноBкомпетентністних, інноваційних підходів, сприяє визB
наченню ефективної, ланцюга етапів та дозволяє забезпечити ефективність управлінських рішень щодо підвищення
конкурентних переваг та підвищення конкурентних позицій з урахуванням конкурентного потенціалу підприємств
тютюнової промисловості та сучасного мінливого конкурентного середовища. Підвищення конкурентоспроможності
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на підприємствах тютюнової промисловості багато в чому залежить від принципів побудови механізму управління
конкурентоспроможністю підприємства. Основними принципами побудови механізму управління конкурентоспроB
можністю підприємства слід вважати такі принципи: адаптованість; облік законів організації структур і процесів;
інтеграція; відповідність набору підходів до наукового управління; гнучкість фокусування на споживачах; викорисB
тання сучасних методів аналізу; планування; прогнозування та оптимізація; послідовність і складність; використанB
ня новітніх комунікацій та технологій; генерування цінності для споживачів; з урахуванням впливу економічних заB
конів конкуренції; динамізм; забезпечення конкурентних переваг; адекватність та гнучкість для підвищення компеB
тенції підприємства та збільшення доходу; інновації; врахування факторів конкурентного середовища та особливосB
тей забезпечення конкурентоспроможності певної галузі. Дотримання цього набору принципів забезпечить ефекB
тивність функціонування механізму управління конкурентоспроможністю цих підприємств.
Nowadays, domestic enterprises as the main goals of their activities set such as: maximizing profits and increasing
sales; increasing market share; meeting the needs that exist in the market, etc. Achieving each of these goals is accompanied
by strengthening the position of the enterprise in the market, which is, increasing its competitiveness.
However, the experience of recent years shows that not all domestic enterprises are ready to operate competition.
Even owning a competitive product is a must is an important condition, preventing many businesses from effectively
implementing this advantage due to the lack of practice of using the whole complex of marketing: flexible assortment
and pricing policies, adequate organization of distribution channels, effective methods sales promotion and more.
Therefore, the problem of managing the competitiveness of enterprises at the present stage is of paramount importance.
The article discusses the essence and justifies the principles of constructing a mechanism for managing the competitiveness
of enterprises on the basis of clientBoriented, valueBcompetent, innovative approaches, contributes to the definition of
an effective chain of stages and allows to ensure the effectiveness of managerial decisions to increase competitive
advantages and increase competitive position, taking into account the competitive potential of the tobacco industry
enterprises and modern changing competitive environment. Increasing competitiveness in the tobacco industry enterprises
largely depends on the principles of building a mechanism for managing the competitiveness of the enterprise. The key
principles of building a mechanism of enterprise competitiveness management should be considered the following
principles: adaptability; accounting for the laws of the organization of structures and processes; integration; compliance
with a set of scientific management approaches; customer focus flexibility; the use of modern methods of analysis; planning;
forecasting and optimization; consistency and complexity; use of the latest communications and technologies; generating
value for consumers; taking into account the effect of the economic laws of competition; dynamism; providing competitive
advantages; the adequacy and flexibility of enhancing the competencies of the enterprise and increasing revenue;
innovation; taking into account the factors of the competitive environment and the features of ensuring the competitiveness
of a particular industry. Compliance with this set of principles will ensure the effectiveness of the functioning of the
competitiveness management mechanism of these enterprises.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособность пред6
приятий табачной промышленности.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприє6
мства, механізм управління конкурентоспроможністю.
Key words: competition, competitiveness, competitiveness of the enterprise, the mechanism of
competitiveness management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Табаководство как составляющая отрасль
растениеводства способствует экономическо,
му росту государства и обеспечивает необхо,
димые условия для решения многих социаль,
ных проблем. Табачная отрасль является одной
из ведущих индустрий по количеству налого,
вых отчислений в национальный бюджет. Так,
в 2018 году производители табачной продукции
уплатили в Государственный бюджет свыше
405 млрд грн налогов, из которых 29 млрд грн
составляет акцизный сбор с табачных изделий.
Производство сигарет в нашей стране полнос,
тью организовано на импортированном табач,
ной сырье, которое обычно разного качества.
Поэтому на уровне государства необходимо
приложить все усилия, чтобы воспроизвести
собственное производство табака с оптималь,
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ными параметрами качества, соответствующие
международным стандартам и обеспечить его
эффективное функционирование.
ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ПУБЛИКАЦИИ

Исследованиями проблем конкуренции и
обеспечения конкурентоспособности экономи,
ческих субъектов занимались такие зару,
бежные ученые: Г. Гамель, П. Друкер, К. Эндрус,
Р. Эшенбах, П. Зенга, К. Кристенсон, Р. Коуз,
Ф. Котлер, М. Портер. Теоретические и мето,
дологические основы оценки уровня конкурен,
тоспособности предприятия и его продукции
рассмотрены в работах многих отечественных
и зарубежных ученых, среди которых Л.С. Ко,
биляцкий, С.М. Клименко, С.И. Савчук, М. Тка,
ченко, В.Н. Осипов, А.Н. Литвиненко.
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За январь — март 2019 объем
реализации табачных изделий со,
ставил — 4123,7 млн грн, экспор,
тировано продукции — 1952,7 млн
Акцизный налог с
грн [5].
Место в
произведенных в Украине
Темп
рейтинге
Название плательщика
подакцизных товаров
Традиционно, рынок табач,
прироста
ТОП-200
(продукции)
ных изделий в Украине условно
2019/2018
01.01.2018
01.01.2019
делится на 4 сегмента: 1) преми,
3
Частное акционерное
11648262,08 13375471,47 114,82
ум; 2) средний; 3) низкий; 4) бес,
общество «А / Т табачная
компания» О.А.О.- Прилуки»
фильтровые сигареты.
5
Частное акционерное
11762306,88 12630339,64 107,37
Объемы импорта сигарет со,
общество «Филип Моррис
кратились:
в январе — мая 2018
Украина»
7
Публичное акционерное
*
*
*
года был импортирован 412 млн
общество «Джей Ти
сигарет, а в январе — мае 2017 го,
Интернешнл Украина»
да и августе — декабря 2017 года
11
Частное акционерное
6361657,505 6229793,53
97,93
общество «Империал
в соответствии 595 и 601 мил,
Тобакко Продакшн Украина»
лионов сигарет.
27
Общество с ограниченной
*
*
*
По состоянию на июнь 2018 ли,
ответственностью
«Винниковская табачная
дером на рынке производства си,
фабрика»
гарет является компания "Philip
Источник: [5].
Morris Украина", которая удер,
живает 32,1% рынка, на втором
месте — компания "British American Tobacco
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Выявление основных проблем производства Украина" с 28,1%, на третьем — компания "JTI
табака в Украине и определение основных пу, Украина" с 22,2% отечественного рынка табачных
тей повышения конкурентоспособности произ, изделий. Четвертой в этом рейтинге является
компания "Imperial Tobacco Production Украина"
водства табака в Украине.
с долей рынка 17,6%. В таблице 1, продемонстри,
ровано величины акцизных налогов уплаченных
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
вышеупомянутыми предприятиями [5].
ИССЛЕДОВАНИЯ
По данным Экономической правды, наибо,
По данным Государственной службы стати,
стики за январь — март 2019 г. производство лее значительные случаи минимизации налого,
сигарет, которые содержат табак или смеси обложения было зафиксировано на Винников,
табака с заменителями табака составило ском табачной фабрике. В начале 2018 ДФС
12777,1 млн шт., что по сравнению с январем — проверила один из филиалов и обнаружила там
452 тыс. пачек сигарет с фильтром, оклеенных
мартом 2018 составляет 86,7% [1].
В Украине выращивают около 14 сортов та, акцизными марками для других табачных из,
бака на территории Хмельницкой, Винницкой, делий, облагаемых по меньшим ставкам. По
Тернопольской, Ивано,Франковской, Одес, подсчетам фискалов, таким образом налоговые
ской, Закарпатской и Черновицкой областях. обязательства были занижены как минимум на
Большая часть из этих сортов относится к по, 3500000 грн. Как свидетельствуют оперативные
луориентальних сортов, которые требуют до, материалы ДФС, во время обыска были изъя,
полнительной обработки и не подходят для ты крупные партии сигарет марок Strong и Lifa,
производства современных табачных смесей которые производит Львовская фабрика.
В целом в 2018 году уровень нелегальной тор,
[2]. Если говорить об изготовлении самого та,
бака, то в 2014 году оно составляло 9811 тонн, говли табачными изделиями составил 4%, в резуль,
в последующих отчетах службы статистики тате чего бюджет Украины недополучил 2370 млн
данные не публикуются в целях обеспечения грн. Основными нелегальными марками сигарет
выполнения требований Закона Украины "О стали Marvel — 45%, Compliment — 16%, Astru и
государственной статистике" конфиденциаль, NZ Gold по 5%. Основными каналами сбыта неле,
ности статистической информации. Остатки гальной продукции выступили: уличные торгов,
готовой продукции, по состоянию на май цы — 32%, магазины — 26% и открытые рынки 20%.
2018 года, составили 4,3 миллиарда сигарет. Нелегальная продукция больше распространялась
Объем реализованных табачных изделий и в Днепропетровской области — 19% (табл. 2).
Что же касается минимального налогового
объем продукции, реализованной за пределы
обязательства по уплате акцизного налога на
Украины с 2016 года неуклонно растет.
Таблица 1. Выборка производителей табачных изделий
из ТОПK200 плательщиков, которые больше всего
уплатили налогов и сборов, тыс грн
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сигареты без фильтра, папиросы и сигареты с
фильтром, то на период с 01.01.2019 г. по
30.06.2019 г. установлена на уровне 927,84 грн,
а с 01.07.2019 г. этот показатель составит
1011,35 грн, а по состоянию на 31.12.2024 г. На,
логовое обязательство по этим товарам будет
составлять 2516,54 грн.
Целесообразно рассмотреть сколько посту,
пает в местные и государственный бюджет от
акцизного налога. Если говорить о 3 месяце
2019 г. (январь — март), то выполнен план на,
полнения на 20%.
Подводя итоги, следует отметить, что среди
основных тенденций развития розничной тор,
говли в Украине можно выделить: рост показа,
теля розничного товарооборота, и усиление зна,
чимости розничной торговля для экономики
страны; изменения в структуре реализации про,
довольственных и непродовольственных това,
ров в сторону наращивания продаж продоволь,
ствия; повышение уровня розничного товаро,
оборота на душу населения по городам и селам
Украины; расширение видов каналов сбыта про,
дукции; рост торговых площадей по Украине,
укрупнение бизнеса и сокращение количества
малых торговых объектов; географические раз,
личия в динамике торговых площадей.
Целью управления конкурентоспособнос,
тью предприятия является обеспечение жизне,
способности и устойчивого функционирования
предприятия при любых экономических, поли,
тических, социальных и других изменений в его
внешней среде.
Объектом управления конкурентоспособ,
ностью предприятия является не только про,
дукция, которую производит предприятие, но
и производственная, финансовая, маркетинго,
вая и инновационная деятельность, персонал,
технико,технологическая обеспеченность, а
также организационно,управленческая струк,
тура предприятия.
Субъектами управления конкурентоспо,
собностью предприятия есть определенный
круг лиц, реализующих его (управления) цель
[3]:
1. Владелец предприятия, при любых усло,
виях должна участвовать в формировании
стратегических целей предприятия, связанных
с экономическими интересами и финансовыми
возможностями владельца.
2. Высший управленческий персонал предпри,
ятия (директор, заместители директора и руко,
водители тех подразделений предприятия, фор,
мирующие цепочку ценностей предприятия).
3. Линейные менеджеры операционных под,
разделений предприятия, ответственных за
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Таблица 2. Основные регионы
распространения нелегальной продукции,%
Область
Днепропетровская
Харьковская
Запорожская
Хмельницкая
Одесская
Черновицкая

%
19
13
13
13
10
8

Источник: [1; 5].

эффективную реализацию планов действий по
обеспечению надлежащего уровня конкурен,
тоспособности.
4. Менеджеры,экономисты консалтинговых
фирм, привлекаемых на предприятие на плат,
ной основе для разработки и реализации стра,
тегии и программ повышения конкурентоспо,
собности.
5. Государственные и ведомственные управ,
ленческие структуры, и органы, полномочия
которых определяются соответствующими
нормативными документами.
Предметом управления конкурентоспо,
собностью выступает процесс формирования и
развития конкурентоспособности предприя,
тия.
Перспективным направлением повышения
эффективности отечественного табачного про,
изводства и его конкурентоспособности явля,
ются:
а) совершенствование системы технико,
экономических и агротехнических мероприя,
тий производства продукции и ее сбыта;
б) применение научно обоснованных техно,
логических карт и структуры нормативной се,
бестоимости производства продукции табако,
водства;
в) внедрение в производство новых энерго,
сберегающих технологий выращивания, хране,
ния, переработки и реализации продукции;
г) использование адаптированного для вы,
ращивания в определенных природно,эконо,
мических зонах семенного и рассадного мате,
риала;
д) внедрение в производство новых высоко,
урожайных сортов и гибридов табака украин,
ской селекции, устойчивых к болезням и вре,
дителям.
Механизм управления конкурентоспособ,
ностью предприятия предусматривает исполь,
зование интегрированного подхода к основным
функциям менеджмента: анализ, планирова,
ние, организация, мотивация, контроль, регу,
лирование; механизм управления конкуренто,
способностью предприятия должен влиять на
все сферы обеспечения предприятия кадрами,
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информацией, материалами, финансами, инве,
стициями, энергией, рекламой, сбытовой дея,
тельностью и тому подобное. Именно поэтому
обязательными составляющими такого меха,
низма должны быть:
— нормативно,правовое обеспечение раз,
вития конкурентоспособности предприятия,
включая внесение изменений в имеющиеся или
разработки новых нормативно,правовых
актов, касающихся данной сферы;
— организационное обеспечение этого про,
цесса, которое предусматривает активное со,
трудничество всех функциональных структур
предприятия;
— финансово,экономическое обеспечение
развития конкурентоспособности на основе
повышения финансовых возможностей пред,
приятия, обеспечение сбалансированности до,
ходов и расходов и т.д.;
— кадровое обеспечение, которое заключа,
ется в создании учебной базы подготовки, пе,
реподготовки и повышения квалификации ра,
ботников для формирования эффективной си,
стемы управления конкурентоспособностью
предприятия;
— информационное обеспечение, которое
состоит в формировании информационных си,
стем мониторинга показателей конкурентоспо,
собности предприятия;
— научно,техническое обеспечение, кото,
рое заключается в формировании центров по
научно,технической поддержки процессов
разработки и реализации стратегии повышения
конкурентоспособности предприятия.
ВЫВОДЫ ИЗ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью усиления конкурентоспособности
отечественной табачной продукции необходи,
мо осуществить следующие организационно,
экономические меры на уровне государства:
— обеспечить гарантирование приоритет,
ного развития сельского хозяйства, как базо,
вой отрасли экономики, создать условия для
стабилизации и наращивания сельскохозяй,
ственной продукции, в т.ч. и табака;
— наложить мораторий на импорт табачно,
го сырья, которое можно выращивать в Украи,
не, ввести квоту на обязательное использова,
ние в сигаретах ферментированного табачно,
го сырья собственного производства;
— установить строгий контроль за регули,
рованием экономического механизма хозяй,
ствования и ценами на табак;
— внедрить государственную поддержку
всех субъектов табачного производства неза,
висимо от формы хозяйствования.
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ORGANIZATION AND METHODOLOGY OF ACCOUNTING AND AUDIT OF INTANGIBLE ASSETS
У статті проаналізовано основні проблеми організації та методології бухгалтерського обліку та аудиту нематеріальB
них активів, з метою визначення актуальних та проблемних питань. На основі різних підходів щодо визначення поняття
нематеріальних активів нами запропоновано власне визначення терміну "нематеріальні активи". Окреслено основні проB
блеми, що стосуються організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів та запропоновано шляхи їх вирішення.
Розглянуто особливості організації і методики проведення аудиту нематеріальних активів у працях науковців з метою
визначення проблемних питань. З урахуванням сучасних тенденцій та змін у господарській діяльності, врахувавши реB
зультати проведеного дослідження вітчизняного досвіду щодо проведення аудиту нематеріальних активів нами запропоB
новано спосіб організації аудиторської перевірки нематеріальних активів, що дало змогу запропонувати удосконалені
етапи аудиту нематеріальних активів та визначити їх послідовність.
The article is devoted to the study of accounting procedures and methodological aspects of intangible assets audit, in
order to identify topical and problematic issues in this area. Significant problems of definition and recognition of intangible
assets based on methodological harmonization of their interpretation on aspects of accounting of intangible assets, their
identification and harmonization in the accounting system and financial statements of the enterprise are considered. Based on
various approaches to defining the concept of intangible assets, the definition of the term "intangible assets" was proposed. It
was proposed to refer to intangible assets as nonBtangible property owned by an organization (enterprise), controlled by an
organization (enterprise) through the realization of rights to obtain economic benefits and to restrict access to it. This property
is used for activity, and at the same time brings an economic benefit, which is expressed, in the form of income, to it. Based on
the analyzed works of scholars, the main problems concerning the organization of accounting of intangible assets were outlined.
The main ones are the establishment of the initial value of intangible assets, useful life of assets, lack of an effective mechanism
of accounting for intangible assets and physical form.Having analyzed the main problems of accounting for intangible assets
that are characteristic of the modern accounting system, the main directions for improving the accounting of intangible assets
were proposed. The peculiarities of the organization and methods of conducting the audit of intangible assets in the works of
scholars in order to identify problematic issues are considered. Taking into account both current trends and changes in economic
activity and the results of the study of native experience in the audit of intangible assets, a way to organize the audit of intangible
assets by offering advanced stages of audit of intangible assets and determining their consistency is proposed. This makes the
audit of intangible assets more effective and helps to systematize the received information.

Ключові слова: бухгалтерський облік, аудит, нематеріальні активи, методика аудиту,
майно, економічні вигоди.
Key words: accounting, audit, intangible assets, audit procedure, property, economic benefits.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сучасних умовах нової системи суспіль,
них відносин виникає потреба в трансформації
бухгалтерського обліку та аудиту. Традицій,
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ним є те, що саме в аудиті особлива увага при,
діляється питанням відображення господарсь,
ких фактів у бухгалтерському обліку. Однак на
сьогоднішній день істотно розширюється ряд
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завдань, які вимагають рішення аудитора. Це
пов'язано з тим, що в умовах сьогодення, не,
матеріальні активи є невід'ємною частиною
формування повної та достовірної інформації
про господарські процеси підприємства. Такий
вид необоротних активів має повсюдне засто,
сування і є одним з найбільш проблемних аспек,
тів бухгалтерського обліку. В багатьох зарубі,
жних і вітчизняних підприємствах та організа,
ціях нематеріальні активи часто складають ос,
нову бізнесу. Наявність нематеріальних активів
у складі ресурсів підприємства (організації)
позитивно позначається на його діяльності,
наприклад, вони провокують збільшення рин,
кової вартості, підвищують інвестиційну при,
вабливість підприємства і т.д. Тому питання
організації і методології бухгалтерського об,
ліку та аудиту нематеріальних активів набува,
ють особливої важливості.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням організації обліку і методики
аудиту нематеріальних активів приділяли знач,
ну увагу такі відомі вітчизняні та зарубіжні вче,
ні економісти: О. Андросова, О. Біляченко,
Ф. Бутинець, О. Bакун, В. Голов, О. Бутнік,Сівер,
ський, В. Добровський, Є. Свідерський, П. Сук,
Г. Давидова, К. Калугіна, А. Клименко, В. Палій,
І. Бігдан, С. Покропивний, Н. Герасимчук, М. Ку,
жельний, В. Рядська, В. Савченко, О. Суглобов,
В. Шевчук, Л. Юрківська, Л. Янчева та багато
інших.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз наукової літератури, теоретичних
положень і діючої практики обліку та аудиту
нематеріальних активів дозволив визначити
низку невирішених проблем, а також запропо,
нувати шляхи до їх вирішення [5, c. 101].
До основних проблем, які потребують ви,
рішення відноситься організація та методика
аудиту нематеріальних активів, особливо виді,
ляються такі проблематичні питання: розкрит,
тя етапів аудиторської перевірки, адаптація ме,
тодики економічного аналізу стосовно мети та
завдань аудиторської перевірки, конкретне на,
повнення (зміст) аналітичних процедур, вклю,
чення аналітичних процедур у програму ауди,
торської перевірки, недостатня розробленість
наукової класифікації щодо аудиту нематері,
альних активів, недосконалість законодавчої
бази та класифікації об'єктів, недостатньо роз,
роблена методика оцінки, невирішеність питань
організації носіїв інформації тощо [4, c. 285].
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Вітчизняна методика аудиту нематеріаль,
них активів є недосконалою, вона не відобра,
жає повноти та взаємозв'язку всіх етапів ауди,
ту нематеріальних активів. Саме тому в роботі
розглядаються основні підходи щодо прове,
дення аудиту нематеріальних активів, а також
запропонована методика проведення ауди,
торської перевірки нематеріальних активів та
операцій з ними.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження організації та
методики бухгалтерського обліку та аудиту не,
матеріальних активів, визначення основних
проблемних питань та запропоновано шляхи їх
вирішення. Цільова спрямованість написання
статті обумовила постановку та розв'язання
таких завдань: обгрунтовано нематеріальні ак,
тиви як об'єкт бухгалтерського обліку, охарак,
теризовано проблеми бухгалтерського обліку
та аудиту нематеріальних активів та висвітле,
но можливі шляхи удосконалення обліку та
аудиту нематеріальних активів враховуючи су,
часну національну систему бухгалтерського
обліку.
Для досягнення поставлено мети і розв'я,
зання завдань використано економіко,статис,
тичні методи дослідження, зокрема моногра,
фічний метод та метод порівняння.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Нематеріальні активи є унікальною еконо,
мічною категорією, основні властивості яких
полягають у відсутності матеріальної форми
або другорядності, що пов'язано з домінантні,
стю інтелектуальної (нематеріальної) складо,
вої, та наявність неадитивного впливу на про,
цес їхнього використання суб'єктами господа,
рювання. Нематеріальні активи здатні забезпе,
чити підприємство значними економічними ви,
годами і водночас можуть наражати його на ви,
сокий ризик, який пов'язаний із необгрунтова,
ним інвестуванням, що може в майбутньому
призвести до неплатоспроможності чи банк,
рутства підприємства. Нематеріальні активи
створюються підприємством, але не завжди
можуть вважатися його власністю.
Особливістю сучасного періоду для розвит,
ку економіки можна назвати те, що немате,
ріальні активи підприємств стають у результаті
найбільш важливим фактором, що впливає на
конкурентоспроможність підприємства. Саме
тому в умовах сьогодення огляд питань, що сто,
суються обліку та аудиту нематеріальних ак,
тивів, є досить актуальними. Перш ніж розгля,
нути методику обліку та аудиту нематеріаль,
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них активів, варто висвітлити сутність цього по,
няття.
Як показав аналіз нормативно,правових та
наукових джерел, нині не існує загальновизна,
ного визначення поняття "нематеріальні акти,
ви". Поняття "нематеріальні активи" тільки не,
щодавно почало застосовуватися в міжнародно,
му стандарті бухгалтерського обліку 38 "Нема,
теріальні активи" і Положенні (стандарті) бух,
галтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".
Відповідно до п. 4 П(С)БО 8 "Нематеріальні
активи", під нематеріальними активами слід ро,
зуміти "немонетарні активи, що не мають ма,
теріальної форми, можуть бути ідентифіко,
вані" й утримуються підприємством з метою
використання протягом періоду більше одно,
го року для виробництва, торгівлі, в адмініст,
ративних цілях або надання в оренду іншим
особам [10].
Згідно з П(С)БО 8 виділяють такі групи не,
матеріальних активів:
— права на користування майном (земель,
ною ділянкою, будинком, право на оренду при,
міщень тощо);
— права на комерційні позначення (торгові
марки, комерційні (фірмові) найменування
тощо);
— права на об'єкти промислової власності
(винаходи, дослідні моделі, промислові зразки,
сорти рослин, породи тварин тощо);
— авторське право та суміжні з ним права
(право на літературні, художні, музичні твори,
комп'ютерні програми, бази даних тощо);
— незавершені капітальні інвестиції в нема,
теріальні активи;
— інші нематеріальні активи (право на
здійснення діяльності, використання еконо,
мічних та інших привілеїв тощо) [10].
На сьогодні існують різні підходи до визна,
чення нематеріальних активів — зокрема, не,
матеріальні активи розглядають як економіч,
ну сутність інтелектуальної власності, частина
майна або активів організації, особливий вид
прав, знання, ділову репутацію або інтелек,
туальний капітал організації [6, c. 119].
Виходячи з цього, ми пропонуємо під нема,
теріальними активами розуміти майно, що не
має матеріально,натуральної форми, яке зна,
ходиться у власності організації (підприєм,
ства), контролюється організацією (підприєм,
ством) за допомогою реалізації прав на отри,
мання економічної вигоди і на обмеження до,
ступу до неї інших осіб та використовується
для здійснення діяльності і водночас приносить
їй економічну вигоду, яка виражена у вигляді
доходу.
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На нашу думку, основними характерними
рисами нематеріальних активів є:
по,перше, відсутність матеріально,речовин,
ної або фізичної форми;
по,друге, здатність приносити користь
підприємству;
по,третє, використовуються протягом три,
валого часу;
по,четверте, велика ймовірність невизначе,
ного розміру можливого прибутку від їх вико,
ристання.
Особливість нематеріальних активів в тому,
що вони є певною цінністю, як фінансові акти,
ви, які створюють додаткові обсяги доходів і
дозволяють керувати ресурсними потоками
для підвищення вартості бізнесу. Нематеріальні
активи повністю залучені у виробничі процеси
і не існують поза системою економічних відно,
син на підприємстві [2, c. 87].
На практиці у суб'єктів підприємницької
діяльності актуальними є проблеми, які пов'я,
зані з оцінкою вартості нематеріальних активів.
Така складність відображення в обліку та вар,
тісної оцінки нематеріальних активів зумовле,
на:
1. Різновидом об'єктів інтелектуальної
власності, кожний з яких за законом має бути
оригінальним.
2. Різноманітність способів їхньої появи на
підприємстві.
3. Різноманітними формами їхнього прак,
тичного використання.
4. Імовірнісним характером отриманих ре,
зультатів вартісної оцінки.
Бухгалтерський облік нематеріальних акти,
вів є досить складною і специфічною ділянкою
в розрізі обліку необоротних активів підприє,
мства, оскільки нематеріальні активи або вза,
галі відсутні на підприємстві або займають у їх
складі необоротних активів незначну питому
вагу. Облікова інтерпретація етапів бухгал,
терського обліку нематеріальних активів
розрізі первинного, синтетичного та аналітич,
ного обліку зображена на рисунку 1.
Що стосується організації бухгалтерсько,
го обліку нематеріальних активів, тут також
існує велика кількість проблем, таких як, вста,
новлення їх первісної вартості, строку корис,
ного використання тощо. Особливою пробле,
мою при обліку нематеріальних активів висту,
пає те, що вони не мають фізичної форми, і в
зв'язку з цим, іноді немає можливості дати
оцінку активу, а також визначити строк корис,
ного використання. Такі ж складнощі можуть
виникнути і у разі постановки на облік активу,
отриманого безоплатно. Причиною цього є не,
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Первинний облік

Оприбуткування

Синтетичний облік

Вибуття

Акт введення в
господарський оборот
права інтелектуальної
власності у складі
нематеріального
активу (т.ф. № НА-1)

Акт вибуття права
інтелектуальної
власності у складі
нематеріального
активу (т.ф. № НА-3)

Відомість аналітичного обліку та
журнал ордер № 4
Аналітичний облік

Інвентарна картка
об’єкта права
інтелектуальної
власності у складі
нематеріального
активу (т.ф. № НА-2)

Інвентарний опис
об’єктів права
інтелектуальної
власності у складі
нематеріального
активу (т.ф. № НА-4)

Рис. 1. Облікова інтерпретація етапів бухгалтерського обліку нематеріальних активів
Джерело: побудовано авторами за [2].

доліки у законодавстві в цій сфері [3, c. 258].
Для розв'язання цих питань необхідно вир,
ішити такі завдання обліку нематеріальних ак,
тивів: забезпечити працівників інформацією,
для обліку об'єктів дослідження, а також спец,
іальними знаннями для роботи з урахуванням
нематеріальних активів, правильно визначати
первинну вартість різних видів нематеріальних
активів, визначати необхідність переоцінки не,
матеріальних активів, і, у свою чергу, способів
їх переоцінювання, правильно нараховувати
амортизації нематеріальних активів, визнача,
ти можливості і доцільність підтримки немате,
ріальних об'єктів і способів обліку витрат на їх
підтримку.
Посилення фінансово,економічного конт,
ролю стає першочерговим завданням у діяль,
ності суб'єктів господарювання. За таких об,
ставин значна увага приділяється саме аудито,
рам щодо висловлення ними незалежної дум,
ки щодо правомірності здійснення господарсь,
кої діяльності суб'єкта господарювання, дос,
товірності відображення в бухгалтерському
обліку та складеній фінансовій звітності.
Аудит слід розглядати як інтелектуальну
діяльність, яка має свою специфіку організації.
Міжнародні асоціації бухгалтерів та аудиторів
узагальнили наявний досвід з організації та
методики обліку й аудиту у вигляді міжнарод,
них стандартів аудиту (МСА), які у певній мірі
можуть виконувати функції національних стан,
дартів [7].
Аудит нематеріальних активів та його ме,
тодика є однією із складових загальної пере,
вірки фінансової звітності і відіграє важливу
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роль з урахуванням сучасних економічних від,
носин.
Основна мета аудиту нематеріальних акти,
вів полягає у формуванні професійної думки
аудитора щодо правильності здійснення оцін,
ки, повноти та своєчасності відображення да,
них в обліку та фінансовій звітності різних
видів нематеріальних активів.
Щоб досягти поставленої мети аудито,
ром проводиться перевірка, під час якої він
з'ясовує питання, як,от: чи дотримано нор,
ми чинного законодавства під час відобра,
ження в обліку нематеріальних активів, пра,
вильність формування облікової політики та
дотримання встановлених норм при відобра,
женні їх у фінансовій звітності підприєм,
ства.
Однією з проблем організації перевірки не,
матеріальних активів є потреба в аудиті ефек,
тивності таких активів, як формі контролю, що
спрямована на визначення ефективності вико,
ристання активів з метою реалізації заплано,
ваних цілей та встановлення чинників, які мо,
жуть перешкоджати або перешкоджають цьо,
му [1, c. 251].
Варто зазначити, що якість та ефек,
тивність аудиту нематеріальних активів тісно
взаємопов'язана з методикою аудиту. Ауди,
тор завжди має дотримуватись організації та
методики проведення аудиту нематеріальних
активів, які впливають на якість аудиту і на,
дання аудиторських послуг. Адже від якості
інформації, сформованої в системі бухгал,
терського обліку, залежить якість проведе,
ного аудиту.
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Для проведення аудиторської перевірки
необхідні певні етапи, під час яких застосову,
ються різні процедури для досягнення постав,
леної мети. У вітчизняній практиці запропоно,
вано наступні етапи перевірки:
1) виявлення нематеріальних активів;
2) перевірка наявності підтверджуючих до,
кументів;
3) перевірка документів, що формують
вартість об'єкта [9, c. 292].
Проведення аудиту нематеріальних активів
здійснюється на загальному плані проведення
аудиту, де значну увагу необхідно приділити дос,
лідженню нетипових операцій з нематеріальними
активами, а також чи змінювалося дотримання
норм законодавства та змін у ньому.
Проте існуюча методика проведення ауди,
торської перевірки є не повною, в ній майже
відсутня розгорнута інформація щодо взаємоз,
в'язків між етапами перевірки. В ній не визна,
чено конкретного інструменту для реалізації
такого завдання [11, c. 218].
Таким чином, на сьогодні методика ауди,
торської перевірки нематеріальних активів зво,
диться лише до перевірки документаційної
складової, а саме: вона засвідчує наявність не,
матеріальних активів за первинними докумен,
тами, перевіряє реальність операцій щодо над,
ходження, руху та вибуття нематеріальних ак,
тивів за обліковими регістрами та оцінює якість
представленої інформації про ці активи у
фінансовій звітності.
Отже, врахувавши результати проведеного
дослідження вітчизняного досвіду щодо про,
ведення аудиту нематеріальних активів, нами
запропоновано удосконалені етапи аудиту не,
матеріальних активів, які необхідно здійснюва,
ти в наступній послідовності:
Етап 1. Перевіряти положення облікової
політики підприємства щодо нематеріальних
активів відповідно до норм чинного законодав,
ства.
Етап 2. Визначити наявні нематеріальні ак,
тиви на підприємстві (організації).
Етап 3. Перевірити операції з надходження
нематеріальних активів.
Етап 4. Перевірити правильність нарахувань
амортизації на нематеріальні активи.
Етап 5. Перевірити ефективність проведе,
ної переоцінки нематеріальних активів.
Етап 6. Зіставити показники фінансової
звітності із показниками аналітичного і синте,
тичного обліку.
Етап 7. Обгрунтувати думку аудитора та
запропонувати способи виправлення виявле,
них помилок з метою вдосконалення обліку
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нематеріальних активів на підприємстві (орга,
нізації).
Вважаємо, що дана послідовність висвітле,
них етапів надасть змогу ефективно провести
аудиторську перевірку нематеріальних активів,
а також систематизувати інформацію.
Одне з важливих місць при проведенні ауди,
торської перевірки відводиться аудиту ефектив,
ності використання нематеріальних активів, для
проведення якого аудитор використовує аналі,
тичні процедури. Аудит ефективності нематер,
іальних активів поряд із традиційним аудитом
відіграє більш ключову роль у здійсненні бухгал,
терського обліку підприємства.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наявність багатьох визначень поняття "не,
матеріальні активи" дало нам змогу запропо,
нувати власне трактування цього поняття та під
нематеріальними активами розуміти майно, що
не має матеріально,натуральної форми, яке
знаходиться у власності організації (підприє,
мства), контролюється організацією (підприє,
мством) за допомогою реалізації прав на отри,
мання економічної вигоди і на обмеження до,
ступу до неї інших осіб та використовується
для здійснення діяльності і водночас приносить
їй економічну вигоду, яка виражена у вигляді
доходу.
Правильна організація та порядок методи,
ки аудиту нематеріальних активів, у свою чер,
гу, допоможе отримати показники щодо їх ста,
ну та використання, оптимізувати витрати для
розширення обсягу виробництва та визначити
нові можливості для реалізації таких активів у
процесі господарської діяльності. Аудитор зав,
жди повинен дотримуватися методики прове,
дення аудиту нематеріальних активів, яка впли,
ває на якість аудиту і надання аудиторських
послуг. Виходячи з вищевикладеного, можна
стверджувати, що нематеріальні активи є спе,
цифічним об'єктом бухгалтерського обліку,
якість проведення аудиту якого залежить від
правильно обраної облікової політики. Якість
аудиту нематеріальних активів тісно взаємопо,
в'язана з методикою аудиту. Аудитор повинен
дотримуватись методики проведення аудиту
нематеріальних активів, яка впливає на якість
аудиту і надання аудиторських послуг.
Отже, проведений аналіз показав, що орга,
нізація та методика аудиту нематеріальних ак,
тивів не є достатньо розробленою та потребує
суттєвого доопрацювання. Також проведене
дослідження дозволило встановити, що існуючі
підходи недостатньо адаптовані до вітчизняних
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умов. Подальші наші дослідження будуть спря,
мовані на розробку методики аудиту нема,
теріальних активів, яка буде враховувати спе,
цифіку сучасної національної системи бухгал,
терського обліку.

/zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ z0750,99
11. Юрківська Л.Й. Аудит ефективності не,
матеріальних активів: аналіз існуючих підходів
/ Л.Й. Юрківська, О.Л. Біляченко // Вісник
ЖДТУ. — 2011. — № 2 (56). — С. 217—220.
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COMPETITIVE ENTERPRISE MANAGEMENT STRATEGIES
У статті розглянуто характеристику системи стратегічного управління підприємством. Проаналізовано визнаB
чення понять "стратегічне управління" та "стратегія підприємства". Визначено фактори, що впливають на формуB
вання системи конкурентної стратегії підприємства. Доведено необхідність упровадження випереджаючого, тобто
стратегічно орієнтованого, управління у підприємстві. Розкрито етапи формування системи стратегічного менеджB
менту підприємства. Зазначено, що системний підхід до формування конкурентної стратегії підприємства передбаB
чає використання стратегічних інструментів у процесі управління. Досліджено основні елементи системи стратегічB
ного менеджменту підприємства.
Встановлено, що система стратегічного управління підприємства відображає багатофункціональну систему взаєB
мопов'язаних елементів, які утворюють єдине ціле. Доведено, що структуру системи стратегічного менеджменту утвоB
рюють елементи, реалізація яких забезпечує конкурентоспроможність підприємства. Наведено основні визначення
стратегічного управління діяльністю підприємства та класифікацію конкурентних стратегій. Обгрунтовано, що сисB
тема стратегічного управління підприємством є основою його потенціалу, який впливає на конкурентоспроможність
та визначає напрями подальшого розвитку. Запропоновано етапи здійснення стратегічного управління діяльністю
підприємства. Результатом застосування методики є формування стратегічних рекомендацій щодо удосконалення
системи стратегічного менеджменту підприємства, що дадуть змогу підвищити його конкурентоспроможність. ВстаB
новлено, що в умовах ринкової економіки керівникам підприємств потрібно використовувати ринкові інструменти у
діяльності, що пов'язано із зростанням конкуренції на ринку. Доведено, що у процесі формування стратегії підприєB
мства передбачається здійснити аналіз та облік факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, визB
начення значущих внутрішніх і зовнішніх чинників, аналіз можливого впливу факторів на ефективність процесу страB
тегічного управління.
The article describes the characteristics of the enterprise strategic management system. The definitions of "strategic
management" and "enterprise strategy" are analyzed. The factors that influence the formation of the system of competitive
strategy of the enterprise are determined. It is proved the necessity of introducing leadingBedge, strategically oriented,
management in the enterprise. The stages of formation of the strategic management system of the enterprise are revealed.
It is noted that a systematic approach to the formation of a competitive enterprise strategy involves the use of strategic
tools in the management process. The basic elements of the enterprise strategic management system are investigated.
It is found that the enterprise strategic management system reflects a multifunctional system of interrelated elements
that form a single whole. It is proved that the structure of the strategic management system is formed by the elements,
the implementation of which ensures the competitiveness of the enterprise. The basic definitions of strategic management
of enterprise activity and classification of competitive strategies are given. It is substantiated that the system of strategic
management of an enterprise is the basis of its potential, which influences competitiveness and determines directions of
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further development. The stages of implementation of strategic management of enterprise activity are suggested. The
result of the application of the methodology is the formation of strategic recommendations for improving the strategic
management system of the enterprise, which will increase its competitiveness. It is established that in a market economy,
business executives need to use marketBbased instruments in activities that are associated with increased market
competition. It is proved that in the process of formation of the enterprise strategy it is envisaged to analyze and account
the factors of the external and internal environment of the enterprise, determine significant internal and external factors,
analyze the possible influence of factors on the effectiveness of the strategic management process.

Ключові слова: стратегічне управління, конкурентні стратегії, конкурентоспроможність
підприємства, ринкові інструменти, ефективність.
Key words: strategic management, competitive strategies, enterprise competitiveness, market
instruments, efficiency.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На сучасному етапі розвитку стратегічне
управління має стати основою і одночасно
інструментом ефективного довгострокового
розвитку підприємства для вирішення перспек,
тивних економічних завдань і досягнення со,
ціально,економічної результативності. Термін
"стратегічне управління" сформувався у кінці
60,х рр. ХХ ст. з метою показати відмінність
управлінської діяльності на вищому рівні з по,
становки та реалізації довгострокової мети від
управління поточною виробничою діяльністю
підприємства. Такі неузгодженості у змісті
стратегічного управління не дозволяють чітко
визначити складові процесу його здійснення,
тому необхідність дослідження змістовного на,
повнення та сучасного бачення стратегічного
управління діяльності суб'єктів господарюван,
ня обумовили актуальність цього дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретико,методичні основи стратегічного
управління розглядалися в працях відомих
зарубіжних вчених: І. Ансоффа, К. Боумена,
У. Глука, К. Друрі, М. Десмонда, Б. Карлофа,
Р. Келлі, М. Мескона, М. Мінцберга, Д. Пірса,
М. Портера, А. Стрікленда, А. Томпсона, Д. Ха,
на, Р. Холла, Р. Форестера.
Питанням сутності та процесу стратегічно,
го управління приділяють значну увагу такі
вітчизняні науковці: В.О. Василенко, А.П. Мі,
щенко, А.П. Наливайко, Т.І. Ткаченко, В. В. Па,
стухова, З.Є. Шершньова та ін. Проте у сучас,
них умовах завдання щодо висвітлення сут,
ності стратегічного управління і розробки кон,
курентних стратегій реалізоване не повністю та
потребує додаткових досліджень.
ЗАВДАННЯ СТАТТІ

Метою статті є дослідження наукових по,
зицій щодо сутності стратегічного управління,
класифікація конкурентних стратегій підприє,
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мства та ролі стратегічного аналізу в управ,
лінні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Головною проблемою кожного підприєм,
ства, що працює у ринкових умовах, є пробле,
ма його виживання й забезпечення безупинно,
го розвитку. Вирішити цю проблему можливо
лише за рахунок формування конкурентної
стратегії та реалізації напрямів підвищення її
ефективності, що сприяє стабілізації госпо,
дарської діяльності підприємства.
В економіку поняття "стратегія" прийшло з
військового лексикону, де воно означало пла,
нування й запровадження у життя військової
політики держави, з використанням усіх до,
ступних засобів. Таке запозичення пояснюєть,
ся тим, що підприємства у капіталістичних краї,
нах опинилися в умовах, близьких до "воєнних
дій", пов'язаних із перенасиченням ринку, зро,
станням конкуренції, і для того, щоб вижити
необхідно було боротися [1].
Погляди сучасних дослідників стосовно
"стратегії як процесу" та "стратегії як резуль,
тату" різні. Розгляд "стратегії як процесу" пе,
редбачає визначення суб'єкта, місця, цілі та
засобів їх досягнення. Визначення "стратегії як
результату" зумовлено порівнянням мети зі
стратегією й пов'язано з необхідністю встанов,
лення конкретних орієнтирів для здійснення
стратегічної діяльності. Найчастіше стратегію
ототожнюють із заходами, що дають змогу
зміцнити позицію на конкурентному ринку та
захопити нові ринки.
Більш широке визначення стратегії поля,
гає у конкретизації певних показників, що
відображають позицію у середовищі, яку зай,
має підприємство. Це спроба знайти шляхи
ефективної адаптації до зовнішніх, неконтро,
льованих підприємством факторів за допомо,
гою проведення змін внутрішнього середови,
ща.
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Таблиця 1. Визначення поняття "стратегія" різними авторами
Визначення
Стратегія як метод установлення довгострокових
цілей організації, програми її дій і пріоритетних
напрямів розміщення ресурсів
Стратегія як метод визначення конкурентних цілей
організації
Стратегія як спосіб установлення цілей для
корпоративного, ділового і функціонального рівнів
Стратегія як спосіб реакції на зовнішні можливості
і загрози, внутрішні сильні і слабкі сторони
Стратегія як послідовна, погоджена та інтегрована
структура управлінських рішень
Стратегія як спосіб розвитку ключових конкурентних переваг організації
Стратегія є детальним всебічним комплексним
планом, призначений для того, щоб забезпечити
здійснення місії організації і досягнення її цілей
Стратегія визначає напрямок, у якому рухається
компанія, виконуючи поставлені завдання
Стратегія як набір дій і підходів щодо досягнення
заданих показників діяльності
Стратегія фірми - це розрахована на перспективу
система заходів, що забезпечує досягнення
конкретних накреслених компанією цілей

Автор
А.Чандлер, 1962 р.

Основний підхід
Довгострокові цілі розробляються і не підлягають
перегляду до зміни зовнішніх чи внутрішніх умов
середовища функціонування організації
Гарвардська школа Стратегія визначає основні сфери бізнесу, що
бізнесу, 1965 р.
компанія буде продовжувати і/або почне
здійснювати
І. Ансофф, 1965 р.,
Під час розробки стратегії необхідно виділити
Д. Стейнер, 1977 р. корпоративні, ділові і функціональні цілі з погляду
та ін.
їхнього різного впливу на процеси управління в
організації
М. Портер, 1980Основне завдання стратегії полягає в досягненні
1985 рр.
організацією довгострокових конкурентних переваг
над суперниками в кожній сфері бізнесу
М. Мінцберг, 1987 р. Під час розробки стратегії основна увага
приділяється формуванню планів з метою контролю
ефективності досягнення стратегічних орієнтирів
М. Хамель, 1989 р.
Основу конкурентоспроможності становлять особливі здатності фірми і внутрішні ресурси
М. Мескон,
Комплекс заходів, послідовне і паралельне
М. Альберту
виконання яких дозволяє досягти цілей за
Ф. Хедоурі, 1992 р. відсутності змін у зовнішньому і внутрішньому
середовищі
П. Дойль, 1993 р.
У центрі уваги стратегії - прийняття рішень у галузі
маркетингу та інновацій. Найбільш важливе рішення - вибір ринків
А. Томпсон, 1995 р. Стратегія одночасно є преактивною (запобіжною) і
реактивною (що адаптується)
І. Герчикова, 1995 р. Сутність вироблення і реалізації стратегії полягає у
виборі потрібного напрямку розвитку з безлічі
альтернатив

Джерело: розроблено на підставі [1—10].

Крім того, стратегію порівнюють із планом,
що випливає з теорії ігор, де стратегія — це є
план дій у певній ситуації, що залежить від дій
конкурента. Зокрема всесвітньо відомий спе,
ціаліст зі стратегічного управління А. Томпсон
об'єднує планові характеристики стратегії з по,
ведінковими аспектами організації [9].
Стратегія — це особливий управлінський
план дій, спрямований на досягнення встанов,
лених цілей, який визначає, як підприємство
розвиватиметься й функціонуватиме нині та у
майбутньому, а також яких заходів буде вжи,
то для того, щоб фірма досягла бажаного ста,
ну у конкурентній боротьбі.
У фундаментальній праці "Стратегічне управ,
ління" І. Ансофф наводить таке визначення
стратегії: "В основі стратегії лежить перелік
правил для прийняття управлінських рішень,
якими підприємство керується у своїй діяль,
ності" [1].
Особливої уваги заслуговує комплексний
підхід Г. Мінцберга щодо значення стратегії,
який складається з п'яти визначень [4]. У пер,
шому випадку стратегія — це план, управлін,
ня, орієнтир чи напрям розвитку із сьогодення
в майбутнє. Друге визначення трактує страте,
гію — як принцип поведінки, що може бути
унаслідуваний із досвіду інших підприємств. До
того ж вчений стверджує, що ці визначення
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абсолютно рівноцінні, тому фірми розробля,
ють плани на майбутнє і моделюють принципи
поведінки, враховуючи власний досвід.
Виходячи з наведених визначень, стратегії
розподіляють на два види (за критерієм здійс,
ненності). Першу стратегію називають плано,
ваною (задуманою), а другу здійснюваною (ре,
алізованою). Проте, виходячи із досвіду бага,
тьох фірм, не кожна планована стратегія
здійснюється.
У третьому визначенні стратегія є ніщо інше,
як позиція товару на конкурентному ринку.
Аналогічної думки дотримується й інший ви,
датний вчений,економіст М. Портер [7], зазна,
чаючи, що стратегія є формування за допомо,
гою різноманітних дій, унікальної і цінної по,
зиції товару на ринку. Стратегія — як основ,
ний перспективний спосіб дії організації — чет,
верта складова підходу Мінцберга [4].
За роки існування стратегії у економічній
науці виникло безліч визначень цього понят,
тя. До того ж зміни у трактуванні відбували,
ся водночас зі змінами зовнішнього середо,
вища, у якому функціонує підприємство (див.
табл. 1).
Сучасні вчені,економісти виділяють дві
основні концепції формування стратегії під,
приємства — організаційно,управлінську та фі,
лософську.
Передплатний індекс 21847
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1. Загальновиробнича стратегія підприємства
2. Ділова стратегія підприємства

3.1. Конкурентна
стратегія галузі
рослинництва

3.2. Конкурентна
стратегія галузі
тваринництва

3.3. Конкурентна
стратегія сектору
послуг

4. Функціональні стратегії

5. Оперативні стратегії

Маркетингова стратегія

лідера
підприємства із
сильною позицією
підприємства із
слабкою позицією
аутсайдера

Конкурентні стратегії
виробничого напряму
фокусування

Стратегія економічного
розвитку
інтенсивна

диференціації
лідерства у зниженні
витрат

екстенсивна
змішана

змішана

Рис. 1. Ієрархічна структура стратегій для аграрних підприємств
Джерело: розроблено на підставі [3; 10].

Організаційно,управлінська концепція
стратегії пов'язана з конкурентними діями, за,
ходами та методами здійснення стратегічної
діяльності на підприємстві.
Філософська ж концепція наголошує на за,
гальному значенні стратегії для підприємства.
У рамках цієї концепції стратегію можна розг,
лядати як політику, якою має керуватися орга,
нізація. З цього погляду стратегія є позицію,
способом життя, що не дає зупинитися на до,
сягнутому, а стимулює на постійний, безупин,
ний розвиток [10, с. 233—235].
Стратегія необхідна будь,якій фірмі, що
претендує на успіх, аби визначити, в якому на,
прямку вона буде розвиватися. По суті, вибір
стратегії означає, що з усіх можливих шляхів
розвитку і способів дії, що відкриваються пе,
ред компанією, вона обирає конкретний напря,
мок. Добре розроблена стратегія — основа
підвищення конкурентоспроможності фірми,
сильної конкурентної позиції й формування
такої організації, яка за допомогою удоскона,
лення структури управління і підвищення
організаційної культури могла б успішно пра,
цювати у жорстких ринкових умовах [9, с. 11].
Передплатний індекс 21847

Найповніший поділ стратегій, на нашу дум,
ку, наведений у книзі О.В. Березіна та М.Г. Без,
парточного "Стратегія підприємств" [2, c. 18].
Автори виділяють шість основних класифіка,
ційних ознак: за ієрархією — всі стратегії роз,
діляють на корпоративну, портфельну, бізне,
сову та функціональну; залежно від часу, за
який планується її реалізувати: короткотерм,
інові, середньотермінові та довготермінові; за
функціональною ознакою стратегії бувають
виробничі, соціальні, економічні, фінансові,
маркетингові і їх кількість залежить від чи,
сельності функціональних підрозділів на під,
приємстві.
В основу четвертої класифікаційної озна,
ки покладені стадії економічного розвитку під,
приємства, відповідно до яких стратегії поді,
ляють на три групи: зростання, стабілізації та
спаду. П'ята класифікаційна ознака — за на,
прямами можливого розвитку виробництва,
стратегії бувають інтенсивного, інтеграційно,
го, диверсифікованого розвитку, реструк,
туризації, спеціалізації та концентрації. І ос,
тання класифікаційна ознака — це позиція у
конкурентній боротьбі, виходячи з якої стра,
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тегії бувають чотирьох видів (лідера, претен,
дента на лідерство, послідовника і початківця).
Провідну роль у формуванні стратегії
відіграє саме ієрархічний поділ, оскільки управ,
лінцям необхідно чітко усвідомити, яка стра,
тегія є головнішою, а яка підпорядковується її.
На основі проведеного нами аналізу науково,
теоретичних положень сучасного стратегічно,
го управління можемо сформувати ієрархічну
систему стратегій для вітчизняних аграрних
підприємств (див. рис. 1).
Рівнем нижче знаходиться ділова стратегія
підприємства, що розробляється на основі кон,
курентних стратегій виробничих підрозділів чи
стратегічних одиниць бізнесу. Конкурентна
стратегія застосовується в одній конкретно
визначеній галузі діяльності господарства й
відповідає за встановлення довгострокової пе,
реваги над конкурентами.
На четвертому рівні ієрархічної структури
перебувають функціональні стратегії, що роз,
робляються для конкретної стратегічної
бізнес,одиниці всіма функціональними підроз,
ділами підприємства на основі загальновироб,
ничої та конкурентної стратегій. На останній
сходинці знаходяться оперативні стратегії, —
більш вузькі й еластичні, що дає можливість
швидко реагувати на різкі зміни зовнішнього
середовища, забезпечуючи виконання страте,
гічно важливих поточних операцій. Слід зазна,
чити, що стратегію вищого рівня доповнює
стратегія нижчого, роблячи свій внесок у до,
сягнення цілей на загальновиробничому рівні.
Метою розробки конкурентної стратегії є
забезпечення досягнення найкращих показ,
ників роботи підприємства в одній конкретній
галузі діяльності. Проте якщо підприємство
займається лише одним видом діяльності, то у
даному разі, конкурентна стратегія співпадає
із загальновиробничою. Розробкою та подаль,
шим управлінням конкурентною стратегією
займається керівник, який очолює конкретний
вид діяльності. Крім того, менеджер зобов'я,
заний контролювати правильне трактування
"своєї стратегії" управлінцем нижнього функ,
ціонального рівня, та виконання стратегічних
вимог, що виходять із загальновиробничої
стратегії з подальшим її коригуванням.
Зокрема М. Портер [7], вважає, що загальні
конкурентні стратегії існують у вигляді: лідер,
ства у зниженні витрат, диференціації та стра,
тегії фокусування. Три основні стратегії харак,
теризуються частковим проникненням одна в
одну із одночасним об'єднанням, за рахунок
чого утворюються чотири додаткові конку,
рентні стратегії. Сформовані стратегії, на су,
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часному етапі розвитку стратегічного управлі,
ння є універсальними і найоптимальнішими, по,
скільки практика довела їх дієвість і високу
ефективність.
Перша стратегія — це стратегія лідерства
по витратах, що грунтується на нижчих повних
витратах виробництва, ніж у конкурентів,
найбільш доцільною є на ринку, де багато по,
купців, чутливих до ціни продукту, й діє до того
часу, поки конкуренти не почнуть знижувати
ціни. Однак орієнтація лише на низькі витрати
може призвести до того, що покупець змінить
свої переваги на користь товару поліпшеної
якості або з новими характеристиками. Більше
того, конкурентна стратегія лише тоді перспек,
тивна, коли підприємство досягло стабільної
переваги і конкурентам складно його насліду,
вати [3].
Стратегія широкої диференціації — це дру,
гий вид конкурентної стратегії. Для її успіш,
ного впровадження управлінці підприємства
повинні вивчити потреби споживачів, знати,
якому товару вони надають перевагу, чому і
скільки готові платити за продукцію з тими, чи
іншими споживчими якостями. Перевага над
конкурентами з'являється тоді, коли значна
кількість покупців стає зацікавлена у диферен,
ційованому товарі, а прибуток фірма отримає
в разі покриття витрат, що понесла по вироб,
ництву товару з додатковими якостями, за ра,
хунок збільшення ціни. Однак якщо покупець
не бачить ніякої переваги в унікальних якостях
товару або конкуренти можуть легко скопію,
вати диференційний підхід, то в такому випад,
ку стратегія зазнає краху.
Третій різновид конкурентної стратегії
може спиратися на диференціацію і на лідер,
ство за витратами. Це стратегія оптимальних
витрат, її мета — виробництво товару з низь,
кими витратами й відмінними характеристика,
ми. Така стратегія є найбільш привабливою з
точки зору менеджменту, поскільки створює
сприятливі умови для конкурентного маневру,
вання, бо дає змогу підприємству використо,
вувати переваги як лідера по витратах, так і ди,
ференціації товару. Відбувається це тому, що
фірма з оптимальними витратами може вироб,
ляти товар середньої якості, за ціною нижчою
за середню, чи товар високої якості за серед,
ньою ціною, — і саме цьому надає перевагу
більшість покупців [10].
Четвертою і п'ятою складовими є відповід,
но сфокусована стратегія низьких витрат та
сфокусована стратегія диференціації. Сам
М. Портер [7], розглядав їх як окремі стратегії,
а В.Д. Нємцов та Л.Є. Довгань [6, с. 338] об'єд,
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нали їх у групу стратегій ринкової ніші (або
сфокусованих стратегій), заснованих на низь,
ких витратах і на диференціації товару, — але
як би там не було, їх суті це не змінює.
На відміну від попередніх трьох стратегій,
сфокусовані стратегії орієнтовані на одну, окре,
му частину ринку — сегмент (нішу), які можуть
бути визначені, виходячи з національної, історич,
ної чи географічної унікальності, що ставлять
свої вимоги до якісних характеристик товару.
Мета сфокусованих стратегій полягає у найпов,
нішому задоволенні потреб зазначеного сегмен,
ту споживачів, а конкурентні переваги досяга,
ються за рахунок наступальних стратегічних дій.
Шостою стратегією є стратегія оптималь,
них витрат, її метою є формування широкоди,
ференційованих товарів із порівняно низькими
витратами товарах [10, с. 203—204].
Проведений автором аналіз науково,теоре,
тичних положень сучасної теорії стратегічно,
го планування й управління, а також вивчення
досвіду і практики багатьох підприємств дає
підстави для того, щоб стверджувати, що неза,
лежно від виду конкурентної стратегії, всі вони,
зазвичай, спрямовані або на посилення своїх
позицій на ринку (у галузі), або на збереження
досягнутих позицій, що в підсумку означає пе,
ревагу над конкурентами.
ВИСНОВКИ

Конкурентна стратегія — це векторний роз,
виток підприємства, що складається із стратег,
ічних цілей та напрямів, які формуються управ,
лінцями, виходячи з нинішньої позиції підприє,
мства на конкурентному ринку, наявних у ньо,
го переваг (початкової точки) й темпу їх зміни
(час руху) і закінчується у проектованому стані
(досягнення поставлених цілей). В останні роки
стратегічне управління дедалі більше допов,
нюється якісними особливостями, що дає
підстави стверджувати про його трансформацію
у систему стратегічного підприємництва.
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FACTORS OF TOURIST BUSINESS DEVELOPMENT IN THE MARKET CONDITIONS

У статті доведено, що туризм є перспективною галуззю національної економіки, який забезпечить наповнення
державного бюджету України. Розглянуто фактори, які впливають на процеси розвитку туристичного бізнесу в умоB
вах ринкової економіки України. Визначено сутність поняття факторів туристичного бізнесу, а також проведено їх
класифікацію. Обгрунтовано властивості та функції туристичного бізнесу в Україні. Проаналізовано внутрішні та
зовнішні фактори, які впливають на специфіку формування туристичного продукту, структуру та динаміку туризму,
туристичний бізнес. Визначено основні умови та сформовано проблеми розвитку туристичного бізнесу в Україні.
Доведено важливу роль розвитку туристичного бізнесу для національної економіки країни та зазначено основні
організаційні фактори, що впливають на розвиток туристичної галузі в умовах ринку.
The article presents a set of factors that influence the development of the tourism business and its effective functioning
in the Ukrainian market. The essence of the concept of tourism business is summarized and the classification of its
development factors is made. It is established that the prospects for the development of the tourism industry, namely the
growth of economic attractiveness of tourist activity of Ukraine, is to create favorable conditions for the effective
functioning of the subjects of tourism business in the market and to determine the factors that influence the development
of the tourism industry, assessing their impact in conditions of market transformations.
The internal and external factors that influence the specificity of tourism product formation, structure and dynamics
of tourism and tourism business are analyzed. The combination of these factors shapes the tourism market and creates
an environment for business activity that influences supply and demand and supports the activities of the national tourism
industry to create an appropriate tourism product.
It is proved that for the effective functioning of the tourism business as a promising branch of the national economic
system it is necessary to provide certain conditions, which include: stability of state and economic policy; preferential
tax treatment for social tourism; an advanced business support infrastructure, ranging from licensing to government
regulation and control; flexible market mechanism for tourism participation in globalization processes and in the
integration of Ukraine into European and world economic structures.
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The main directions of development of tourist business in Ukraine are establishing mechanisms of cooperation of
public authorities with public, scientific and business structures to increase the level of security at tourist sites and
routes, infrastructure arrangement and information support of tourist sites and routes, improvement of tax legislation,
which will help to invest in tourism infrastructure and sanatorium and resort complex.

Ключові слова: туризм, туристичний бізнес, туристична галузь, фактори розвитку, ту6
ристичний ринок, національна економіка, державне регулювання.
Key words: tourism, tourism business, tourism industry, development factors, tourism market,
national economy, state regulation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Властивості і функції туристичної діяльності

Туристичний бізнес в Україні є однією з
прибуткових форм торгівлі послугами, розви,
ток якого впливає на головні сегменти націо,
нальної економіки, як,от: промисловість, буд,
івництво, транспорт, сільське господарство, по,
бутове обслуговування, малий та середній
бізнес. Ефективний розвиток туристичної га,
лузі забезпечить розвиток інфраструктури й
сприятиме зайнятості місцевого населення.
Формування та розвиток туристичного
бізнесу неможливий без досліджень сучасно,
го стану та перспектив розвитку галузі туриз,
му, а саме зростання економічної привабли,
вості туристичної діяльності України, створен,
ня сприятливих умов для ефективного функ,
ціонування суб'єктів туристичного бізнесу на
ринку. Тому визначення факторів, які вплива,

ють на розвиток туристичної галузі, та оцінка
їх впливу в умовах ринкових трансформацій є
досить актуальною.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Слід зазначити, що дослідження факторів
розвитку туристичного бізнесу та ринку тури,
стичних послуг в Україні не втрачають своєї ак,
туальності протягом тривалого періоду часу.
Проблеми, умови та фактори, які формують
ефективне функціонування ринку туристичних
послуг і впливають на розвиток туристичного
бізнесу в Україні, постійно знаходяться в цент,
рі уваги вітчизняних учених, як,от: Василихи
Н.В., Бурдейного В.А., Гриценюк Н.І., Готько
Н.М., Дядечко Л.П., Жукова Н.Л., Кудли Н.Є.,
Кутузової О.Є. та інших.

− створює туристичні послуги, формує туристичний продукт і
здійснює його реалізацію, активно використовуючи маркетингові
комунікації;
− має свою індустрію виробництва і надання послуг
туристам;
− формує ринок туристичних послуг за різними рівнями
комплексності;
− працює як мультиплікатор росту національного доходу,
валового внутрішнього продукту, зайнятості населення;
− сприяє розвитку місцевої інфраструктури та підвищенню
рівня життя населення;
− уявляє собою сферу, в якій дешево створюються робочі
місця та забезпечується високий рівень ефективності й швидка
окупність інвестицій;
− є досить ефективним засобом охорони навколишнього
середовища та історико-культурної спадщини країни, що є
матеріальною основою ресурсного потенціалу туризму, який
утворює специфічну сферу діяльності;
− функціонує у взаємозв’язку практично з усіма галузями і
видами діяльності людей;
− має переваги в інтеграційних і глобалізаційних процесах,
що відбуваються у світовому просторі

Рис. 1. Властивості та функції туристичного бізнесу в Україні
Джерело: [2].
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Зовнішні фактори

Політичні є одними з найбільш динамічних та різноаспектних. Стабільна
політична обстановка в країні – необхідна умова функціонування
туристичної діяльності
Економічні – це фінансово-економічні умови, поліпшення (погіршення)
економічної й фінансової ситуації та збільшення (зниження)
персонального доходу. Зростання доходів населення, в свою чергу,
дозволяє витрачати більше грошей на відпочинок, подорожі, дозвілля
Соціально-демографічні впливають на туристичні послуги, до них
належать: підвищення рівня освіти, культури, задоволення естетичних
потреб населення. Як елемент естетичних потреб можна розглядати
прагнення людей познайомитися з побутом, історією, культурою, умовами
життя в різних країнах
Науково-технічні дозволяють вчасно побачити можливості, які розвиток
науки й техніки відкривають для надання нових видів туристичних послуг
та удосконалення обслуговування клієнтів
Процеси попиту, пропозиції (перетворення попиту на турпродукти в
постійний попит), збільшення індивідуального туризму

Внутрішні фактори

Зростання ролі сегментації ринку (поява нових внутрішньо-регіональних
туристичних сегментів), збільшення відстаней подорожей, різноманітність
форм проведення канікулярного дозвілля дітей і т.д.
Зростання ролі координації діяльності в туризмі в процесі монополізації
(посилення горизонтальних інтеграцій, тобто поширення партнерських
відносин великих фірм із середнім і малим бізнесом; вертикальні інтеграції
через створення стратегічних туристичних союзів; глобалізація
туристичного бізнесу і т.д.)
Зростання ролі засобів масової інформації та зв'язків із громадськістю у
просуванні, рекламі й реалізації туристичних послуг
Зростання ролі працівників у туризмі (збільшення чисельності
працівників, розвитку професійно-кваліфікованої структури і т.д.)
Сезонність туристичної діяльності
Зростання представників туристичного бізнесу (створюються умови для
дій на ринку великих операторів і малих підприємств-агентств, що
пропонують різноманітні туристичні послуги)

Рис. 2. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток туристичного бізнесу

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Завдання полягає у дослідженні основних
факторів розвитку туристичного бізнесу, які
впливають на збалансованість та ефективний
розвиток туристичної галузі України в умовах
ринку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Туристичний бізнес — це галузь національ,
ного господарства, яка є менш капіталомісткою,
ніж інші галузі та має високий рівень рентабель,
ності. Туристичний бізнес є, передусім, сферою
праці, де виробляється та реалізується продукт
і організовується його споживання — обслуго,
вування туристів під час подорожі.
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Туризм є перспективною галуззю націо,
нальної економіки, а розвиток туристичного
бізнесу здатний гарантувати істотний вклад у
розвиток економіки країни, який забезпечить
створення нових робочих місць, наповнення
державного бюджету за допомогою сплати по,
датків та відвідування України туристами інших
країн.
Відповідно до Закону України "Про ту,
ризм", організаційними формами туризму є
міжнародний і внутрішній туризм. До міжна,
родного туризму належать: в'їзний туризм по,
дорожі в межах України осіб, які постійно не
проживають на її території, та виїзний туризм
подорожі громадян України та осіб, які пост,
ійно проживають на території України, до
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Умови ефективного функціонування бізнесу в туристичній галузі
Стабільність державної та економічної політики
Пільговий податковий режим для соціальних видів туризму
Розвинена інфраструктура підтримки підприємництва, починаючи з
ліцензування і закінчуючи державними органами регулювання й
контролю
Гнучкий ринковий механізм участі туризму в глобалізаційних процесах і в
інтеграції України в європейські та світові економічні структури

Рис. 3. Умови розвитку туристичного бізнесу в Україні

іншої країни. До внутрішнього туризму відно,
сяться подорожі в межах території України
громадян України [5].
Туристичний бізнес як складова економіч,
ного комплексу країни характеризується вла,
стивостями та функціями представлені на ри,
сунку 1.
Фактори, що впливають на стан та розвиток
туризму, дослідники класифікують відповідно
до масштабу туристичного ринку. За такої кла,
сифікації виділяють три їх рівні:
— глобальні, тобто фактори, які діють у
міжнародному чи світовому масштабі;
— національні, тобто фактори, які виявля,
ють свій вплив на рівні держави;
— регіональні, тобто фактори, що вплива,
ють на стан та розвиток туристичних ресурсів
в межах окремого регіону [6, с. 83].
Важливими питаннями розвитку туристично,
го бізнесу є дослідження факторів, які вплива,
ють на стан туристичної галузі в країні та її регі,
онах. У науковій літературі ці фактори поділя,
ються на дві групи, а саме зовнішні (екзогенні) і
внутрішні (ендогенні), які в мають специфічні
прояви при веденні туристичного бізнесу (рис. 2).
Зовнішні фактори впливають на туризм, пе,
редусім, за допомогою демографічних і соц,
іальних змін, а також через фінансово,еко,
номічні умови.
Внутрішні фактори — це фактори, що впли,
вають безпосередньо в сфері туризму, тобто це
матеріально,технічні фактори, що мають най,
важливіше значення для розвитку туризму. Го,
ловні з них пов'язані з розвитком засобів роз,
міщення, транспорту, підприємств харчування,
рекреаційної сфери, торгівлі.
Поєднання внутрішніх та зовнішніх фак,
торів формує кон'юнктуру туристичного рин,
ку та створює середовище для бізнес,діяль,
ності, впливає на формування попиту та про,
позиції, які забезпечують діяльність національ,
ної індустрії туризму зі створення відповідно,
го туристичного продукту. Формування націо,
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нального туристичного бізнесу є наслідком
складної взаємодії організаційно,економічних
процесів, які формують попит та пропозицію
на ринку туристичних послуг.
Організаційно,економічні процеси ринку
туристичних послуг сприяють покращенню
інформаційно,комунікаційного забезпечення
між сегментами ринку, подоланню галузевих
бар'єрів та інформаційної закритості. Розвиток
ринку туристичних послуг формується під
впливом соціально,економічних факторів, до
яких відносяться: наявність вільного часу,
структура населення, вік, рівень доходів гро,
мадян, освіта, рід занять, приналежність до пев,
ної раси, стать тощо. На думку Н. Кудли, успіш,
не функціонування туристичного ринку в ціло,
му неможливе без наявності вільного часу та
дозвілля громадян, у разі збільшення якого
можна очікувати, що грошові кошти можуть
бути направлені на придбання послуг туризму,
відпочинок: "Наявність вільного часу є одним
з найважливіших факторів. Вільний час, яким
володіє суспільство, залежить від внутрішньо,
го законодавства конкретної країни (кількість
днів відпустки, кількість робочих годин на тиж,
день). Інформація про час проведення шкільних
канікул, державних і релігійних свят та їх ко,
реляції в даному році з суботами і неділями є
важливою для організаторів туризму з ураху,
ванням активізації туристичного попиту" [3].
Успішний розвиток туристичного бізнесу в
України потребує створення належних умов для
роботи туристичних підприємств, установ та
організацій на туристичному ринку. Серед основ,
них чинників, які впливають на розвиток турис,
тичного бізнесу, є Постанова Кабінету Міністрів
України про затвердження Стратегії розвитку
туризму та курортів на період до 2026 року. Зап,
ровадження Стратегії передбачається за напрям,
ками, серед яких: забезпечення безпеки туристів
та захист їх законних прав та інтересів, імплемен,
тація законодавства ЄС у сфері туризму, забез,
печення комплексного розвитку територій, зок,
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рема створення сприятливих умов для залучен,
ня інвестицій у розбудову туристичної інфраст,
руктури, удосконалення системи професійної
підготовки фахівців сфери туризму, формуван,
ня та просування позитивного іміджу України,
як країни привабливої для туризму [4].
Туристичний бізнес є відкритою системою,
на розвиток якої впливає безліч факторів, як,
от: природні, соціально,економічні, політичні.
Для його розвитку, необхідно забезпечити
певні умови (рис. 3).
Визначаючи туристичний бізнес як один з
пріоритетних у галузях національної економі,
ки для його ефективного функціонування не,
обхідно вирішити проблеми, які потребують
державного регулювання й підтримки виконав,
чих органів влади. Серед них є такі:
— налагодження механізмів співпраці
органів державної влади з громадськими, нау,
ковими та бізнес,структурами;
— підвищення рівня безпеки на туристич,
них об'єктах і маршрутах, своєчасне надання
невідкладної допомоги туристам, які постраж,
дали під час подорожі;
— облаштування інфраструктури та інфор,
маційного забезпечення туристичних об'єктів
і маршрутів;
— вдосконалення податкового законодав,
ства, що сприятиме вкладенню інвестицій в
інфраструктуру туризму та санаторно,курор,
тний комплекси.
ВИСНОВОК

Підсумовуючи викладене, слід відзначити,
що розвиток туристичного бізнесу України за,
лежить від системи факторів. Систематизація
та класифікація цих факторів дозволить виве,
сти галузь туризму на новий вектор розвитку,
а необхідними організаційними заходами, які
сприятимуть стійкому розвитку бізнесу є: по,
глиблений розвиток інфраструктури галузі для
комплексного обслуговування всіх категорій
туристів; організація періодичних тренінгів та
семінарів туристичного спрямування для тури,
стичного бізнесу та зацікавлених осіб; засто,
сування інновацій у вигляді централізованої
комп'ютерної мережі резервування місць роз,
міщення та створення реальної бази про послу,
ги у сфері туризму; сформування державної
політики в галузі туризму, яка сприятиме його
стійкому розвитку.
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METHODS OF EVALUATION OF PERSONNEL: THE ROLE AND SIGNIFICANCE
IN MANAGEMENT
У статті проаналізовано підходи до визначення поняття "оцінювання персоналу", визначено завдання, що моB
жуть бути розв'язані в процесі оцінки співробітників, а також виокремлено наслідки ключових помилок у результаті
непрофесійного проведення оцінки. Розглянуто основні завдання оцінки персоналу, проведено критичний аналіз
методів оцінки персоналу визначені переваги та недоліки використання того чи іншого методу. В статті підкреслено,
що застосування системи оцінювання персоналу має на меті збереження найкращих співробітників, створення умоB
ви для професійного зростання, а також виявлення безперспективних, інертних співробітників. Запропоновано обиB
рати метод оцінки персоналу підприємства відповідно до рівня управління (ієрархії). У статті підкреслюється, що
регулярна і систематична оцінка персоналу позитивно позначається на мотивації співробітників, їх професійному
розвитку і зростання.
Evaluation of the results of the ACTIVITIES of personnel serves mainly three purposes: administrative, which consists
in making personnel decisions on an objective and regular basis; informative; motivation. The assessment of personnel is
a procedure carried out in order to identify the degree of compliance of the professional, business and personal qualities
of the employee, quantitative and qualitative results of his work with certain requirements.
Personnel assessment is a continuous process in the enterprise management system and is associated with all areas
of its work. Directly through the personnel assessment, the head of the enterprise can receive information about the
performance of employees, their potential and growth prospects; identify the reasons for the ineffective work of individual
specialists; analyze the needs and priorities for training and continuing education; find ways to improve the organization
of labor and the like. In addition, a number of managerial decisions on the problems of selection and placement of
personnel, the identification of the contribution of each employee to the activities of the enterprise are based on the
results of the assessment; promotion of workers both vertically and horizontally; improving the structure, style, methods
of personnel management; Strengthening the relationship between the administration and the trade union, managers
and subordinates.
All categories of employees are subject to evaluation, but its significance for individual categories is different, as far
as personal and business qualities of the staff are concerned. The main issue of any assessment is the establishment of
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indicators to determine whether an employee belongs to a specific organizational and social system and whether they
meet professional requirements. Assessment indicators can be divided into the following groups: personal qualities;
assessment of professional behavior; assessment of labor productivity, that is, the results of production and other activities.
The article proposes to choose the method of evaluating the personnel of the enterprise in accordance with the level
of management (hierarchy). Regular and systematic assessment of staff positively affects the motivation of employees,
their professional development and growth.

Ключові слова: персонал, оцінка персоналу, методи оцінки персоналу, управління персона6
лом, самооцінка.
Key words: personnel, personnel evaluation, methods of personnel evaluation, personnel
management, self6esteem.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оцінка персоналу є найважливішим елементом в
управлінні людськими ресурсами будь,якої сучасної
компанії і являє собою цілеспрямований процес вста,
новлення відповідності між якісними характеристи,
ками персоналу і вимог до займаної посади. Розгля,
даючи цей процес у рамках HR,менеджменту, слід
зазначити, що основним завданням управління людсь,
кими ресурсами є кваліфікований підбір персоналу,
який буде впливати на кінцеві показники роботи
організації. Всі організації існують для досягнення
поставлених перед ними цілей. Ступінь реалізації цих
цілей показує, наскільки ефективно діє організація та
використовує наявні ресурси. Оскільки всі люди інди,
відуальні і відрізняються один від одного своїми
вміннями, здібностями і якостями, то природним чи,
ном, співробітники організації по,різному виконують
свої обов'язки. Серед них є і лідери, і аутсайдери, уп,
равління якими передбачає застосування різних ме,
тодів оцінки, формування відповідної системи моти,
вації. Однак, щоб провести таку диференціацію та
відповідним чином вибудувати систему мотивації
праці, необхідно використовувати певну систему оц,
інки ефективності виконання кожним співробітником
компанії своїх посадових обов'язків.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ
У літературі оцінка персоналу розглядається в різ,
них ракурсах. Теоретико,методологічні основи оці,
нки персоналу активно досліджуються зарубіжними
та вітчизняними науковцями, як А. Єременком, А.
Монстовичем, В. Нижником, В. Нідзельською, В. Уш,
кальовим, Д. Ядранським. Результатом їх досліджень
є розробка окремих підходів, процедур, методів щодо
організації та проведення оцінки персоналу.
Однак на сучасному етапі розвитку конкурентне
середовище висуває жорсткі вимоги до управління
персоналом підприємства, а отже, постає проблема
формування всебічної, комплексної, зрозумілої та
об'єктивної системи оцінювання персоналу, викори,
стання новітніх підходів з метою досягнення таких
критеріїв, як економічність та оптимальність.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є визначення та аналіз основ,
них підходів до оцінки персоналу, критеріїв та перс,
пектив їх застосування на підприємствах, а також
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систематизація методів менеджменту, виявлення їх
переваг, недоліків та визначення особливостей впли,
ву на персонал підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Оцінювання персоналу розглядається як елемент
управління і як система атестації кадрів, що застосо,
вується в організації в тій чи іншій модифікації. Вод,
ночас це необхідний засіб вивчення якісного складу
кадрового потенціалу організації, його сильних і слаб,
ких сторін, а також основа для удосконалення індиві,
дуальних трудових здібностей працівника і підвищен,
ня його кваліфікації [8, с. 28]. Отже, оцінювання пер,
соналу — це процес визначення ефективності вико,
нання працівниками організації своїх посадових обо,
в'язків і реалізації організаційних цілей або процес
визначення відповідності якісних характеристик пер,
соналу (здібностей, умінь, мотивів) вимогам посади
або робочого місця.
Оцінка результатів діяльності персоналу слугує
переважно трьом цілям: адміністративній, яка поля,
гає в прийнятті кадрових рішень на об'єктивній і ре,
гулярній основі (розміщення кадрів, їх переміщення,
підвищення, переведення, оплата праці тощо); інфор,
мативній — забезпечення керівників необхідними да,
ними про кількісний та якісний склад персоналу; мо,
тиваційній — орієнтація працівників на покрашення
трудової діяльності в потрібному для організації на,
прямку [2, с. 54].
Із всієї сукупності цілей і напрямків проведення
оцінювання персоналу виділяють основну — покра,
щити управління діяльністю організації. Підприєм,
ство не може розраховувати на довготривалий роз,
виток без ефективного управління персоналом та
організації його діяльності. Основою забезпечення
цього є оцінка кадрів як відправний момент для удос,
коналення персоналу, його мотивації і відповідної оп,
лати праці.
Оцінюванню підлягають усі категорії працівників,
але значимість його для окремих категорій різна. До
того ж оцінка особистих і ділових якостей керівників,
головних спеціалістів значно складніша, ніж вироб,
ничого персоналу. Оцінка виробничого персоналу —
це визначення певних професійних і особистих якос,
тей працівників, виходячи з їх функціональних обо,
в'язків і цілей підприємства. За таким підходом оці,
нювання персоналу повинно обов'язково включати
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Таблиця 1. Аналіз підходів до визначення поняття "оцінювання персоналу"

Автор
Єременко А. [1]
Монстович А. [2]

Нижник В.,
Змерзла Т. [3]
Нідзельська В. [4]

Ушкальов В. [7]

Ядранський Д. [9]

Визначення
Оцінка персоналу – це процедура, що здійснюється для виявлення ступеня відповідності
професійних, ділових та особистих якостей працівника, кількісних та якісних результатів його
трудової діяльності
Оцінка персоналу може повноцінно виконувати притаманні їй функції за умов побудови на
принципах: а) невідворотності (обов’язковості); б) загальності (оцінюють кожного);
в) систематичності (оцінка здійснюється постійно); г) всебічності (оцінці підлягають усі
сторони діяльності та особистості людини); д) об’єктивності (використання достатньо повної
системи показників для характеристики працівника); е) гласності (широкого ознайомлення
персоналу з порядком і методикою проведення оцінки, доведення її результатів до всіх
зацікавлених осіб); є) демократизму (участі громадськості, залучення до оцінки колег і
підлеглих); ж) результативності (обов’язкового й оперативного вжиття дійових заходів за
результатами оцінки)
Оцінка персоналу надає інформацію про: ефективність роботи працівників; потенційні
можливості спеціалістів і перспективи їх росту; причини неефективної роботи окремих
працівників; потреби і пріоритети в навчанні та підвищенні кваліфікації; шляхи удосконалення
організації праці
Комплексна система оцінювання персоналу організації за допомогою методів експертних
оцінок та ранжування, надає змогу об’єктивно здійснити оцінювання та одержати конкретний
результат для забезпечення розвитку кадрового потенціалу та ефективності функціонування
системи управління персоналом й організації в цілому
Особливості оцінки ефективності процесу розвитку персоналу слід віднести: комплексність
оцінки; значну залежність показників ефективності від цілей розвитку; необхідність урахування
індивідуальних особливостей та суб’єктивних чинників; низьку інформативність та відносність
грошових показників; зумовленість зовнішніми умовами та чинниками; складність здійснення
до завершення етапу процесу розвитку або процесу розвитку взагалі
Оцінка суб’єкта праці (персоналу) здійснюється об’єктом праці (представником роботодавця)
переважно за єдиним критерієм (виконання – не виконання роботи, для якої певний суб’єкт
залучався)

Джерело: сформовано на основі [1—4; 7; 9].

Цільове оцінювання
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Періодичне оцінювання

психологічний компонент і бути спрямованим на роз,
Проте перед тим чк розбиратись у процесі оцінки
роблення рекомендації управління персоналом [8, с. персоналу та методах оцінки, визначимо сутність тер,
62].
міну "оцінювання персоналу", яка досить різниться
Безпосередньо через оцінку персоналу керівник серед вітчизняних вчених (табл. 1).
підприємства чи то інша вповноважена особа, може
Таким чином, можна зробити висновок, що оці,
отримати інформацію про ефективність роботи пра, нюванням персоналу є процедура, що здійснюється з
цівників, їх потенційні можливості і перспективи ро, метою виявлення ступеня відповідності професійних,
сту; виявити причини неефективної роботи окремих ділових та особистих якостей працівника, кількісних
спеціалістів; проаналізувати потреби і пріоритети в і якісних результатів його трудової діяльності визна,
навчанні та підвищення кваліфікації; знайти шляхи ченим вимогам.
удосконалення організації праці тощо. До того ж, на
Менеджмент персоналу передбачає широке вико,
результатах оцінки грунтується ряд управлінських ристання результатів оцінки персоналу, адже кожна
рішень з проблем підбору і розстановки кадрів, вияв, організація прагне зберегти найліпші кадри, створи,
лення вкладу кожного працівни,
ка в діяльність підприємства; про,
Підбір кандидатів на вакантну посаду
Аналіз роботи співробітників організації
сування працівників як по верти,
калі, так і по горизонталі; покра,
щення структури, стилю, методів
Оцінка персоналу
управління персоналом; зміцнен,
ня взаємозв'язків адміністрації і
профспілки, керівників і підлег,
Відбір персоналу
Аналіз роботи
лих. Однак у разі проведення
процесу оцінки персоналу мо,
Формування
Навчання персоналу
жуть виникати такі проблеми, як
кадрового резерву
упередженість оцінки, нерозум,
іння працівниками необхідності
Розвиток персоналу
Розробка системи
проведення оцінки, у разі вибо,
кадрове планування
мотивації
ру методу оцінки орієнтація на
"моду", а не на основні завдання
аналізу динаміки результативності праці
оцінювання результатів роботи
її проведення та специфіку діяль,
ності підприємства, невірна
інтерпретація отриманих резуль,
Рис. 1. Основні завдання оцінки персоналу
Джерело: сформовано на основі [5; 6; 8].
татів та інше [8, с. 65].
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Таблиця 2. Методи оцінювання персоналу
Метод оцінювання
Інтерв’ю. Найчастіше використовується при
прийомі на роботу. Має на увазі діалог з
потенційним співробітником, щоб
визначити його придатність для компанії і
конкретної діяльності
Оцінка виконання завдань дозволяє оцінити
трудову діяльність співробітника за певний
проміжок часу

Недоліки
Кандидат може прикрашати свої здібності;
кандидат може недоговорювати, бути не до
кінця чесним; під час діалогу може статися
конфлікт; необхідно ретельно підготуватися до
інтерв’ю і не відходити від плану
Можливі суперечливі ситуації в разі
протилежних думок серед оцінюють;
необхідність фіксувати всю діяльність
співробітників;
можливо упустити будь-які досягнення або
упущення співробітників
Метод «360 градусів». Працівник
Об’єктивна, всебічна оцінка; більш активна
Оцінюються компетенції і в меншій мірі
оцінюється усіма співробітниками, з якими зворотна зв’язок
результати діяльності; потрібна висока ступінь
взаємопов’язаний у трудовій діяльності, і
конфіденційності; важко домогтися відвертого
клієнтами
думки підлеглих про керівника
Групова дискусія допомагає визначити
Простота в реалізації; наявність зворотного зв’язку Співробітник може бути не чесний; рівень
активних, амбітних працівників на основі
взаємини співробітника і керівників можуть
бесіди
впливати на підсумки
Рангові метод. Керівники складають
Оцінюють кілька керівників; всі співробітники
Співробітники порівнюються за одним
рейтинг співробітників за певним
порівнюються між собою і є наочний список
критерієм, і працівники, які добре проявляють
заздалегідь обраному критерію
ефективності співробітника усередині компанії;
себе в інших категоріях, можуть бути
хороший спосіб заохотити кращого співробітника демотивовані, якщо виявляться в кінці списку;
керівники можуть недобросовісно ранжувати,
грунтуючись на особистих симпатіях
Великі витрати часу; трудомісткість методу;
Метод бальної оцінки. За кожне досягнення Оцінюється сукупність всіх якостей і досягнень
працівники можуть частково підходити під
працівника йому присвоюється заздалегідь співробітника; показує сильні і слабкі сторони
опис характеристики, але все ж необхідно
обумовлену кількість балів, які в наслідку
працівника; всі співробітники оцінюються
присвоїти якесь кількість балів, вибираючи
підсумовуються і визначають його
однаково і об’єктивно, так оцінки за кожне
найбільш підходящі варіант, що не повністю
загальний діловий рівень
досягнення заздалегідь обумовлені ним
відповідає кандидату
Тестування. Передбачає письмовий
Швидкий спосіб перевірки кандидата на посаду
Відповіді можуть бути нечесні або
короткий або розгорнуту відповідь на
перебільшені, якщо питання стосуються
питання тесту
особистості кандидата; якщо питання
професійного характеру, то оскільки в тестах є
варіанти відповідей, то є ймовірність, що
кандидат випадково буде відповідати вірно, не
знаючи відповіді
Атестація. Проводиться для оцінки
Добре знайома персоналу і методологічно
Сприймається багатьма співробітниками
відповідності рівню праці, потенціалу і
опрацьована; на підставі атестації можна приймати негативно; вимагає значних тимчасових і
якостей співробітника вимогам займаної
юридичні рішення; рішення приймається
трудових витрат; працівники отримують
посади. атестація має юридичну силу, тому колегіально
мінімально
за її результатами можна знизити або
підвищити співробітника, перевести на іншу
посаду, навчити або звільнити
Метод еталонів передбачає порівняння
Ранжування співробітників і з не завищеною планкою Можливе негативне і зневажливе ставлення до
якості працівника порівнюються з
(якщо один співробітник зміг досягти певних висот у співробітника-еталону; складно знайти
найуспішнішими співробітниками даного
даній компанії, то і інші зможуть); у співробітників є з співробітника, який був би самим успішним у
всіх категоріях
напряму
кого взяти приклад
Метод суми оцінок. В даному випадку
Простота методу; показує, які якості проявляються Складно знайти різницю між «постійно»,
оцінюють частоту прояви у співробітника тієї у
«часто» і «рідко», «ніколи»; не описує
чи іншої якості за шкалою «постійно»,
співробітника частіше і найрідше
наскільки добре проявляється та чи інша якість
«часто», «рідко», «ніколи»
Система групування, за якою всіх
Можливість визначити кращих і гірших
Співробітники, які можуть потрапити за
співробітників ділять на 4 групи: «поганий співробітників
характеристиками між двома сусідніми
працівник», «задовільний працівник»,
групами; можливі конфліктні ситуації
«хороший працівник», «відмінний
працівник»
Ассессмент-центр. Оцінка персоналу
Об’єктивна оцінка, що дозволяє визначити
Значні фінансові витрати; значні витрати часу
проводиться в основному за рахунок
потенціал співробітника; дозволяє виявити
на підготовку і проведення; високий рівень
спостереження за працівниками в
відповідність працівника корпоративної культурі; стресу при отриманні зворотного зв’язку
спеціально змодельованої ситуації, яка
наочно показує всі переваги і недоліки
схожа з їх діяльністю
співробітника
Управління по цілям. Керівник і
Співробітник розуміє критерії успішності своєї
Суб’єктивність оцінки, оскільки оцінює тільки
співробітник разом ставлять цілі і
роботи до початку виконання завдань; надання
одна людина (керівник); орієнтація на минулі
заслуги і досягнення, а не на розвиток
завдання, необхідні рішення, і очікувані
зворотного зв’язку; витрати мінімальні або
результати діяльності. Надалі
відсутні
оцінюються реальні досягнення і результати
із запланованими
Управління результативністю дозволяє
Співробітник розуміє критерії успішності своєї
Великі витрати часу; цей метод можна
оцінити компетенції співробітника, які
роботи до початку виконання завдань; надання
застосовувати в компаніях з розвиненою
потрібні для досягнення цілей
зворотного зв’язку протягом усього запланованого корпоративною культурою
періоду; передбачає розвиток і навчання
співробітника
Метод щоденників. Працівникам видається Допомагає відстежити витрати часу; щодо
Співробітники, які знаходяться під контролем,
список завдань на весь робочий день і
отриманої інформації можна розподіляти завдання можуть виконувати роботу швидко, але не
фіксується за скільки часу було виконано
таким чином, щоб співробітник вклався в один
якісно
кожне доручення
робочий день
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Переваги
Можливість задавати питання і уточнювати всі
тонкощі;
при діалозі також можна оцінювати кандидата
вербально і невербально, тобто враховується
манера спілкування і поведінки
Розглядається вся діяльність співробітників, більш
точна оцінка; об’єктивна оцінка за рахунок різних
думок (кілька оцінюють); можливість визначити
тенденція розвитку співробітника
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Основним питанням будь,якої оці,
нки є встановлення показників, які доз,
воляють визначити належність співро,
бітника до конкретної організаційно,
Оцінка виконання завдань.
соціальної системи та відповідність про,
Інтерв’ю.
Ассиссмент-центр.
фесійним вимогам. Показників оцінки
Управління по цілям.
можна умовно розділити на такі групи:
Керівник середньої
Управління результативністю.
ланки
особистісні якості (темперамент, харак,
Атестація.
Тестування.
тер, дисциплінованість, почуття відпо,
Метод еталонів
відальності, комунікабельність, ініціа,
тива, аналітичні здібності, лідерські
Інтерв’ю.
якості тощо); оцінка професійної пове,
Ассиссмент-центр.
дінки (рівень кваліфікації, знання сумі,
Метод «360 градусів».
Лінійний керівник
Управління по цілям.
жних питань, вміння переконувати, ве,
Управління результативністю.
сти переговори, працювати в команді,
Атестація.
Тестування.
досвід роботи, знання виробництва
Метод еталонів
тощо); оцінка результативності праці,
тобто підсумки виробничої та іншої
Інтерв’ю.
Співробітник
діяльності (продуктивність праці, при,
Тестування.
Метод бальної оцінки.
буток, кількість залучених клієнтів).
Ранговий метод.
Отже, відповідно до мети оцінюван,
Атестація
ня персоналу підприємства може
Рис. 2. Розподіл методів менеджменту відповідно до рівня управління здійснюватися на основі різних методів
(табл. 2).
ти їм умови для професійно,кваліфікаційного зрос,
Організаційна процедура підготовки проведення
тання і одночасно позбутися працівників інертних, ма, оцінювання передбачає виконання ряду обов'язкових
локваліфікованих, безперспективних.
заходів, а саме:
Оцінювання персоналу є складовою процесу
розробка методики оцінювання (якщо це доціль,
відбору й розвитку персоналу. Оцінка персоналу не, но, методику можна купити) з урахуванням конкрет,
розривно пов'язана майже з усіма функціями систе, них умов організації;
ми управління персоналом. Без оцінки не можна об,
формування оціночної комісії із залученням без,
ійтися при відборі кандидатів на вакантні посади, без посередніх керівників тих працівників, що оцінюють,
оцінки результатів діяльності складно справедливо ся, та спеціалістів вищого рівня ієрархії, а також спец,
розподілити премії і бонуси, без оцінки не обійтися у іалістів служби управління персоналом;
визначенні потреби в навчанні та розвитку персона,
визначення часу та місця проведення оцінки;
лу. Нині існує два підходи до оцінювання персоналу:
встановлення процедури підбиття підсумків оці,
— оцінка кандидатів на вакантну посаду;
нки;
— періодична оцінка працівників організації [8,
вивчення питань інформаційного забезпечення
с. 87].
процесу оцінювання;
Регулярна та систематична оцінка персоналу по,
консультації авторами методичних розробок
зитивно позначається на мотивації співробітників, їх членів комісії з питань оцінювання [8, с. 45].
професійному розвитку, зростанні. Одночасно ре,
На першому етапі (розробка методики) доцільно,
зультати оцінки є важливим елементом управління го розподілити персонал підприємства за певними
людськими ресурсами, оскільки надають можливість рівнями та обрати метод оцінки рисунок 2.
приймати обгрунтовані рішення щодо винагороди,
Основною особою в процесі оцінювання персо,
просування, звільнення співробітників, їх навчання та налу є лінійний керівник. Він відповідає за об,
розвитку. Процедури оцінки персоналу є базовими 'єктивність і повноту інформаційної бази та прово,
для багатьох конкретних аспектів кадрової роботи. дить бесіду з працівником. Думка безпосереднього
Зокрема під час прийому на роботу, при просуванні, керівника є визначальною в оцінюванні кандидата на
при навчанні, при реорганізації, заохоченні, скоро, вакантну посаду [5, с. 70].
ченні і звільнення. Оцінка і атестація персоналу тісно
Однак використання одразу всіх методів оцінки
пов'язана практично з усіма основними напрямами персоналу підприємства потребує значного обсягу
роботи в сфері управління персоналом. Отже, оцінка фінансових ресурсів та часу, а отже, виникає потреба
персоналу є безперервним процесом у системі управ, формування універсальної системи оцінювання на
ління підприємства та пов'язана з усіма напрямами кожному підприємстві, яка б враховувала особливості
його роботи (рис. 1).
сфери діяльності, відповідала встановленим стандар,
Під час формування періодичної оцінки узагаль, там та нормам оцінювання, поєднувала оптимальні
нюються: думка колег і працівників взаємозв'язаних методи, що точно, об'єктивно, просто, зручно та зро,
підрозділів; підлеглих; спеціалістів у галузі ділової зуміло відображали результат діяльності кожного пра,
оцінки, а також результати самооцінки працівників.
цюючого зокрема та персоналу підприємства загалом.
Оцінка виконання завдань.
Інтерв’ю.
Атестація

Р І В Н І

У П Р А В Л І Н Н Я

Керівник вищої ланки
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Оцінка виступає інструментом, що забезпечує
конкурентоспроможність підприємства, бо дозволяє
своєчасно виявити та діагностувати моделі поведінки
співробітників, отримати конкурентні переваги. Вод,
ночас оцінка виступає регулятором продуктивності
праці.
Існує велика різноманітність методів, кожен з
яких по,своєму унікальний, і перед організацією
стоїть значне завдання в визначенні гідного із них як
загалом для компанії, так і для окремих її частин.
Організації часто комбінують або видозмінюють кла,
сичні методи і підлаштовують їх під себе, водночас з
огляду на фінансові витрати і специфіку організації.
Тільки беручи до уваги всі перераховані тонкощі,
можна вибудувати свою систему для оцінки персона,
лу і при цьому домогтися ефективного використання
людських ресурсів.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TOURISM IN THE UNITED TERRITORIAL
COMMUNITIES
Подані у статті дослідження стосуються актуального на сьогодні питання розвитку зеленого туризму в об'єднаB
них територіальних громадах, який має стратегічне значення для встановлення національної економіки. Розкрито
проблеми та перспективи розвитку зеленого туризму в об'єднаних територіальних громадах. Визначено природний,
культурний, людський потенціал і можливості його залучення для розвитку зеленого туризму. Встановлено, що зелеB
ний туризм може бути додатковим чинником наповнення дохідної частини бюджету об'єднаних територіальних гроB
мад. Охарактеризовано пріоритетні основні напрями регіонів для розвитку зеленого туризму. Визначено, що зелеB
ний туризм може відіграти роль каталізатора структурної перебудови економіки, забезпечити демографічну
стабільність і розв'язати соціальноBекономічні проблеми, які виникають під час формування об'єднаних територіB
альних громад.
The research presented in this article addresses the pressing issue of green tourism development in integrated
territorial communities. The operation of rural green tourism is of strategic importance for the development of the national
economy, given the high level of unemployment that has arisen in rural areas, and this needs to be addressed urgently.
One of the ways to reduce rural unemployment is to develop entrepreneurship in rural areas, in particular in the field of
green tourism, that is, to create opportunities for rural residents to engage in entrepreneurial activity and earn income.
The problems and prospects of green tourism development in the united territorial communities are revealed. The
basic directions of development of tourism are: creation of the perfect system of management of the branch; development
and strengthening of the material base of tourism; effective use of recreational resources, objects of historical and cultural
heritage; organization of advertising and information support of the industry development; the reproduction of folk
traditions and crafts; ensuring the implementation of organizational and legal control measures. Also, the prospects for
the development of green tourism are formed through the implementation of measures to improve the improvement of
rural estates, streets, villages, development of social infrastructure.
The natural, cultural, human potential and opportunities for its involvement in the development of green tourism
have been identified. It is established that green tourism can be an additional factor in filling the revenue part of the
budget of the united territorial communities. Priority main directions of regions for development of green tourism are
characterized. It has been determined that green tourism can serve as a catalyst for structural restructuring of the economy,
provide demographic stability and solve the socioBeconomic problems that arise in forming united territorial communities.
The favorable external territorial environment, inexhaustible recreational opportunities testify to the further
development of rural green tourism in the form of small business, and will become a significant source of replenishment
of local budgets, development of social infrastructure of the united territorial communities.

Ключові слова: зелений туризм, сільська місцевість, об'єднана територіальна громада, бюд6
жет, послуги, соціально6економічний розвиток, рекреаційні ресурси, сільські території.
Key words: green tourism, rural areas, integrated territorial community, budget, services, socio6
economic development, recreational resources, rural territories.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Дедалі більшу конкуренцію великим турком,
плексам в Україні створює сільський зелений ту,
ризм, в якому високий рівень комфорту поєдна,
Передплатний індекс 21847

но з домашньою гостинністю сільських родин та
незабутнім етнографічним колоритом відпочин,
ку в українському селі. В Україні цей вид туриз,
му набув поширення в останньому десятилітті

99

АГРОСВІТ № 20, 2019
та переживає період становлення як окремої
сфери підприємницької діяльності. Враховуючи
особливості географічного положення, сприят,
ливість кліматичних умов, культури і традицій,
у нашій країні є достатні передумови для роз,
витку сільського зеленого туризму. У країнах
Європейського Союзу сільський зелений туризм
успішно функціонує та розвивається за рахунок
постійно зростаючого попиту серед жителів
міських територій. Швидкий ритм життя, урба,
нізація, розвиток високих технологій та комун,
ікацій створили умови для формування та роз,
витку сільського зеленого туризму. Багатьом ту,
ристам набридло відпочивати за стандартною
схемою та в місцях скупчення великої кількості
людей. Відвідування туристами колоритних
етнографічних сільських громад, з одного боку,
задовольняє їхнє бажання відпочинку, а з іншо,
го — створює можливість сільським жителям от,
римати економічні вигоди від використання
власного житла і землі. Зелений туризм — це
можливість створити не лише комфортні місця
для відпочинку у своїй громаді, але й нові ро,
бочі місця завдяки розвитку підприємницької
діяльності. Такий туризм дозволяє швидко за,
лучити інвесторів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами та перспективами розвитку
зеленого туризму, особливостям його станов,
лення в об'єднаних територіальних громадах є
в полі зору багатьох вітчизняних і зарубіжних
вчених, як: В. Азара, В. Биркович, І. Гришова,
П. Гудзя, О. Дудзяк, Л. Вашина, В. Кифяк,
М. Пітюлич, М. Плотніков, В. Россоха, Д. Сте,
сенко та ін.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є визначення проблем розвит,
ку і дослідження перспективних напрямів зе,
леного туризму в умовах формування об'єдна,
них територіальних громад.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний стан економічного розвитку краї,
ни потребує пошуку нових форм господарюван,
ня в сільській місцевості. Однією з таких форм
може виступати саме зелений туризм, який мож,
на розвивати, зокрема, за допомогою підприє,
мницької діяльності. Для сільського населення
це гарна можливість створити потужну інфрас,
труктуру на території, де вони проживають.
Саме тому зелений туризм і належить до одно,
го з напрямів підприємницької ініціативи в ОТГ.
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Зелений туризм — це не лише збереження
природи, але й відродження, збереження та
розвиток місцевих народних звичаїв, про,
мислів, пам'яток історико,культурної спадщи,
ни [1]. Тому розвиток туризму — один із пріо,
ритетних напрямів розвитку громади, куди
дійсно перспективно вкладати кошти. Украї,
нська природа щедро нагородила нас горами,
озерами, річками та іншою красою, на яку люди
ніколи не перестануть дивитись. Тобто приваб,
ливість наших природних багатств не згасає, а
з ними відпочинок на природі стає актуальним.
Однак наразі дуже багато по,справжньому гар,
них місць занедбано, й ніхто не поспішає ство,
рити з готового ресурсу додаткове джерело
постійних надходжень до місцевого бюджету.
Дехто вважає, що розвиток туризму в сучасних
українських реаліях — справа, приречена на
провал. Проте деякі ОТГ на власному досвіді
переконались у тому, що за туризмом майбутнє
і не тільки в питанні надходження додаткових
коштів для громади.
Туристична галузь має велике значення для
розвитку економіки та соціальної сфери терито,
ріальних громад. Пріоритетний напрям розвит,
ку в'їзного та внутрішнього туризму є важливим
чинником утворення додаткових робочих місць
та підвищення авторитету громади в регіоні.
Розвиток туристичної галузі в громадах
істотно вплине на такі сектори економіки, як
транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво,
сільське господарство і є одним з перспектив,
них напрямків структурної перебудови еконо,
міки. У свою чергу важливими факторами роз,
витку туристичної галузі є природно,рекреа,
ційний та історико,культурний потенціал.
ОТГ розробляють програми розвитку ту,
ризму, які покликані стимулювати ефективне
використання наявних ресурсів регіону, підви,
щити рівень міжгалузевого співробітництва,
стимулювати розвиток ринкових відносин у
туристичній сфері, визначити перспективи роз,
витку туризму в громадах на основі аналізу
його сучасного стану. Ці програми передбача,
ють здійснення комплексу заходів щодо удос,
коналення системи управління туристичною
галуззю, створення умов для нарощування об,
сягів надання туристичних послуг за рахунок
розширеного в'їзного та внутрішнього туриз,
му, здійснення заходів щодо підтримки реклам,
но,інформаційної діяльності, розроблення
інноваційних проектів з питань розвитку перс,
пективних видів туризму.
Основною метою ОТГ є створення конку,
рентоспроможного туристичного продукту,
здатного максимально задовольнити турис,
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тичні потреби населення, забезпечення на цій
основі комплексного розвитку громади за умо,
ви збереження екологічної рівноваги та істо,
рико,культурної спадщини. Оптимізація вико,
ристання туристичних ресурсів, подальше фор,
мування туристичного продукту, забезпечення
зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів,
сприяння соціально,економічному розвитку
регіону.
Основними напрямами розвитку туризму,
відповідно до програми, мають бути [2]:
— забезпечення сталого розвитку турис,
тичної галузі;
— підвищення рівня життя громадян і ство,
рення додаткових робочих місць;
— популяризація історії та культури краю;
— створення досконалої системи управ,
ління галуззю;
— розвиток та зміцнення матеріальної бази
туризму;
— ефективне використання рекреаційних
ресурсів, об'єктів історико,культурної спадщи,
ни та необхідність їх збереження;
— організація рекламно,інформаційної
підтримки розвитку галузі;
— відтворення народних традицій та реме,
сел;
— забезпечення здійснення організаційно,
правових заходів контролю.
Реалізація зазначених завдань та напрямів
дозволить покращити роботу з туризму та
структури управління галуззю. Завдяки ту,
ристичній галузі, як виду економічної діяль,
ності, здійснюватиметься ефективне та раціо,
нальне використання природно,заповідних те,
риторій місцевого значення та об'єктів істори,
ко,культурної спадщини з одночасним їх збе,
реженням і відновленням.
Заходи програми повинні реалізовуватись
за рахунок коштів ОТГ та місцевих бюджетів,
коштів зацікавлених суб'єктів підприємницької
діяльності усіх форм власності, цільових кре,
дитів банків, коштів іноземних та вітчизняних
інвесторів, коштів позабюджетних фондів, гро,
мадських організацій, інших джерел, не забо,
ронених чинним законодавством України.
Особливо важливим є питання просування
в ОТГ самої ідеї зеленого туризму в цілому.
Метою розробки цієї широкомасштабної про,
грами повинно стати підвищення поінформо,
ваності населення і створення позитивного
ставлення до цього виду відпочинку. Насампе,
ред повинні бути задіяні такі види маркетинго,
вих комунікацій, як PR,статті, інтерв'ю, прес,
конференції, семінари, брифінги, телепередачі,
що викликають довіру та позитивну реакцію [3].
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Варто також активізувати значення місце,
вої влади у підтримці цілей сільського зелено,
го туризму. Адже кожний місцевий чиновник
має зрозуміти, що сільський зелений туризм —
це додаткові гроші й поліпшення інфраструк,
тури району, створення нових робочих місць,
збільшення потоку іноземних туристів. Саме
місцеві влади можуть клопотати про забезпе,
чення податкових пільг у разі одержання дер,
жавних дотацій особам, які беруть участь у на,
данні агротуристичних послуг.
У цих умовах зелений туризм є сектором
економіки, який демонструє стале зростання,
що розширює можливості реалізації продукції
особистих підсобних господарств сільського
населення. Продукція реалізується на місці не
як сільськогосподарська сировина, а з певною
доданою вартістю як готові продукти харчуван,
ня. Домогосподарства, власники яких долуча,
ються до надання туристичних послуг, вдоско,
налюють структуру посівів на присадибних
ділянках з урахуванням потреб гостей, розши,
рюють асортимент овочевих культур, фрукто,
вих дерев, ягідників; розвивають і урізноманіт,
нюють присадибне тваринництво, заводять теп,
личне господарство. Така диверсифікація ви,
робничої діяльності адаптує можливості осо,
бистих селянських господарств до потреб рин,
ку і створює передумови для їх розвитку в цьо,
му напрямі на перспективу.
Перспективи розвитку зеленого туризму
формуються і завдяки реалізації заходів з по,
ліпшення благоустрою сільських садиб, вулиць,
в цілому сіл, розвитку соціальної інфраструк,
тури. Зараз сфера обслуговування відпочива,
ючих відбувається на базі існуючого житлово,
го фонду з використанням місцевих рекреа,
ційних та інфраструктурних ресурсів. Але з
певним надходженням коштів від цієї діяль,
ності ті, хто нею займається, починають роби,
ти вкладення у поліпшення облаштування жит,
ла, вулиць, об'єднаними зусиллями добивають,
ся зміни на краще сфери обслуговування.
Усе це не тільки сприяє розвитку села, а й,
матеріалізуючи організаційні зусилля і фінан,
сові ресурси сільських жителів та сільської гро,
мади, надає процесам незворотного характеру,
що є додатковим стимулом для прийняття пер,
спективних рішень щодо стратегії розвитку
особистих селянських господарств і перетво,
рення їх на агрооселі [4].
Суттєву роль відіграє розвиток сільського
зеленого туризму у підвищенні культурно,
освітнього рівня сільського населення. Готуючись
приймати і обслуговувати відпочивальників,
члени селянських родин мимоволі змушені по,
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повнювати свої знання з ведення домашнього
господарства, гігієни і санітарії, приготування
їжі тощо, а спілкування з гостями розширює
їхній кругозір, дає змогу зав'язати нові знай,
омства і підтримувати зв'язки з метою форму,
вання сталого контингенту потенційних спожи,
вачів туристичних послуг. Таким чином, кому,
нікативність стає атрибутом нової якості
людського капіталу, що формується в домогос,
подарстві, залученому у сферу надання послуг,
та одночасно є сталим чинником для перспек,
тиви розвитку [5].
Важливою умовою розвитку туристичних
регіонів розширення їхніх можливостей і масш,
табів, поліпшення якості послуг, що надаються,
— є інвестування галузі зеленого туризму. Оск,
ільки в країні спостерігається значний дефіцит
внутрішніх фінансових ресурсів, тому пробле,
ма залучення прямих іноземних інвестицій стає
ще більш актуальною. На рівні туристичної те,
риторії інвестиції формують основу майбутнь,
ого ефективного розвитку економіки, на рівні
підприємств сфери зеленого туризму — інвес,
тиції сприяють розширенню спектра додаткових
туристичних послуг, недопущенню надмірного
морального і фізичного зносу основних засобів
підприємств, підвищенню технічного рівня об,
слуговування туристів, та основне, якості й за,
безпечення конкурентоспроможності послуг у
сфери зеленого туризму.
Головними кроками ОТГ, які є необхідні для
забезпечення розвитку туризму, є: інвентаризація
історичних принад, пам'яток, інфраструктури;
партнерство з бізнесом; план покращення роз,
витку галузі; створення разом із сусідніми ОТГ
туристичних продуктів; презентація ринку через
туроператорів, агенцій та інших партнерів [6].
ВИСНОВКИ

Таким чином, слід зазначити, що лише зе,
лений туризм у сучасних економіко,демогра,
фічних умовах здатний реально допомогти
об'єднаним територіальним громадам вижити,
і залучити іноземних туристів, адже саме тери,
торіальні громади своєю специфічністю притя,
гують відвідувачів. Зелений туризм виступає
одним із чільних пріоритетів подолання депре,
сивності й активізації соціально,економічного
розвитку сільських територій.
Сприятлива зовнішня територіальна ко,
н'юнктура, невичерпні рекреаційні можливості
дають підстави говорити про подальший роз,
виток сільського зеленого туризму у формі
малого підприємництва, що стане вагомим дже,
релом поповнення місцевих бюджетів, розвит,
ку соціальної інфраструктури об'єднаних тери,
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торіальних громад. Зелений туризм сприяє роз,
витку малого і середнього бізнесу мешканців
сільської місцевості, а з іншого боку — дозво,
ляє міським жителям відпочивати у природних
умовах, а також розвивати та зберігати україн,
ську спадщину, культуру і традиції.
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