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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрний потенціал, генезис власності та

організаційно$правових форм сприяв укруп$
ненню розрізнених земельних масивів та ство$
ренню нових життєздатних формувань у ви$
гляді інтегрованих структур, які взяли на себе
функції управління, матеріально$технічного
забезпечення, організації виробництва та збу$
ту продукції, відновлення порушених міжгалу$
зевих зв'язків, нівелювання посередницького
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ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У СІЛЬСЬКОМУ

ГОСПОДАРСТВІ

A. Dankevich,
doctor of economics, professor, Zhytomyr State Technological University

EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF THE INTEGRATED STRUCTURES IS IN AGRICULTURE

Із позицій системного підходу досліджено теоретико0методологічні та прикладні аспекти розвитку інтеграцій0
них процесів у сільському господарстві крізь призму організаційних, економічних та соціальних чинників. Опра0
цьовано організаційний, управлінський та ресурсний інструментарій їх функціонування. Проведено комплексне до0
слідження ефективності господарської діяльності агрохолдингів, проаналізовано використання ними ресурсного по0
тенціалу, розроблено напрями підвищення ефективності господарської діяльності.

From positions of approach of the systems investigational teoretiko0methodological and the applied aspects of
development of integration processes in agriculture through the prism of organizational, economic and social factors.
The organizational, administrative and resource tool of agrokholdingiv. Complex research of efficiency of the use of
resource potential and socio0economic factors of development of integration processes is conducted in an economy.

Ключові слова: інтегровані структури, агрохолдинг, конкурентоспроможність, ефек;
тивність, управління.

Key words: computer;integrated structures, agrokholding, competitiveness, efficiency, ma;
nagement.

впливу на розвиток сільськогосподарської га$
лузі. В той же час, питання ефективного вироб$
ництва та залучення інвестицій і вирішення на
цій основі соціальних і економічних питань є
важливим завданням економічної науки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У вітчизняній і зарубіжній економічній літе$

ратурі приділено достатньо уваги ефективності
функціонування форм господарювання. Грун$
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товні дослідження знайшли своє відображен$
ня у працях: В.Г Андрійчука, О.М. Бородіної,
П.Т. Саблука, В.Я. Месель$Веселяка, М.Й. Ма$
ліка [9], М.М. Федорова, Б.Й. Пасхавера та ін.
Проте формування ринкової економіки вима$
гає подальшого, поглибленого вивчення нових
підходів до системи організації виробництва.

ФОРМУВАННЯ
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Головною метою написання статті є дослі$
дження ефективності функціонування інтегро$
ваних структур крізь призму організаційних,
економічних та соціальних чинників розвитку
агропромислового виробництва та розробка
практичних рекомендацій щодо їх удоскона$
лення.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

За попередніми оцінками в Україні функ$
ціонує понад 100 великих агрохолдингів, які
контролюють понад 7 млн га землі, або близько
28 % ріллі і є найбільшими виробниками зерно$
вих і технічних культур. Практично всі вони
планують розширювати земельні масиви. До
2020 р., за прогнозами експертів, в Україні
сформується близько 200 холдингів, а валове
виробництво зерна досягне рівня 60—70 млн т
[3].

Формування об'єднання і його розши$
рення відбувається шляхом викупу мате$
ринською компанією майнового комплексу
сільськогосподарського підприємства та
оренди землі, в основному на умовах серед$
ньо$ та довгострокових термінів. Переваж$
но більшості об'єднання формуються на

холдинговій основі і більшість з них не ви$
ділена в  окрему юридичну структуру.
Згідно з чинним законодавством "…холдин$
гова компанія — це господарюючий суб'єкт,
який володіє контрольними пакетами акцій
інших, одного або більше, господарюючих
суб'єктів" [7].

Результатом розвитку інтегрованих струк$
тур у сільськогосподарському виробництві є
стійкі тенденції підвищення його ефективності.
Починаючи з 2000 року відмічається тенденція
росту урожайності сільськогосподарських
культур. За періоди 2000—2014 рр. порівняно з
1999 роком урожайність зернових культур
зросла відповідно на 21,8% і 44,0 %, цукрових
буряків — 29,8% і 105,0%, картоплі — більше
ніж у 2 рази.

У 2014 році частка агрохолдингів у за$
гальному землекористуванні с.$г. підпри$
ємств зменшилася на 0,25 млн га — до 26,7%.
У сукупності земельний банк агрохолдингів
склав 5,60 млн га. В той же час у 2014 році
вони забезпечили майже п'яту частину ви$
робництва всієї валової продукції рослин$
ництва України — 19,6% або 34,9 млрд грн.
та майже майже 62% або 20,69 млрд грн.
всього обсягу тваринницької продукції, ви$
робленої сільськогосподарськими підпри$
ємствами [2]. Середня врожайність зернових
в агрохолдингах склала 64,5 ц/га (+9,0% до
2013 р) [2].

У 2014 р. ряд публічних агрохолдингів не
впоралися з виплатами кредитів. Частина з них
вимушена проводити реструктуризацію забор$
гованості, інші — нарощувати операційну ак$
тивність з метою збільшення грошових потоків
[4].
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Рис. 1.Ефективність роботи агрохолдингів, EBITDA дол. США на 1 га
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Перевагами агрохолдингів є: менеджмент
— залучення досвідчених фахівців; ефек$
тивність — більша маневреність власного ка$
піталу, раціоналізація використання ресурс$
ного потенціалу, інтенсифікація та диверсиф$
ікація виробництва; доступ до фінансів —
пільгові кредити та дотації, залучення приват$
них інвестицій; ефект масштабу — ефективне
використання ресурсного потенціалу, широ$
козахватних агрегатів; переваги вертикальної
інтеграції — поєднання виробництва з пере$
робкою та реалізацією; доступ до ринків збу$
ту — великі за обсягом, можливості виходу на
експорт.

Головним завданням для агрохолдингів на
період нестабільності та низьких цін на світо$
вому ринку стало вижити, знизивши опе$
раційні витрати, собівартість, та підвищити
ефективність роботи компанії. Через курсові
коливання і відмову банків кредитувати агро$
бізнес на колишніх умовах компанії перейш$
ли в період концентрації на собівартості.
Більше того, компанії у низці випадків опти$
мізували ті землі, які розташовувались дале$
ко від основних виробничих активів, та кон$
центрувалися на зменшенні собівартості ви$
робленої продукції та покращенні застосу$
вання технологій [1].

Найбільш поширеним показником ефек$
тивності в аграрному бізнесі є аналітичний
показник EBITDA (скорочено від англ. Ear$
nings before interest, taxes, depreciation and
amortization) — прибуток до вирахування
витрат по виплаті відсотків і податків, і нара$
хованої амортизації [5]. Як свідчить по$
рівняльний аналіз ефективності роботи агро$
холдингів, у 2014 році в рослинництві в серед$
ньому даний показник сягає 300 доларів США
на 1 га (рис. 1).

Агрохолдинг "Сварог Вест Груп" лідирує
за врожайністю зернових серед українських
компаній. Холдинг не лише найпродуктивні$
ший, але і найефективніший в країні: рента$
бельність рослинництва у " Сварога" в півтора
рази вище, ніж у переважної більшості інших
компаній, EBITDAз гектара становить 700 дол.
США [5].

Головними завданнями при формуванні аг$
рохолдингу є забезпечення скоординованої
діяльності всіх організаційно$правових госпо$
дарських структур, що беруть участь у вироб$
ництві та економічної й соціальної зацікавле$
ності кожного партнера в одержанні високого
кінцевого результату.

Особлива увага в компанії відводиться кад$
рам. У ринкових умовах персонал визначає кон$

курентні переваги компанії, а формування ко$
манди спеціалістів, здатних забезпечити ефек$
тивне функціонування бізнесу є стратегією її
розвитку. Кожен долар інвестований у зростан$
ня кваліфікації може принести тридцять до$
ларів прибутку [8].

Система управління холдингів в переважній
більшості складається із двох центрів контро$
лю: фінансового та виробничого. В даний час
відбувається децентралізація інтегрованих
структур у свого роду сільськогосподарські
кооперативи, в яких у центральному офісі кон$
центруються: фінансові, комерційні та юри$
дичні функції, а решта — делегується в регіо$
ни. Таким чином, господарства, які входять до
їх складу зможуть брали участь у розподілі
прибутку компанії [1].

В основу організації  господарської
діяльності покладено планування і бюджету$
вання процесів з контролем використання
коштів протягом звітних періодів. Ефектив$
ний план посівів, чергування культур, що
базується на дослідженнях, використанні
GPS$картування земель із зазначенням іс$
торії посівів, якості землі та технології об$
робітку, дозволяють перетворювати на пере$
ваги: характеристику грунту, диверсифіка$
цію рослин, використання різних видів доб$
рив, ринковий попит і витрати на сировину,
налагодити безперебійне фінансування гос$
подарської діяльності [9].

Розвиток агрохолдингів відбувається у на$
прямі розширення виробництва, зміцнення вер$
тикальної інтеграції і удосконалення ефектив$
ної моделі бізнесу за рахунок накопичення ун$
ікального досвіду та впровадження інновацій$
них технологій. Забезпечення сталого розвит$
ку виробництва досягається завдяки гармоні$
зації рівноваги між господарською діяльністю
та здатністю землі до відтворення.

Чітке виокремлення профільного і додатко$
вого напрямів розвитку бізнесу. Вузька спе$
ціалізація концентрація на профільному на$
прямку розвитку бізнесу та вибудовувати стра$
тегію на майбутнє таким чином, щоб збільши$
ти свою конкурентоспроможність не тільки на
внутрішньому, а й на зовнішніх ринках. Так, аг$
рохолдинги суттєво випереджають за обсяга$
ми виробництва незалежні підприємства по
групі експортоорієнтованих товарів: яйця, м'я$
со птиці, кукурудза, соя, рапс, пшениця, ячмінь
[1].

У результаті встановлення контролю усьо$
го виробничого ланцюга та логістичних потуж$
ностей в компаніях концентрується додаткова
вартість, та посилюється контроль за якістю
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продукції, збільшується рентабельність. Ком$
панії інвестують кошти в будівництво нових і
модернізацію вже наявних елеваторних комп$
лексів, насіннєвих заводів, збутової мережі,
розвивають матеріально$технічну бази. Для
прикладу, в тваринництві тільки побудова за$
бійного цеху та реалізація м'яса у вигляді на$
півтуш дозволяє збільшити ціну реалізації на
20% та вивести галузь на мінімальний рівень
рентабельності.

Якщо розглядати економіку в цілому, то в
господарствах населення та фермерських гос$
подарства сконцентровано виробництво
овочів, фруктів, молока та м'яса. Спеціалізація
структурних підрозділів великих компаній
формується виходячи із основного виду діяль$
ності материнської компанії (цукор, зерно,
молоко). При цьому ставка робиться на фор$
мування вузькоспеціалізованого, високоінду$
стріалізованого виробництва з чіткою експор$
тною орієнтацією.

Об'єктивними техніко$економічними пере$
вагами великого виробництва перед дрібним
є: більш високий рівень продуктивності праці;
менші витрати на одиницю продукції; еконо$
мія капітальних і експлуатаційних витрат на
одиницю площі; більші можливості для раціо$
нальної організації виробництва, використан$
ня техніки, досягнень науки і прогресивної
практики; більші можливості для зберігання та
реалізації продукції в кращі строки і вищої
якості тощо. Проте збільшення розмірів
підприємств та їх підрозділів не може бути
безмежним.

Розміри структурних підрозділів аграр$
них об'єднань, як правило, визначаються ме$
жами сільськогосподарських підприємств, де
проводилось паювання з подальшим їх укруп$
ненням за рахунок сусідніх підприємств. Виз$
начальним при цьому є формування такого
масиву, який найбільш ефективно дозволить
використати переваги широкозахватної тех$
ніки. В той же час, укрупнення розмірів
підприємств не є панацеєю. Оптимальним є
розмір підприємства, який забезпечує макси$
мальний прибуток. Основними критеріями
при формування розміру підприємства є: за$
дачі, які ставить перед собою компанія, та
шляхи їх здійснення в конкретному соціаль$
но$економічному середовищі; способи фор$
мування стартового капіталу; специфіка
зони, спеціалізація, форми організації вироб$
ництва, наближеність до переробних заводів
місць зберігання та збуту продукції, техно$
логічне оснащення.

Компанії оновлюють свій технічний парк

сучасною сільськогосподарською технікою, що
дозволяє її використовувати цілодобово. Ос$
новною виробничою одиницею по виконанню
польових та механізованих робіт, на яку покла$
дається виробниче завдання, стає мехзагін. Для
підвищення ефективності роботи відбувається
укрупнення полів сівозміни. Основне наванта$
ження на поля робиться із осені. В залежності
від типу грунту та структури посівних площ
компанії використовують різні види обробітку
грунту: технологію нульового обробітку, міні$
мального обробітку та традиційний обробіток
грунту.

У виробництво запроваджуються системи
точного землеробства, зокрема, системи точ$
ного керування і внесення диференційованих
норм мінеральних добрив, виходячи із фактич$
ного забезпечення кожного поля елементами
мінерального живлення рослин. Одним із важ$
ливих аспектів при цьому є створення лабора$
торії із агрохімічного обстеження, що дозво$
ляє здійснювати індивідуальний підхід при за$
стосуванні технологій на конкретно взятому
полі.

Важливим компонентом модернізації ви$
робничого процесу є створення диспетчерсько$
го центру, що дозволяє: оптимізувати облік;
мінімізувати людський фактор при оформленні
первинної документації, точно, дистанційно
проводити планування, облік і контроль всіх
господарських операцій; в режимі реального
часу отримувати об'єктивні, оперативні звіти
про хід виконання робіт та приймати своєчасні
рішення.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Для реалізації конкурентних переваг

інтегрованих структур необхідна конструк$
тивна аграрна політика, яка повинна стати
пріоритетом у системі економічних перетво$
рень. В першу чергу це стосується формуван$
ня якісних,  прозорих умов для ведення
бізнесу, подолання корупції, удосконален$
ня земельного законодавства; кредитування
розвитку інфраструктури аграрного ринку,
розробка механізмів залучення інвестицій в
сільське господарство.

З метою стимулювання залучення інвес$
тицій доцільно: на державному рівні розро$
бити шкалу мотивів для інвесторів, в першу
чергу тих,  що розвиватимуть соціальну
інфраструктуру села, вкладаючи кошти в її
розвиток.

Для підвищення ефективності виробниц$
тва необхідно здійснювати капіталовкладен$
ня у підвищення кваліфікації спеціалістів,
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впроваджувати науково$обгрунтовані тех$
нології вирощування сільськогосподарських
культур; збіль шувати обсяги внесення
органічних і мінеральних добрив, хімічних
меліорантів за рахунок більш повного вико$
ристання вітчизняних фосфоритів, калійних
руд і покладів карбонатних порід.

Реалізація пропозицій надасть мож$
ливість збільшити прибуток підприємства,
обсяги продажу товарів та закріпити свої
позиції на ринку. Відновлення виробництва
сприятиме реалізації конкурентних переваг
України як аграрної держави та вирішенню
на цій основі економічних та соціальних пи$
тань, збереження і раціональне використан$
ня землі, розвитку і облаштування сільських
територій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із важливих елементів продовольчої без$

пеки країни є ринок молока і молочної продукції,
який являє собою систему товарно$грошових відно$
син між економічно відособленими виробниками
продовольчої сировини, переробниками і спожива$
чами, що охоплює весь суспільний відтворювальний
процес, включаючи виробництво, розподіл, обмін і
споживання з метою щоденного забезпечення най$
важливішими продуктами харчування та одержан$
ня (очікуваного) доходу всіма операторами ринку.
Основне завдання функціонування продовольчого

УДК 338.439.4:637.5

І. Ю. Сальман,
д. ю. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет
В. І. Радько,
к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ

МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ ТА МІСЦЕ

УКРАЇНИ В НЬОМУ

I. Salman,
D. Yoo. Sciences, Professor Bila Tserkva national agrarian University
V. Radko,
C. E. S. National University of life and environmental Sciences of Ukraine

THE ROLE AND PLACE OF DOMESTIC AGRICULTURAL PRODUCERS OF MILK IN THE WORLD
MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS

Розкривається роль і місце вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників молока на світовому ринку мо0
лока і молокопродуктів. Розкрито основні тенденції функціонування світового рину молока і молокопродуктів. Про0
аналізовано основні тенденції виробництва молока і молокопродуктів в країнах — провідних виробників молока.

Розглянуто особливість державного регулювання виробництва молока, зокрема, щодо формування закупівельних
цін на молокосировину. Доведено, що непослідовність дій держави щодо підтримки молочного сектору породжує не0
стабільність цін на молочну сировину в Україні.

Доведено, що основним чинником, який впливає на низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної молочної
продукції є якість. За нинішньої якості вітчизняної молокосировини основним споживачем вітчизняної молокопро0
дукції є населення країни. З підвищенням якості молока будуть вироблятися більш якісні молочні продукти, що приведе
до збільшення споживання української продукції населення України, так і за її межами. Крім того, потрібно враховува0
ти й ту обставину, що інші країни, до яких надходить молочна продукція, будуть підвищувати конкурентоспроможність
переробних підприємств, що зумовить посилення конкуренції на світовому й регіональних ринках.

Analyzes the main trends in the production of milk and dairy products in the countries that are leading producers of
milk. Considered peculiarities of the state regulation of milk production, in particular for the formation of purchasing
prices for raw milk. It is proved that the inconsistency of actions of the state to support the dairy sector generates instability
in the prices of dairy raw materials in Ukraine. It is proved that the main factor that affects the low level of competitiveness
of domestic dairy products is the quality. The current quality of domestic raw milk the main domestic consumer of dairy
produce is the population of the country. Improving the quality of the milk will produce better quality dairy products that
will increase consumption of Ukrainian products of the population of Ukraine and abroad. You also need to take into account
the fact that other countries that supplied dairy products, will increase the competitiveness of the processing enterprises,
resulting in increased competition in the global and regional markets.

Ключові слова: світовий ринок, внутрішній ринок, сільськогосподарські товаровиробни;
ки, молоко, молокопродукти, держава.

Key words: world market, domestic market, agricultural producers, dairy products, the state.

ринку — забезпечення продовольчої безпеки краї$
ни. У розвинутих країнах світу продовольча безпе$
ка розглядається як важлива умова соціальної і по$
літичної стабільності всередині країни та економіч$
ної незалежності держави. Продовольча безпека га$
рантована при нарощуванні виробництва продуктів
харчування, поліпшенні їх якості і збалансованості
за поживними речовинами, забезпеченість необхід$
ної доступності кожній людині до продовольчих ре$
сурсів. Продовольча проблема є першочерговою,
глобальною складовою загальноекономічної безпе$
ки будь$якої країни.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Значна увага дослідженню проблемних питань

та пошуку шляхів їх вирішення щодо формування та
розвитку ринку молока і молочної продукції при$
ділялась у працях вітчизняних науковців та прак$
тиків: П.С. Березівського, В.М. Бондаренка, О.В. Ла$
кішика, В.Я. Месель$Веселяка, Т.Л. Мостенської,
М.Г. Павленка, П.Т. Саблука, О.В. Шкільова, О.М.
Шпичака та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Здійснити оцінку сучасного стану розвитку

світового ринку молока та молокопродуктів та зап$
ропонувати по посиленню ролі на вітчизняних това$
ровиробників на ньому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ситуація на світовому ринку молока характери$

зується ростом світових цін на молоко та молоко$
продукцію, які ще залишаються нижчими за пікові
ціни 2007—2008 рр. У 2009 р. світові ціни на них були
на відносно високому, але стабільному рівні протя$
гом більшої частини 2013 р. Так, до кінця 2013 р. і
початку 2014 р. світові ціни швидко стабілізувались,
але залишалися значно нижчими порівняно із 2007—
2008 рр., за винятком цін на вершкове масло у Оке$
анії. Значне зростання цін на молочних ринках по$
яснюється зростаючим попитом у Російській Феде$
рації та Південно$Східній Азії, а також обмеженням
поставок з Океанії. Імпорт сухого молока в Китаї
різко зріс, що зумовлено підвищенням доходів і по$
силенням вимог щодо безпеки після інцидентів, по$
в'язаних із вживанням фальсифікованого молока.
Значне зростання цін на зерно та енергоносії стало$
ся внаслідок підвищення витрат на корми, скорочен$
ня обсягів постачання, які розглядаються як вагомі
фактори, що впливають на формування ціни [1].

За даними ФАО, міжнародні індекси цін на мо$
лочні продукти стабілізувалися протягом І кварта$
лу 2014 р., але за окремими видами продуктів пере$
вищили пікові рівні наприкінці 2007 р. Так, у травні
2014 р. індекс цін дорівнював 231, що на 4,5% більше,
ніж у січні того ж року і на 10,5% вище, ніж його
рівень у травні 2013 р.

Нині світовий молочний сектор характеризуєть$
ся високим попитом і цінами на молоко та молочну
продукцію, а також зростанням величини виробни$
чих витрат. Це відбувається на фоні геополітичних
потрясінь у Північній Африці та Близькому Сході,
природних катаклізмів у Японії.

Світові ціни на сухе незбиране молоко (СНМ)
знизилися на 250 дол./т (6,3%) — до 3700 дол./т. Сухе
знежирене молоко (СЗМ) подешевшало на 29% (100
дол./т) (до 3350 дол./т). Однак порівняно з тим са$
мим періодом минулого року ціни зросли на 17,5%.
Ціни на вершкове масло та сир підвищилися на 3% і
становили близько 4 750 дол. США і 4500 дол. США
за 1 т відповідно.

У липні 2014 р. ціни на харчове та кормове СЗМ
в Європі знизилися на 100 євро/т (4,3%) та 160 євро/
т (7,1%) відповідно. Європейська ціна на суху сиро$

ватку також знизилась. Останні торги на аукціоні
Фонтерра 2 серпня 2014 р. показали загальне зни$
ження цін на 1,3% на всі продукти та контракти. Не$
зважаючи на те, що продукт подешевшав на 8,3% (70
євро/т) до 770 євро/т, порівняно з липнем поперед$
нього року ціна зросла на 38,8%. Очікується, що в
середньому ріст цін на світовому ринку складе 10%
(знежирене молоко) і до 40% (масло) їх розміру в по$
передньому десятилітті (табл. 1). Популярність мо$
лочних продуктів і дієт, розширення асортименту мо$
лочних продуктів залишаються ключовими чинни$
ками розвитку молочної галузі у світі. Отже, молоч$
ний сектор є в переліку тих секторів, що стрімко роз$
виваються [2] .

У ринковому середовищі із зростанням цін
збільшуються обсяги пропозиції. Обсяги світового
виробництва молока збільшилися порівняно з 2007—
2009 рр. та 2013 р. на 4,8 і 1,9 в.п. відповідно.

Враховуючи світові тенденції збільшення обсягів
виробництва молока за аналізований період не ви$
явлено жодного року, коли б для покриття потреби
внутрішнього ринку молокопродуктів вдавалися до
імпортних поставок. Торговельне сальдо по мо$
лочній продукції достатньо тривалий час позитив$
не. Основною причиною збільшення обсягів спожи$
вання молока у світі є підвищення купівельної спро$
можності населення [3].

У 2014 р. світове виробництво молока зросло на
2,7%, а світовий експорт — на 3,9%. Частка України
у світовому виробництві й експорті відповідно ста$
новила 1,5%, що нижче рівня 2013 р. Основним по$
купцем молочної продукції на світовому ринку за$
лишається Азія. Активними покупцями молочних
продуктів слід назвати країни Північної Африки та
Латинської Америки (табл. 2).

В аналізованому році частка молокопродуктів у
загальному експорті продукції аграрного сектору
становила 2,73 % проти у 4,51 % у 2014 р. У структурі
імпорту найбільша частка припадає на масло верш$
кове (47,30%), сири всіх видів і кисломолочні сири
(46,80%), а в експорті молокопродуктів — на сири
всіх видів (87,73%).

Основним ринком збуту молокопродуктів є Ро$
сійська Федерація, на яку припадає 48,8% всього ек$
спорту цього продукту.

Україна завозить молокопродукти переважно з
Білорусі та Російської Федерації (відповідно 25,08 і
21,4% від загального обсягу їхнього імпорту). За ос$
танній рік відбулося зниження позитивного сальдо
від експортно$імпортних операцій із цією продук$
цією (із 459,9 млн дол. США у 2014 р. до 318,4 млн
дол. США у 2014 р.). У 2014 р. найвищий показник
сальдо від експортно$імпортних операцій був у серп$
ні (44,7 млн дол. США).

У 2013—2014 рр. значне зростання цін зумов$
лювалось як скороченням виробництва молока,
так і наявністю інших структурних проблем, у мо$
лочному секторі України. У серпні 2014 р. середня
ціна на молоко становила 3,19 грн/кг, що значно
перевищило показник попереднього періоду. Вона
вища за ціну в країнах Східної Європи (2,6—3,0), а
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також країнах$основних виробниках, таких, на$
приклад, як Нова Зеландія (2,5). Молоко, вироб$
лене в господарствах населення, коштувало на
вітчизняному ринку значно дешевше. Протягом
минулого року його ціна у середньому становила
від 2,5 до 2,9 грн./кг.

Найбільш наочно відображає систему ціноутво$
рення на молоко рівень цін на роздрібних продоволь$
чих ринках, де ціни зросли на основні види молоко$
продуктів майже вдвічі. За прогнозними розрахун$
ками закупівельних цін на короткостроковий пері$
од, обчислених на основі врахування тенденції по$
передніх трьох років, буде спостерігатися подальше
зростання закупівельних цін в умовах скорочення
пропозиції молока.

Проте експерти застерігають від подальшого
зростання цін на молоко на внутрішньому ринку, ос$
кільки нині ціни на нього є найвищими порівняно з
іншими країнами.

Така ситуація може спричинити відповідне зро$
стання цін на продукти молокопереробки й посилен$
ня процесу його фальсифікації та імпорту вершко$
вого масла з найближчих країн, у першу чергу з Рес$
публіки Білорусь.

Отже, зусилля держави слід спрямувати на до$
тування виробництва соціальних видів молокопро$
дуктів, а також обгрунтувати обсяги імпорту масла
на внутрішній ринок. Непослідовність дій держави
щодо підтримки молочного сектору також пород$
жує нестабільність цін на молочну сировину. Так, че$
рез неоднозначність ситуації щодо механізму нара$
хування та виплати дотацій виробникам молока

більш стрімкими темпами почали знижуватися за$
купівельні ціни.

Найважливішими показниками якості є загаль$
на допустима кількість бактерій та кількість сома$
тичних клітин у молоці. Відповідно до Закону Украї$
ни "Про молоко і молочні продукти" в державному
стандарті передбачено значно вищі вимоги щодо бак$
теріального обсіменіння [4]. Допустима наявність
бактерій для молока вищого, першого та другого га$
тунків — у межах, відповідно, до 300, 400 і 500 тис.
клітин на 1 куб. мм.

Наявність бактерій у молоці вищого сорту відпо$
відає рівню вимог стандартів зарубіжних країн, що
мають розвинене молочне скотарство (табл. 3).

Низька якість молочної сировини в Україні та,
як наслідок, молочної продукції значною мірою зву$
жує ринки її збуту, особливо щодо експорту. За ни$
нішньої якості вітчизняної молокосировини основ$
ним споживачем вітчизняної молокопродукції є на$
селення країни. Основна вимога ЄС передбачає, що
молокопродукти мають бути виготовлені з молока,
яке надійшло від великотоварних господарств.
Подібні застереження існують і в Митному Союзі,
країни якого взяли за основу стандарти щодо якості
молока Республіки Білорусь [5].

Очевидно, що з підвищенням якості молока бу$
дуть вироблятися більш якісні молочні продукти, що
приведе до збільшення споживання української про$
дукції населення України, так і за її межами [6]. Крім
того, потрібно враховувати й ту обставину, що інші
країни, до яких надходить молочна продукція, бу$
дуть підвищувати конкурентоспроможність пере$

Показник 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Світ, 
млн т 

Україна 
Світ, 
млн т

Україна 
Світ, 
млн т

Україна 

млн т 
до

світового 
показника, %

млн т
до

світового 
показника, %

млн т 
до 

світового 
показника, % 

Виробництво в 
перерахунку 
на молоко 

713,6 11,2 1,6 730,1 11,1 1,5 750,1 11,3 1,5 

Експорт 47,8 1,0 2,1 50,7 1,0 2,0 52,7 0,8 1,5 
Споживання 
на душу населення, 
кг на рік 

103,3 206,4 199,8 104,5 204,9 196,1 106,1 213,7 201,4 

Відношення 
торгівлі до 
виробництва, % 

6,7 8,9 - 6,9 9,0 - 7,0 7,1 - 

Таблиця 2. Україна на світовому ринку молока

Джерело: ФАО.

Таблиця 1. Ціни на сухе молоко та сироватку, євро/т і дол. США/т

Джерело: ФАО.

Показник Липень 2014 р. Червень 2014 р. 
Різниця 
липень –
червень, %

Липень 2013 р. 
Різниця  

липень 2013 р.–
липень 2014 р., %

Світова ціна на СНМ 2586 євро 
3700 дол. США 

2747 євро
3950 дол. США –5,9 –6,3 2822 євро

3600 дол. США –8,4 +2,8 

Світова ціна на СЗМ 2341 євро 
3350 дол. США 

2399 євро
3450 дол. США –2,4 –2,9 2234 євро

2850 дол. США –4,9 +17,5 

Європейська ціна на СЗМ 
(харчове) 2250 євро 2350 євро –4,3 2200 євро +2,3 

Європейська ціна на СЗМ 
(кормове) 2090 євро 2250 євро –7,1 1980 євро +5,6 

Європейська ціна на суху 
сироватку 770 євро 840 євро –8,3 580 євро +38,8 
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робних підприємств, що зумовить посилення конку$
ренції на світовому й регіональних ринках. За таких
умов на ринку залишуться тільки ті виробники, які
забезпечують високу якість продукції й пропонують
доступну ціну. Інакше кордони для молочної про$
дукції з України будуть ще більш закритими [7].

Збільшення обсягів виробництва молока в Ук$
раїні великою мірою залежатиме від дієвості держав$
ної підтримки. Так, за останні п'ять років було роз$
роблено і прийнято кілька концепцій і програм роз$
витку молочного скотарства, однак більшість із них
практично не реалізуються. Тобто реальної програ$
ми розвитку не розроблено, тому виробництво мо$
лока в Україні не набуде позитивної динаміки.

ВИСНОВКИ
З огляду на сказане вище можна зробити на$

ступні висновки:
1) якість українського молока вищої категорії

наближається до середніх європейських стандартів.
Таке молоко вже зараз закуповується в Україні по
цінах, близьких до європейських;

2) закупівельні ціни на молоко від українських
сільгосппідприємств по" мітно відстають від європейсь$
ких, але приблизно відповідають світовим (ціни за$
купівлі молока в населення є меншими). Але і якість
нашого молока дуже поступається європейській. Тому
подальша перспектива підвищення закупівельних цін
для українських господарств (за умови незмінності дер$
жавної політики підтримки виробників молока) пов'я$
зана, в основному, з поліпшенням його якості;

3) євроінтеграція України, як така, не дасть знач$
ного зростання закупівельних цін, якщо якість мо$
лока в більшості його виробників залишатиметься на
тому самому рівні, що й нині.
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Показник Україна Білорусь Польща Литва Латвія Німеччина Нідерланди Нова 
Зеландія 

Жир, % 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7 4,0 4,2 4,2 

Білок, % 3,0 3,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Бактеріальне 
обсіменіння, 
тис./см3 

100-500 н/д 50-100 50-100 50-100 50-100 30 20 

Соматичні 
клітини, 
тис./см3 

400-500 н/д 400 400 400 400 200 200 

Таблиця 3. Порівняльна характеристика якісних показників молока в різних країнах

Джерело: ФАО.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Здійснення економічної діяльності підприєм$

ством, випуск продукції, яка була б конкурентос$
проможною, залежить не тільки від технічного
оснащення підприємства, наявності сучасних тех$
нологій, чітко поставленої системи контролю
якості продукції, маркетингових досліджень рин$
кового середовища та послідовного впроваджен$
ня концепції просування товарів на ринку, а й від
кваліфікації співробітників підприємства, їхнього
стратегічного мислення.

Загальновідомо, що низький кваліфікаційний
рівень найманих працівників суттєво впливає на
рівень прибутків підприємства і обмежує фінан$
сові можливості для підвищення кваліфікації і
розвитку персоналу. У сучасних умовах розвит$
ку національної економіки кадрова політика є
важливою складовою генеральної стратегії діяль$
ності підприємства та основною його конкурент$
ною перевагою. Це пов'язано з тим, що ефектив$
на діяльність підприємства в умовах ринкової
конкуренції залежить не тільки від якісних і
кількісних характеристик працівників, а й від ре$
зультативності методів і механізмів управління
ними. Діяльність в умовах конкуренції, ризику,
господарської самостійності вимагає від
підприємств різних галузей і форм власності все
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більшої уваги до питань ефективної кадрової по$
літики.

Оволодіння основами кадрової роботи, її ос$
новними принципами і методами вкрай важливе
для організаторів виробництва, різних галузей
промисловості та сільського господарства зокре$
ма.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Уважні роботодавці давно помітили, що
більшість співробітників прагнуть підвищити свою
продуктивність. З'явилося дві книги, авторів Лея
Бренхема та Девіда Сироти (Leigh Branham, David
Sirota), які базуються на результатах досліджень
та опитувань тисяч працівників із різних куточків
світу. Л.Бренхем написав книгу "Утримання людей,
які утримують ваш бізнес: 24 способи утримання
найбільш цінних талантів" (Keeping the People Who
Keep You in Business: 24 Ways to Hang on to Your
Most Valuable Talent), а Д.Сирота — "Енергійний
працівник: як компанії отримують зиск, даючи
співробітникам те, чого вони прагнуть" (The
Enthusiastic Employee: How Companies Profit by
Giving Workers What They Want). При цьому обид$
ва автори наголошують на потребі інвестувати у
працівників. Ця істина відома й самим менедже$
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рам. Проте до цих пір існує велика різниця між
знаннями менеджерів та їхніми діями. Правда ж
полягає в тому, що вдале управління персоналом
потребує значних інвестицій у нього. Коли йдеть$
ся про інвестиції у персонал, більшість робото$
давців готові заперечити, що вони й так платять
своїм підлеглим велику зарплатню. З цим важко
посперечатися, адже й дійсно, компенсації співро$
бітників багатьох компаній можна назвати достой$
ними. Проте у даному випадку йдеться про інвес$
тиції у інші сфери управління персоналом. Йдеть$
ся про навчання співробітників, набуття ними но$
вих навичок та здобуття цінної інформації, яку
вони зможуть застосовувати у майбутньому [7].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою публікації було висвітлити

роль персоналу вищого рівня в стратегії розвитку
тваринницької галузі України з врахуванням тен$
денцій формування нових галузей тваринництва в
Європі, США та інших країнах світу.

У конкурентному середовищі великі орга$
нізації успішно функціонують за умови стратегіч$
ного мислення менеджерів вищого рівня. Систем$
не мислення знань формується у менеджера не
лише на основі узагальнення раніше засвоєних
знань, але і на особливостях спадково$зумовленої
здатності бачити місце даного явища, ситуації чи
процесу в загальному русі взаємопов'язаних при$
родних, суспільних чи біологічних процесів, які, як
правило, повторюються через певні проміжки
часу, в багатьох випадках досить тривалих. У сус$
пільних процесах цей період повторення становить
50—70 років [6].

Виробництво певного продукту, товарів, тех$
нологій процесів також характеризується "хвиля$
ми життя" (підйомами і спадами, еволюційними та
революційними темпами розвитку і т.п.). Наука
намагається виявити глибинні процеси, які спри$
чиняють глобальні або масштабні явища [3].

Наприклад, 11$річний цикл сонячної актив$
ності впливає на розподіл температур на водній і
земній поверхні, що впливає на валовий збір зер$
нових та інших культур, на варіацію чисельності
сільськогосподарських і диких тварин, на гідро$
технічні характеристики рік та водойм і т.п. Сусп$
ільно$політичні процеси в окремих країнах часто
різко порушують структуру і принципи ведення
галузей тваринництва і переробної промисловості,
що супроводжується різким коливанням обсягів
імпорту$експорту харчових продуктів або виробів
з вовни, шкіри і т.п. У багатьох випадках системно
мислячий керівник вищого рівня вказані явища
прогнозує і своєчасно вносить корективи в ді$
яльність керованих організацій і відповідно змінює
перспективи розвитку. Сучасні комп'ютерні про$
грами дають можливість створити модель даного
процесу і відповідно провести розрахунки можли$
вих наслідків при зміні основних факторів, які
впливають на кінцевий результат. Інші фахівці вва$
жають за доцільне реагувати не на перспективно

розроблені моделі, а на реальну ситуацію. Мож$
ливо, для динамічних процесів, з коротким термі$
ном розвитку такий підхід більш ефективний, але
в аграрному виробництві поєднуються і повільні і
швидкозмінні процеси, тому керівник організації
повинен володіти всім комплексом перевірених
рішень з відомим кінцевим результатом [1; 5; 6].

Для прикладу розглянемо наступну ситуацію.
Виробництво молока — складний процес, який
вимагає від керівника системного мислення і кон$
кретних знань: на долю коров'ячого молока при$
ходиться більше 80% світового його виробництва.
Виробництво молока буйволиць зосереджено в
двох державах — Індії і Пакистані. В Індії вироб$
ництво молока сягає 60,9 млн тонн, Пакистані —
21 млн тонн [2, 3].

Найбільшими світовими виробниками молока
кіз є Індія — 26,3 % і Бангладеш — 14,3%, серед
європейських держав — Франція — 3,8% і Греція
— 3,3%. Найбільшим світовим виробником овечо$
го молока є Китай — 12,2 % від світового вироб$
ництва. Лідерами виробництва овечого молока в
Європі є Греція — 8,7 %, Туреччина — 8,2%, Руму$
нія — 7,2%, Італія — 6,1 %. Овече і буйволове мо$
локо містить високий відсоток білка, казеїну та
жиру. Це чудова сировина для виробництва сиру.
Молоко кіз набуває все широкого використання
для потреб дитячого харчування [5].

Доведено, що рівень холестерину в крові лю$
дини (загальний і вільний) під час вживання в їжу
молочних жирів молока буйволиць був значно
нижчий, ніж при вживанні жирів молока корів.
Наявність в молоці кіз коротко$ланцюгових жир$
них кислот — капронова і каприлова, які дають
чудовий результат при терапії порушення обміну
речовин, при підвищеному холестерині, анемії,
демінералізації кісток і синдромі мальабсорбції.
Лінолева кислота молока буйволиць блокує роз$
виток раку шкіри і попереджає ішемічні хвороби
серця та атеросклероз судинної системи, гальмує
розвиток остеопорозу.

Ескімоси і окремі японські групи населення, які
вживають з рибою жирні кислоти w — 6 і w — 3 у
співвідношенні 4:1, а раціон сучасного європейця
сягає пропорції 10$14:1. Вважають вчені$медики, що
саме такий раціон і забезпечує низький рівень зах$
ворювань ішемічною хворобою та відсутність деяких
видів ракових захворювань. Вказані жирні кислоти
містяться в молоці буйволів, кіз, ослиць, антилоп.

Однак, ще протягом 20 років лідером з вироб$
ництва молока в країнах світу залишиться велика
рогата худоба, найбільш високо молочною поро$
дою залишиться голштинська американської та
ізраїльської селекції. Але поступово їх замінять
буйволи внаслідок наступних переваг:

— вони здатні використовувати грубий і
гіллячковий корм з великим вмістом клітковини;

— за вмістом сухих речовин (жир + білок +
лактоза + мінеральні речовини + фермельози +
вітаміни та інші інгредієнти) вони в 1,6 рази пере$
вищують голштинів.
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— голштинські корови при надоях 40—50 кг/
день споживають 20 і більше кг зернових кормів
(комбікорми), білкові добавки.

Однак неконтрольований ріст чисельності на$
селення землі, щорічно зменшує площу орної
землі, придатну для вирощування зернових. Тому
з 2010 і подальші роки США, Німеччина, Ізраїль
та інші країни поступово збільшують поголів'я
буйволів, овець і кіз для отримання повноцінної
сировини при виробництві сирів (м'яких і твердих),
масла, сухого молока та іншої цінної продукції без
витрат значної кількості зернових кормів і білко$
во$вітамінних добавок.

Цілорічне утримання голштинських корів на
силосованих раціонах не дає можливості отрима$
ти біологічно повноцінне молоко. В близькій пер$
спективі менеджери з аграрного бізнесу та керів$
ники з стратегічним мисленням будуть створюва$
ти молочні ферми на основі буйволів, овець та кіз
при контрольованому пасовищному утриманні
дійних корів і племінного молодняка, що зумовить
необхідність переведення молочного виробницт$
ва на нові технологічні лінії, випуск нових харчо$
вих продуктів та лікувальних напоїв, будівництво
нових автоматизованих доїльних установок, ком$
п'ютерних систем управління стадом і персоналу
ферм. Можна сподіватись, що через 15—20 років
сучасні скептичні читачі переконаються в точності
сформульованих прогнозних рішень щодо подаль$
шого розвитку молочного виробництва в Україні.

ВИСНОВКИ
1. Наукові прогнозні дослідження свідчать: в

близькій перспективі для забезпечення високоуд$
ійних корів (40—60 кг молока за добу) енергетич$
но збалансованими зернобобовими кормами не
буде можливості, тому основними продуцентами
натурального молока стануть буйволи, вівці і кози,
корови ізраїльської селекції.

2. Кооперативні союзи виробників молока в
процесі інвестицій в наукові дослідження посту$
пово перейдуть на технологічні процеси отриман$
ня молока органічної якості, що значно підвищить
біологічну безпеку продуктів харчування.

3. Управління персоналом ферм буде основане
на комп'ютерних програмах виробничих і біологіч$
них процесів наявних і перспективних технологій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В Україні близько 70% території займають
сільськогосподарські угіддя; продукти сільського
господарства і промислові товари, виготовлені з
сільськогосподарської сировини, становлять 75%
фонду національного споживання [4, с. 111]. На
2015 рік агропромисловий комплекс забезпечує
14 % ВВП и є основною експортною галуззю краї$
ни, в той час як державна підтримка аграрного
сектора порівняно з країнами Європейського
Союзу, США , Канадою та Японією майже відсут$
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THE COMPREHENSIVE APPROACH TO REDUCING ENERGY COSTS BY THE EXAMPLE
OF LIVESTOCK FARM WITH GREENHOUSE

Запропоновано систематизацію енергозберігаючих заходів для сільськогосподарських підприємств за видом енергії
та за процесом, в якому енергія бере участь. Показано, що доцільно розглядати зниження витрат на енергоресурси в
процесах виробництва енергії та її споживання комплексно. Пошук комбінації енергозберігаючих заходів та вибір дже0
рел енергопостачання підприємств агропромислового комплексу запропоновано у вигляді задачі оптимізації з кри0
терієм мінімальних витрат на енергоресурси. Додатково для зниження витрат на енергоресурси сільськогосподарсь0
ких підприємств розглядається можливість впровадження енергогенеруючого обладнання з використанням нетрадиц0
ійних та відновлюваних джерел енергії у вигляді продуктів життєдіяльності великої рогатої худоби та сільськогоспо0
дарських рослинних відходів та продаж надлишку електроенергії в оптовий ринок за "зеленим" тарифом та теплової
енергії за договірною ціною.

Energy saving measures systematize for farms by type of energy and the process, in which energy is involved, is proposed.
 It is shown that reduce energy costs in the processes of energy production and its consumption should be considered

comprehensively.
Search of combination of energy saving measures and choice of energy sources for agricultural enterprises is offered in

the form of the optimization problem with the criterion of minimum energy costs.
The possibility of power generating equipment introduction using alternative and renewable energy sources in the

form of cattle and agricultural plant waste and selling surplus electricity in the wholesale market for the "green" tariff and
heat at a bargain price is considered additionally to reduce energy costs farms.

Ключові слова: витрати на енергоресурси, енергозбереження, енергопостачання, со;
бівартість енергії.

Key words: energy costs, energy saving, energy supply, cost of energy.

ня [1]. Тому одним з варіантів збереження кон$
курентоспроможності підприємств агропромис$
лового комплексу на внутрішньому та зовнішнь$
ому ринках є пошук шляхів зниження витрат.

Стрімке зростання цін на енергоресурси в
умовах непроголошеної війни з Росією, мож$
ливість переорієнтації на вирощування куль$
тур, які переробляються на біопаливо, або ви$
користання продуктів життєдіяльності великої
рогатої худоби та сільськогосподарських рос$
линних відходів для автономного енергозабез$
печення підштовхують до пошуку шляхів зни$
ження витрат підприємств АПК у частині ви$
трат на паливно$енергетичні ресурси.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

При наявному стані інженерних споруд та бу$
дівель потенціал енергозбереження окремих
сільськогосподарських підприємств сягає до 70%
[8], що потребує значних інвестицій. В той же час
забезпечення власним незалежним джерелом
енергії завдяки переробці органічних відходів
вважають чи не найкращим варіантом підвищен$
ня енергоефективності підприємств агропромис$
лового комплексу. Створені умови для підтрим$
ки виробників електроенергії з біомаси: "зелений"
тариф на відпуск електроенергії в оптовий ринок
електроенергії на вересень 2015 року складає
2960,2 грн./МВт год, що в 4,7 рази вище за серед$
ню ціну продажу електроенергії виробниками [3].

Питання з оптимізації енергозабезпечення
від декількох автономних енергоустановок роз$
глядається у роботі [5], проте недостатньо роз$
глянутим на нашу думку залишається питання
оптимізації енергозабезпечення та енергозбере$
ження, які тісно взаємопов'язані і спричиняють
протилежні за економічною суттю наслідки.
Тому для сільськогосподарських підприємств
доцільним є пошук оптимальної комбінації енер$
гозберігаючих заходів та джерел енергозабез$
печення, що супроводжуватимуться мінімальни$
ми витратами на паливно$енергетичні ресурси.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути доцільність оптимізації енер$

гозбереження та енергозабезпечення з кри$
терієм мінімальних витрат на паливно$енерге$
тичні ресурси на прикладі тваринницької фер$
ми з тепличним господарством.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Енергозабезпечення та енергозбереження
як процеси тісно взаємопов'язані між собою,
проте спричиняють протилежні за економіч$
ною суттю наслідки: підвищення ефективності
процесів виробництва енергії знижує її со$
бівартість, і робить менш ефективними заходи
з енергозбереження, і навпаки, реалізація енер$
гозберігаючого потенціалу підприємства при$
зводить до зниження обсягів енергоспоживан$
ня, при цьому падає ККД енергогенеруючого
обладнання, і зростає собівартість виробницт$
ва енергії. Підбір обладнання недостатньої по$
тужності може спричинити дефіцит енергії для
підприємства, що відповідає принципам обме$
ження енерговикористання, а не енергоефек$
тивності. Натомість неповна реалізація енер$
гозберігаючого потенціалу (часткове впровад$
ження енергозберігаючих заходів) викликає
додаткові поточні витрати, які зростатимуть
одночасно з підвищенням вартості енергоре$
сурсів.

Аналіз шляхів підвищення енергоефектив$
ності тваринницької ферми з тепличним госпо$
дарством та праць вітчизняних та закордонних
вчених показав, що всі рішення можна систе$
матизувати наступним чином:

— за видом енергії або за підсистемою енер$
гопостачання:

1) заходи в системі електропостачання;
2) заходи в системі теплопостачання;
— за процесом, в якому енергія бере участь:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Заходи підвищення енергоефективності ферми з тепличним господарством 

Заходи в системі теплопостачання Заходи в системі електропостачання 

Споживач 
теплової енергії

Джерело 
енергії

Споживач 
електроенергії 

Джерело 
енергії

Корівник- 
опалення, 

ГВС 

Теплиця- 
опалення 

Котельня Біогазова 
установка 

Водонапірні 
башти 

Корівник- 
вентиляція, 
транспортер, 
освітлення 

Холодильна 
установка- 
охолодження 

Рис. 1. Шляхи підвищення енергоефективності підприємства агропромислового комплексу

Авторська розробка.
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1) заходи, що сприяють економії енергії в
процесі споживання;

2) заходи, що призводять до зниження со$
бівартості енергії в процесі її отримання.

Ця систематизація заходів приведена на
рисунку 1.

Спалювання 1 м3 біогазу в сучасних когене$
раційних установках дає змогу отримати 2,4
кВт·год електроенергії та 2,8 кВт·год теплової
енергії у вигляді гарячої води [6, с. 141]. Отже,
для тваринницької ферми, яка при утриманні
великої рогатої худоби у кількості 2000 голів
має приблизно 25000 тонн органічних відходів
з вологістю 85%, що складає приблизно 70 т/
добу, когенераційна установка може виробля$
ти 6700 кВт·год електроенергії на добу, врахо$
вуючи 1200 кВт·год/добу на власні потреби ус$
тановки та 8820 кВт·год теплової енергії, з якої
65% (5720 кВт·год/добу) теплової енергії вико$
ристовується на підтримку температурного
режиму виробництва біогазу. Надлишок елек$
троенергії може реалізуватися в електромере$
жу за зеленим тарифом.

У залежності від обсягів енергоспоживан$
ня та потужності когенераційної установки
альтернативним варіантом або бівалентним
джерелом енергії можуть бути котли на біопа$
ливі (брикетована солома), що також є актуаль$
ним напрямком модернізації системи вироб$
ництва тепла для потреб ферми. Оскільки по$
тужність котлів залишається попередньою, а
змінюється лише вид палива, це дасть змогу
знизити собівартість теплової енергії для
підприємств агропромислового комплексу.

Натомість при впровадженні проектів енер$
гозбереження є можливість знизити не тільки
собівартість теплової енергії за рахунок вибо$
ру джерела енергії, але й знизити кількість теп$
лової енергії, що споживається фермою. Серед
енергозберігаючих проектів, що призведуть до
зниження споживання теплової енергії впровад$
ження біогазової установки, ізоляція паропро$
воду, оновлення склопакетів теплиці, зовнішня
теплоізоляція теплиці, зашторювання теплиці
для скорочення втрат тепла в нічний час доби і
холодну пору року [8]. Реалізація всіх проектів
енергозбереження дасть змогу суттєво знизити
потужність енергогенеруючого обладнання.

Через велику кількість комбінацій можли$
вих джерел забезпечення енергетичних потреб
тваринницької ферми з тепличним господар$
ством, їх потужності та шляхів енергозбере$
ження, оптимальний варіант варто шукати за
допомогою оптимізації [2; 5].

У системі енергозабезпечення підприємства
є і=1…n вузлів джерел виробництва енергії та

j=1…m вузлів споживачів. За умовами задачі
оптимізації потужність кожного джерела з n
складає Аі, потужність кожного з m спожива$
ча — Вj. Оптимальний варіант відображає
мінімальні витрати підприємства на енергоре$
сурси від і джерел на j потреби, які визначають$
ся добутком обсягу енергії на собівартість її
виробництва. Остання залежить не тільки від
технологій, але і від потужності обладнання, а
в деяких випадках і від способу доведення
енергії до споживачів.

Для мінімізації витрат підприємства на
енергоресурси скористуємось цільовою функ$
цією транспортної задачі [2, с. 137], яка з ура$
хуванням використання потужності обладнан$
ня має вигляд:

∑ ∑
= =

→⋅⋅=
n

n1i

m

m1j
привijij ТXZZ

... ...
min)( (1),

де ijZ  — собівартість виробництва енергії,
грн./кВт·год;

ijX  — потужність енергетичного обладнан$
ня, яка буде задовольняти потреби в енергії за
графіком її споживання, кВт;

привТ  — приведена кількість годин споживан$
ня енергії при максимальній потужності облад$
нання, годин.

Під час формулювання обмежень транспор$
тної задачі враховуємо неможливість одночас$
ної реалізації альтернативних проектів щодо
джерел енергозабезпечення, реалізацію про$
грами енергозбереження в повному обсязі або
частково, а також використання біогазової
установки як джерела енергії моно$ або біва$
лентно з іншим джерелом шляхом введення до$
даткових умовних змінних, які приймають зна$
чення "1" при виборі альтернативи та "0" при
відмові від неї.

Обмеження для даної задачі оптимізації:

∑
=

=
m

mj
ijij AX

...1
(2),

∑
=

=
n

ni
ijij BX

...1
(3),

 0≥ijX (4),
 0=ijX (5),

 ∑
=

=
g

f
jfy

1
1 (6),

∑
=

=
p

k
iky

1

1 (7),

де (2) — для кожного і$го джерела сума по$
тужностей, що виробляє енергію на всі j=1…m
потреби, дорівнює потужності Ai джерела;

(3) — для кожного j;го споживача сума по$
тужностей, що передається від всіх і=1…n
джерел, дорівнює потужності Вj цього спожи$
вача;
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(4) — всі шукомі потужності є невід'ємни$
ми;

(5) — неможливість використання і$го
обладнання на j;потребу;

(6) — вибір альтернативного варіанта
впровадження енергозберігаючих заходів
серед f альтернатив;

(7) — вибір альтернативного джерела
енергозабезпечення серед g альтернатив.

З урахуванням додаткових умовних
змінних та зниження витрат за рахунок про$
дажу надлишку енергії цільова функція вит$
рат на енергетичні ресурси приймає наступ$
ний вигляд:

 (∑ ∑ ∑ ∑
= = = =

⋅⋅⋅=
n

1i

m

1j

p

1k

g

1f
ijjfikпривj ZyyТZ

) ,min)()( →−⋅−⋅⋅ jiQWij BAСX (8),
де )(QWС  — ціна продажу електричної

(теплової) енергії, грн./кВт год.
Розглянемо вибір джерела енергозабез$

печення та доцільного рівня енергозбережен$
ня, які відповідатимуть мінімальним енерго$
витратам, на прикладі підприємства N [8].
Підприємство N являє собою тваринницьку
ферму на 2000 голів худоби, яка працює з ви$
робництвом молочного скота та молока, з теп$
личним господарством 10000 м2, що вирощує
сільськогосподарські культури. Відходи худо$
би становлять 70 т/добу на все поголів'я та
рослинні відходи — 130 кг з м2 на рік. Струк$
тура споживання теплової та електричної
енергії за об'єктами і процесами на фермі на$
ведена у таблиці 1.

Собівартість виробництва 1 кВт·год енергії
Zij визначаємо наступним чином:

— у некомбінованому (котел на біопаливі)
циклі, грн//кВт.год:

)(
)(

коркор

QW
ij QW

В
Z Σ= (9),

де  )(QWВΣ  — сукупні витрати на виробництво
електричної (теплової) енергії, грн.;

 )( коркор QW  — обсяг корисно доведеної до спо$
живача електричної (теплової) енергії, кВт.год.

— у комбінованому (біогазова когенерац$
ійна установка) циклі, грн/кВт.год:

 
),()(

)( номном
номном

yn
коркор

коркор

уз
QWij NP

NP
В

QW
QW

В
Z ⋅

+
+⋅

+
= (10),

де узВ , ynВ  — умовно$змінні та умовно$
постійні витрати на виробництво електричної
(теплової) енергії, грн.;

номP , номN  — номінальна електрична та теп$
лова потужність генеруючого обладнання
відповідно, кВт.

У таблиці 2 представлено результат розра$
хунку собівартості енергії для альтернативних
варіантів енергозабезпечення при різних зна$
ченнях потужності, що споживається об'єктом,
в результаті повного або часткового впровад$
ження енергозберігаючих заходів, де NБК1 ÷ NБК3
— потужність біопаливного котла, підібрана за
потребами об'єктів енергоспоживання
(NT3+NК3+NБ3)  ÷ (NT1+NК1+NБ1), яка відображає
потужність енергоспоживаючого обладнання
при альтернативних варіантах впровадження
енергозберігаючих технологій (базовий варіант
без енергозбереження, часткова реалізація
енергозберігаючих заходів та реалізація 100%
енергозберігаючого потенціалу відповідно).

Згідно з даними таблиці 2 найменшу со$
бівартість електричної енергії забезпечує біо$
газова установка (0,63 грн./кВт.год), теплової
— біопаливний котел (0,324÷0,451 грн./
кВт.год), в той час як від діючої котельні на
вугіллі варто відмовитися, оскільки при впро$
вадженні енергозберігаючих технологій за ра$
хунок зниження ККД при падінні обсягів енер$
госпоживання собівартість виробництва
енергії зросте з 0,688 до 0,87 грн./кВт.год на
20%.

Витрати на енергетичні ресурси, визначені
за виразом (1), складають 3,383 млн грн. Опти$
мальний варіант, який відповідає мінімальним
витратам, визначений за допомогою пошуку
рішень Microsoft Excel [7, с. 115—116] містить
такі рішення: за рахунок впровадження енер$
гозберігаючих рішень для теплиці встанов$
люється котел на соломі потужністю 600 кВт,

Вид енергії Об’єкт 
енергоспоживання Процес 

Об’єм енергії, 
що 

споживається, 
тис. кВт·год 

Теплова 

Корівник 
Опалення 320 
ГВС 224 

Теплиця Опалення 7000 

Адміністративні 
будівлі 

Опалення 76 

ГВС 53 
Всього  7673 

Електрична 

Корівник 

Вентиляція 171 
Транспортер 
навозу 109 

Освітлення 14 

Теплиця Освітлення 1236 
Холодильна 
камера Охолодження 256 

Адміністративні 
будівлі 

Освітлення, 
побутові 
потреби 

20 

Всього  1806 

Таблиця 1. Річне споживання енергії та
потужність об'єктів підприємства N
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енергозабезпечення корівника
та допоміжних будівель після
100% реалізації запропонова$
них заходів з енергозбережен$
ня (зниження потреби в теп$
ловій енергії на 69%) здійс$
нюється від біогазової уста$
новки, яка також повністю по$
криває потреби в електричній
енергії. Надлишок електрич$
ної енергії (280—400 тис
кВт·год) відпускається в мере$
жу за зеленим тарифом, що
складає 2960,2 грн./МВт·год,
надлишок теплової енергії (998
тис кВт·год) — місцевим спо$
живачам за договірною ціною
(1000÷1500 грн./Гкал). Резуль$
тати розрахунку основних по$
казників знайденого опти$
мального варіанту енергозбе$
реження та енергозабезпечен$
ня підприємства та порівняння
з базовим варіантом наведено
у таблиці 3.

При використанні комп$
лексного підходу до енергоз$
береження та енергозабезпе$
чення тваринницької ферми з
тепличним господарством
спостерігається зниження
щорічних витрат на енерго$
ресурси з 7,9 млн грн. до 3,4
млн грн. на 57%. Додаткове
отримання доходів від про$
дажу енергії у розмірі
1,9÷2,9 млн грн. є суттєвим
стимулом пошуку оптималь$
ної комбінації варіантів
енергозабезпечення та енер$
гозбереження.

При капітальних вкладен$
нях у проект підвищення
енергоефективності підпри$
ємства, що включає всі обрані
за оптимальним варіантом
заходи, близько 30 млн грн.
щорічний грошовий потік
становить 6555÷7486 млн грн.
і забезпечує термін окупності
проекту 4÷4,5 років залежно
від обсягів виробництва та
продажу енергії, розміру та$
рифів на енергоресурси, що є
доволі прийнятним для інве$
сторів показником.

Джерела забезпечення 

Потужність споживача Вj, кВт 
W Qтеплиці Qкорівник Qбудівлі 

P=
20

8 

N
T1

=1
64

0 

N
T2

=9
50

 

N
T3

=5
05

 

N
K

1=
12

5 

N
K

2=
71

 

N
K

3=
40

 

N
Б1

=2
5 

N
Б2

=1
4 

N
Б3

=9
 

П
от
уж

ні
ст
ь 
дж

ер
ел
а 

A i
, к
Вт

 

Діюча 
котельня 
(вугілля) N

 =
18

00
 

- 0,
68

8 

0,
78

1 

0,
87

 

0,
68

8 

0,
78

1 

0,
87

 

0,
68

8 

0,
78

1 

0,
87

 

Біогазова 
установка 

P=
28

8  

0,
63

 

- - - - - - - - - 

N
=1

87
 

- 0,
80

4 

0,
78

4 

0,
76

2 

0,
74

5 

0,
72

 

0,
70

5 

0,
68

 

0,
67

1 

0,
66

3 

Котел на 
біопаливі 
(солома) 

N
БК

3=
18

00
 

- 0,
32

4 

- - 0,
32

4 

- - 0,
32

4 

- - 

N
БК

2=
10

00
 

- - 0,
39

 

- - 0,
39

 

- - 0,
39

 

- 

N
БК

1=
60

0  

- - - 0,
45

1 

- - 0,
45

1 

- - 0,
45

1 

Електрична 
мережа P=

∞
 

1,
48

 

- - - - - - - - - 

Таблиця 2. Розрахункова собівартість енергоресурсів,
грн./кВт·год

Таблиця 3. Порівняння показників базового
та оптимального варіанту

Показник 
Базовий 

варіант 

Оптимальний 

варіант 

Споживання енергії,  

тис. кВт⋅год 

привjij ТX ⋅  

теплової 7673 2374 

електричної 1806 1806 

Витрати на енергію,  

тис. грн. 

)( привjijij ТXZ ⋅⋅  

теплову 5278,3 1122,6 

електричну 2672,9 2260,4 

всього 7951,2 3387 

Надлишок потужності, 

кВт ji BA −   

 (енергії, тис. кВт⋅год 

привjji ТBA ⋅− )( )  

теплової - 233 (998) 

електричної - 80 (280÷400) 

Доходи від продажу 

енергії, тис. грн. 

)()( QWпривjji СТBA ⋅⋅−  

теплової - 1161÷1742 

електричної - 830÷1180 

всього - 1991÷2922 
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Зниження витрат на паливно$енергетичні

ресурси сільськогосподарських підприємств
доцільне як у процесі виробництва енергії, так
і в процесі її споживання. Суперечність цих
процесів за суттю та протилежність отримува$
них наслідків зумовлюють необхідність комп$
лексного підходу. Проведені на прикладі
підприємства N розрахунки показали, що в оп$
тимальному рішенні враховуються:

— джерела з найменшою вартістю вироб$
ництва енергії для зниження поточних витрат;

— повна реалізація енергозберігаючого по$
тенціалу для зниження майбутніх поточних
витрат;

— реалізація надлишку електроенергії в оп$
товий ринок електроенергії за "зеленим" тари$
фом та теплової енергії місцевим споживачам
за договірною ціною.

Цільова функція витрат на паливно$енерге$
тичні ресурси порівняно з базовим варіантом
знизилась на 57%, додаткові доходи від прода$
жу надлишку енергії знижують зазначені вит$
рати ще на 25÷35%, а показники економічної
ефективності комплексного рішення підвищен$
ня енергоефективності тваринницької ферми з
тепличним господарством можна вважати при$
вабливим для інвесторів, що дозволяє пропо$
нувати такий підхід для мінімізації витрат на
паливно$енергетичні ресурси і для інших
підприємств галузі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Заробітна плата є найважливішим елемен$

том організаційно економічних відносин сучас$
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PRINCIPLES ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC RELATIONS IN INDUSTRIAL PIG
FARMING

На підприємствах, порівнюваних з технічного оснащення і генетичного потенціалу тварин, виробничі показники
значно розрізняються. В результаті багатьом підприємствам не вдається реалізувати конкурентні переваги високо0
технологічного виробництва. Головною причиною є недооцінка вимог до виробничого персоналу, спеціалістів і ке0
рівників, які пред'являє сучасне свинарство. Сучасне інтенсивне свинарство якісно змінює характер праці в основному
виробництві, перетворює оператора в промислового робітника, що має вузьку спеціалізацію, пов'язану з обслугову0
ванням конкретної групи тварин і використовує високотехнологічне обладнання. Особливістю засобів сучасного
виробництва є високий рівень автоматизації процесів, що дозволяє оператору зосередитися на обслуговуванні тва0
рин. Однак ряд технологічних операцій (годування, підтримання мікроклімату, освітленості та ін. ) Вимагають від
оператора знань і навичок з найпростішого налагодження та регулювання обладнання. Промислове свинарство є
потоковим виробництвом з жорстким ритмом, суворою циклічністю окремих процесів, високою інтенсивністю праці.

In enterprises with comparable technical equipment and the genetic potential of animals, performance are different.
As a result, many businesses can not realize competitive advantages of high0tech manufacturing. The main reason is the
underestimation of the requirements for the production staff, specialists and managers who makes the pig farm. Modern
intensive pig qualitatively changing nature of work in the main production operator converts industrial worker that is
highly specialized for servicing a particular group of animals and using high0tech equipment. The feature of the modern
means of production is high level of automation processes, allowing the operator to focus on service animals. However,
a number of technological operations (feeding, maintaining microclimate, lighting, etc.). Needs of operator skills with
simple adjustment and control equipment. Industrial pig production are streamed hard rhythm, severe cycles of individual
processes, high intensity work.

Ключові слова: промислове свинарство, заробітна плата, структура витрат, собівартість
товарної продукції, кваліфікація виробничого персоналу, час професіоналізації, трудовий про;
цес.

Key words: industrial pig, wages, cost structure, cost of commodity production, qualified pro;
duction personnel, time professionalization, working process.

ного виробництва. Про це свідчить розмаїття
аспектів дослідження проблематики в еко$
номічній теорії. Однак на практиці оплата праці
найчастіше розглядається в контексті витрат на
виробництво, або як інструмент мотивації пра$
цівників до досягнення кінцевих результатів
господарського суб'єкта.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ

НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Деякі напрями сучасної організаційно$еко$

номічних відносин в галузі свинарства з точки
зору загальних та поверхневих закономірнос$
тей розвитку промислової системи у постра$
дянський період знайшли своє висвітлення в
роботах таких вчених та економістів: І. Бойчи$
ка, П. Саблуки, Ю. Юрчишина, В. Андрійчука,
Б. Пасхавера, О. Шпикача та інших науковців.

Проте на сучасному етапі розвитку промисло$
вої сфери проблеми організаційно$економічних
механізмів розвитку свинарських підприємств та
їх економічних відносин залишаються такими, що
потребують подальших наукових розвідок.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є проведення та дослідження
аналізу всіх факторів, які впливають на орган$
ізаційно$економічні відносини в сфері свинар$
ства та покращити їх.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У сучасному промисловому свинарстві за$
робітна плата (з нарахуваннями) займає мен$

ше 10% в собівартості продукції. Структура
витрат у промисловому свинарстві представ$
лена в таблиці 1. Домінуючою статтею витрат
на виробництво є корми. Друге місце в рейтин$
гу витрат займають витрати, пов'язані з енер$
го$ і водозабезпеченням [1]. Для підприємств,
побудованих після 2007 року і які перебува$
ють у стадії окупності, третьою за значимістю
статтею витрат є амортизація. Чисельність ви$
робничого персоналу сучасних свинокомп$
лексів мінімальна. Так, для стандартного мо$
дуля продуктивністю 25 тисяч товарних сви$
ней на рік, штатна чисельність становить
близько 30 осіб, в т. ч. 18 операторів. Заробіт$
на плата посідає четверте місце, і тому її роль
як важливого чинника зниження витрат не
варто перебільшувати.

Значення оплати праці різко зростає, якщо
розглядати її, як інструмент мотивації праці$
вників. Дослідження показують, що на прак$
тиці, в тваринництві та свинарстві, зокрема,
використовується велика кількість різних
підходів до форм і систем оплати праці — по$
єднання індивідуальної оплати праці з колек$
тивними формами матеріального стимулюван$
ня, грошової оплати з натуральною, відрядної
— з погодинною [2]. Причому всі вони розроб$
ляються в господарствах самостійно і вклю$
чаються в колективний договір з працівника$
ми.

У промисловому свинарстві найчастіше ви$
користовується почасово$преміальна система
оплати праці. Тарифна (погодинна) частина
заробітної плати, як правило, не диференці$

 Таблиця 1. Структура собівартості товарної продукції на ТОВ "Таврійські свині"  за 2012 рік

Показник % Рейтинг

Корми  47,4 1 

Засоби захисту тварин  2,8 5 

Електроенергія  3,8 2 

Водопостачання  2,1  

Газ  5,6  

ПММ  0,8  

Заробітна плата з ЄСП  7,4 4 

Амортизація ОС  8,5  

Інші прямі витрати  0,3  

Прямі витрати всього  78,7  

Загальновиробничі витрати  16,6  

Виробничі витрати всього  95,3  

Управлінські витрати  4,7  

Витрати всього 100  
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юється за виробничими ділянками. Підвище$
ний тариф встановлюється для старших опе$
раторів. Преміальна, стимулююча частина оп$
лати праці прив'язана, в основному, до еконо$
мічних показників підприємства. Ряд
підприємств використовує систему премію$
вання за кінцеві результати праці працівників
конкретних виробничих дільниць (опоросу,
відгодівлі та ін.), однак, вони носять одинич$
ний характер.

Роль оператора в забезпеченні ефектив$
ності виробництва дуже висока, а ціна його
кваліфікації та ставлення до роботи багатора$
зово перевищує "вартість робочої сили". Не$
достатньо компетентний і відповідальний опе$
ратор на ділянці опоросу може звести "на$
нівець" всі переваги генетичного потенціалу
тварин. Від компетенції фахівців і операторів,
зайнятих на стадії відтворення, залежить
підтримання оптимальної структури маточно$
го стада, яке безпосередньо впливає на товар$
ну продуктивність підприємства на найближчі
1,5—2 роки.

Вимоги до кваліфікації виробничого пер$
соналу окремих ділянок повинні бути тим
вище, чим вище "значущість" їхньої праці. З
цим повинна корелюватись тарифна частина
оплати праці. На практиці ж, оператор ділян$
ки відгодівлі найчастіше отримує однакову за$
робітну плату з оператором ділянки опоросу,
а праця фахівця зі штучного осіменіння
цінується однаково з працею оператора ділян$

ки дорощування. Додатковим аргументом на
користь необхідності диференційованої тари$
фікації персоналу різних ділянок виробницт$
ва є час, необхідний для підготовки відповід$
ного працівника, наявність відповідних базо$
вих знань і навичок, досвіду роботи за про$
фесією і т. п. Трудові процеси в сучасному сви$
нарстві відрізняються високою продуктивні$
стю та інтенсивністю. Виходячи з цього, роз$
раховується штатна чисельність виробничого
персоналу. На кожній з ділянок комплексу на
25 тисяч товарних голів на рік працює не
більше 2—3 операторів. У цих умовах об$
'єктивною необхідністю належної організації
виробничих процесів є взаємозамінність пра$
цівників. Всі без винятку працівники сучасно$
го свинокомплексу повинні бути взаємозамі$
нними в рамках штатного розкладу. А керів$
ника, фахівців і операторів, які не мають знань
і навичок для заміщення працівників інших
ділянок, слід оцінювати, як тих, що не володі$
ють необхідними компетенціями для роботи в
сучасному інтенсивному свинарстві.

Для умов інтенсивного свинарства систе$
ма оплати праці повинна формуватися з чоти$
рьох частин: 1) тарифної ставки; 2) доплати за
суміщення (заміщення); 3) премії за досягнен$
ня індивідуальних цільових показників; 4) премії
за загальні результати роботи [3]. Співвід$
ношення між окремими елементами повинні
встановлюватися індивідуально на кожному
підприємстві, з урахуванням сформованих

Таблиця 2. Оцінка основних професій галузі
"Свинарство" по їх компетентнісному рівню і часу на отримання

професійних навичок

Рівень Вимоги до трудового процесу Час професіоналізації Основні види професій 
(приклади) 

0 Не вимагає будь-якої спеціальної підготовки - -

1 Мається на увазі виконання кола робіт, більша 
частина яких повторювана і передбачувана 

Мінімальна наявність 
пропозицій  
на ринку праці 

Сторож, робочий 
дезбар'єру 

2 Увазі використання знань для виконання певного 
кола робіт. Деякі з робіт є складними, нетиповими і 
припускають незначний ступінь відповідальності і 
самостійності. Передбачається співпраця з іншими 
працівниками  

Основні навички професії 
можна засвоїти протягом 
місяця, спеціальних знань 
не потрібно 

Слюсар-ремонтник; 
оператор цеху відгодівлі, 
дорощування; оператор з 
обліку первинної 
документації 

3 Вимагає застосування знань для виконання 
широкого кола різних робіт, з урахуванням зміни 
ситуації, більшість з яких є складними, нетиповими. 
Має місце значна відповідальність і самостійність, 
часто необхідно здійснювати контроль за 
діяльністю підлеглих 

Основні навички професії 
можна засвоїти протягом 
півроку 

Оператор зі штучного 
осіменіння; оператор 
цеху супоросних, 
підсисних свиноматок; 
оператор цеху 
поросят-від'ємишей 

4 Передбачає застосування знань в цілях виконання 
складних технічних, професійних чи управлінських 
робіт в ситуаціях, що вимагають значного рівня 
персональної відповідальності і самостійності. 
Часто має місце відповідальність за розподіл 
ресурсів і управління персоналом 

Не менше 2-3 років Завідувач фермою; 
зоотехнік- селекціонер 
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рівнів оплати праці, фінансових можливостей
і т. д. Відповідні підходи мають бути апробо$
вані в різних умовах і стосовно до різних
стадій життєвого циклу підприємства. Але
наш досвід показує, що тариф повинен займа$
ти в загальній оплаті праці не менше 50—60%.
Тільки так можна на практиці підтвердити
пріоритетне значення компетенцій праців$
ників в умовах високотехнологічного вироб$
ництва.

Найбільш важливим етапом є тарифікація
трудових процесів. Оскільки в найближчі роки
попит на кваліфіковану робочу силу буде
значно перевищувати пропозицію, особливо в
основних регіонах розвитку свинарства, то
слід орієнтуватися на підготовку і перепідго$
товку (спеціалізацію) робітників і фахівців на
самих підприємствах. Основним критерієм має
бути час професіоналізації — період часу, не$
обхідний для підготовки працівника відповід$
ної кваліфікації (табл. 2). Не слід боятися того,
що тарифна ставка оператора ділянки штуч$
ного осіменіння буде на 50—70% вище, ніж у
оператора ділянки відгодівлі [4]. Диференці$
ація тарифного заробітку повинна бути сти$
мулом у підвищенні кваліфікації.

Підготовка висококваліфікованого вироб$
ничого персоналу є лише частиною проблеми
кадрового забезпечення сучасного свинар$
ства. Необхідно потурбуватися питаннями
закріплення працівників, особливо найбільш
кваліфікованих. Крім підтримки гідного рівня
оплати праці, слід широко застосовувати й
інші форми мотивації — створення соціальної
інфраструктури в місцях проживання праців$
ників підприємства, надання допомоги в буді$
вництві житла та ін.

У плані вищевикладеного, можна стверд$
жувати, що в найближчі роки основну роль у
забезпеченні конкурентоспроможності під$
приємств на галузевому та регіональних рин$
ках виробництва м'яса свинини гратиме
"людський" фактор реалізації виробничо$тех$
нологічного потенціалу та відповідні механі$
зми його мобілізації.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Проведений аналіз свідчить про те, щоб ко$
жен завідувач свинокомплексом мав базову
підготовку ветлікаря або зоотехніка, що дає
йому можливість повноцінного заміщення від$
повідних працівників при їх тимчасовій відсут$
ності. Те ж стосується і виробничого персо$

налу. З іншого боку, формалізація і нормуван$
ня вимог до компетенцій працівників, дозво$
ляє чітко визначити ступені їх професійного
зростання, вибудувати логічну систему пере$
підготовки та підвищення кваліфікації на са$
мому підприємств. Можна стверджувати, що
в найближчі роки основну роль у забезпеченні
конкурентоспроможності підприємств на га$
лузевому та регіональних ринках виробницт$
ва м'яса свинини гратиме "людський" фактор
реалізації виробничо$технологічного потенц$
іалу та відповідні механізми його мобілізації.
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ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Перехід до ринку в Україні зумовив великі

зміни у сфері аграрних економічних відносин.
Сучасний стан української аграрної економіки
характеризується високим рівнем нестабільності.
Глибокі та масштабні перетворення не тільки вик$
ликали суперечності, а і сформували нові загро$
зи для вітчизняної аграрної економіки. Загрози

УДК 338.746.1
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к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій,
Уманський національний університет садівництва, м. Умань

МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ

ЯК ФУНКЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Zhmudenko,
PhD, associate professor of management organizations,
Uman National University of Horticulture, Uman

MONITORING AND CONTROL OF AGRICULTURAL SECTOR'S ECONOMIC SECURITY
AS A FUNCTION OF STRATEGIC MANAGEMENT

Досліджено сутність державного аудиту як інструменту посилення національної економічної безпеки. Розгля0
нуто питання необхідності створення системи державного регулювання економічної безпеки аграрної сфери та
здійснення контролю за реалізацією державної політики в сфері забезпечення економічної безпеки. Узагальнено
основні етапи контролю реалізації стратегії. Запропоновано стратегію економічної безпеки аграрної сфери регіону,
основою якої мають слугувати програми економічної безпеки галузі у регіонах, де буде чітко визначено пріоритетні
напрями її розвитку шляхом програмно0цільового методу.

The essence of the public audit as a reinforcer of national economic security is investigated. The questions as to the
necessity for developing the system of state control of agricultural sector and monitoring the state policy implementation
for economic security are examined. The main stages of policy implementation control are summarized. The economic
security strategy of agricultural sector of the region is suggested, which should serve as a basis for economic security
program of local branch, which determines the priority directions of its development through program0target method.

Ключові слова: економічна безпека, стратегія, державний аудит, система моніторингу,
цільові індикатори.

Key words: economic security, strategy, public audit, monitoring system, target indicators.

економічній безпеці агарної сфери України зу$
мовлюють необхідність створення системи дер$
жавного регулювання й контролю за нею.

Заходи, що здійснюються останнім часом,
зі створення системи державного регулюван$
ня економічної безпеки вже привели до певних
результатів. Так, був прийнятий Закон Украї$
ни "Про основи національної безпеки в Укра$
їні", затверджена Президентом України "Стра$
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тегія національної безпеки України". Але, на
жаль, поточні заходи мають фрагментарний
характер, особливо для вітчизняного АПК.
Саме недостатнє науково$методичне і правове
забезпечення, відсутність кардинальних прак$
тичних мір активного державного регулюван$
ня процесами забезпечення економічної безпе$
ки склади екстремальні умови, які можуть при$
звести до втрати державності, економічної не$
залежності, повного розвалу економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Поняття та принципи формування системи
забезпечення економічної безпеки держави
висвітлювали у своїх працях такі вітчизняні та
зарубіжні учені, як Л. Абалкін, О. Барановсь$
кий, І. Бінько, В. Геєць, М. Єрмошенко, Я. Жа$
ліло, В. Мунтіян, Г. Пастернак$Таранушенко,
В. Шлемко та інші. Проблемами формування
державної та регіональної політики в контексті
забезпечення економічної безпеки аграрної
сфери займалися В. Богачов, М. Малік, П.Саб$
лук, С. Кваша, В. Ткаченко, С. Юшин та інші.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Сучасні українські та іноземні фахівці, ана$
лізуючи сутність економічної безпеки в ринко$
вих умовах, не приділяють значної уваги здійс$
ненню державного регулювання економічної
безпеки в аграрній сфері. На сьогодні в науко$
вій літературі не розроблено єдину економіч$
ну політику в аграрній сфері забезпечення еко$
номічної безпеки. Відсутня повноцінна систе$
ма показників економічної безпеки, яка дала б
змогу оперативно та достовірно оцінити стан
аграрної економіки. Недостатньо розвинуте
інформаційне забезпечення управління еконо$
мічною безпекою та формування системи мон$
іторингу економічної безпеки не дає можли$
вості повною мірою здійснити оцінку загроз
економічній безпеці аграрної сфери.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування необхідності

здійснення моніторингу та контролю за станом
економічної безпеки аграрної сфери як функ$
цій стратегічного управління, що дозволило б
попередити та уникнути більшості реальних та
потенційних загроз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Обов'язковим напрямом стратегічного
управління є проведення стратегічного контро$

лю, основне завдання якого виявити, чи пра$
вильно реалізується стратегія, та чи призведе
її реалізація до поставленої мети. Система
стратегічного контролю передбачає: контроль
за виконанням стратегічних і тактичних цілей;
спостереження за етапами та строками їх ви$
конання; оцінювання рівня виконання постав$
лених цілей; зворотний зв'язок, який забезпе$
чує керівників інформацією про діяльність ор$
ганів управління на місцях, сигналізує в разі ви$
никнення потреби про необхідність коригую$
чих дій.

Виділяють такі основні етапи контролю
реалізації стратегії:

перший — встановлення індикаторів оціню$
вання реалізації стратегії регіону;

другий — створення системи моніторинго$
вих змін, яка забезпечує оцінювання ступеня
досягнення цілей;

третій — порівняння результатів реально$
го функціонування з визначеними цілями;

четвертий — оцінювання результатів по$
рівняння і, за потреби, розробка коригуючих
дій.

На думку Федулової Л.І. [1], імплемента$
ція стратегічних підходів в практику управл$
іння складними регіональними структурами
викликає різноманітні трансформації в уп$
равлінських процедурах, технологіях аналі$
тичних досліджень і прогнозування, плану$
вання, підготовки та прийняття рішень, у
стилі роботи і, навіть, в організаційній куль$
турі. Тому наявність стратегічного мислення
у керівників і службовців здійснює позитив$
ний вплив на функціонування органу регіо$
нального управління через зміни менталь$
ності та відношення персоналу до своїх служ$
бових обов'язків, через власне процес стра$
тегічного планування як функції стратегічно$
го управління і через нові позитивні резуль$
тати такого управління.

Інструментом державного регулювання як
соціально$економічних процесів, так і будь$
якої діяльності, є державний контроль. У біль$
шості країн світу на даний час система зовніш$
нього незалежного контролю, що здійснюється
конституційним органом зі спеціальним стату$
сом від імені суспільства, представлена інсти$
тутом державного аудиту, основна мета якого
полягає в наданні всім зацікавленим особам
незалежної інформації про те, яким чином
здійснюється виконавча влада в державі.
Об'єкт державного аудиту має носити загаль$
нодержавний характер, тобто його діяльність
пов'язана з управлінням: національними ресур$
сами (бюджетом, державною власністю, при$



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2015

27

родними та інтелектуальними ресурсами); про$
ектами законодавчих і нормативних актів; оці$
нкою прогнозів і напрямів розвитку окремих
галузей економіки, регіонів і держави в ціло$
му.

Досвід розвинених країн доводить, що про$
зорість, відкритість і підзвітність державних
органів суспільству забезпечує законність їх
дій. Відтак, державний аудит сприяє підвищен$
ню стабільності політичних інститутів і суспіль$
но$політичної ситуації в цілому, адже завжди
виходить із інтересів громадськості, ставить
державних чиновників під контроль суспіль$
ства і тим самим зменшує загрози від їх корум$
пованої діяльності.

На відміну від державного фінансового
контролю, державний аудит не лише фіксує
проблеми, але й здатен досліджувати суть і
причини виявлених відхилень, пропонувати
рекомендації щодо їх усунення. Він забезпе$
чує об'єктивну, незалежну і публічну оцінку
результатів соціально$економічного розвит$
ку в державі, дозволяє чітко визначати цілі
подальшого удосконалення управління сус$
пільством, тобто державний аудит є інстру$
ментом посилення національної економічної
безпеки.

Реальним механізмом контролю за реаліза$
цією державної політики в сфері забезпечення
економічної безпеки регіону має стати інсти$
туціонально$організаційна система моніторин$
гу її стану. У зв'язку з цим в роботі [2] запро$
поновано організаційну систему моніторингу
економічної безпеки, яка представлена як сис$
тема, що включає взаємозв'язки основних про$
цесів, функцій органів управління, науково$
методичного і інформаційного забезпечення
діяльності.

До моніторингу процесу стратегічного
управління (планування) можна застосувати
класичну методику оцінки програм, яка вклю$
чає чотири основні етапи: визначення мети мо$
ніторингу; проведення оцінки мети та резуль$
тату; аналіз, звіт та обговорення оцінки; ре$
комендації з покращення процесу та їх впро$
вадження. Моніторинг повинен бути прозо$
рим і широко обговорюватись та висвітлюва$
тись в засобах масової інформації. Це не
тільки створить атмосферу довіри та зацікав$
леності до самого процесу, а й виконуватиме
освітню функцію — вчитиме посадовців засад
стратегічного управління та демократизації
суспільства.

Отже, процедура моніторингу має важли$
вий організаційний аспект, пов'язаний з про$
блемами координації та встановлення поряд$

ку внесення необхідних змін у процесі вико$
нання запланованих робіт, їх аналізі та по$
дальшої реалізації. У зв'язку з цим потрібно
розробити організаційно$нормативну систему
моніторингу економічної безпеки будь$якого
рівня управління, яка представлена як систе$
ма, що включає взаємозв'язки основних про$
цесів, функцій органів управління, науково$
методичного і інформаційного забезпечення
діяльності.

Систему моніторингу економічної безпеки
аграрної сфери на державному (регіонально$
му) рівні, у функції якої входить: науково$ме$
тодичне, організаційно$фінансове та інформа$
ційне забезпечення, а також контроль за реа$
лізацією заходів стратегії економічної безпе$
ки.

Однією з важливих вимог до системи мо$
ніторингу є простота, і універсальність її ре$
алізації. Система моніторингу економічної
безпеки в державі повинна мати дворівневу
структуру: державний, регіональний. На дер$
жавному рівні моніторинг виконується на
користь розвитку АПК України і є системою
безперервного спостереження і аналізу ста$
ну соціально$економічної і фінансової сфе$
ри регіонів як господарюючих суб'єктів дер$
жави, оперативного регулювання і органі$
зації їм допомоги в усуненні негативних тен$
денцій і явищ в їх розвитку. На регіонально$
му рівні моніторинг є системою регулярного
спостереження за поточним станом і корот$
кострокового прогнозування динаміки роз$
витку процесів і явищ, що відбуваються в
суспільстві і економіці.

Отже, процедура моніторингу має важли$
вий організаційний аспект, пов'язаний з про$
блемами координації та встановлення поряд$
ку внесення необхідних змін у процесі виконан$
ня запланованих робіт, їх аналізі та подальшу
реалізацію. Контроль за виконанням стратегі$
чного плану є однією з головних форм попе$
редження негативного розвитку подій та змен$
шення наслідків від непередбачених процесів.
Основна мета моніторингу стратегічного пла$
нування — оперативний контроль за змінами в
соціальних процесах, оцінка міри відповідності
запланованому напряму розвитку, отримання
якісних і кількісних показників змін соціальної
ситуації, у відносинах між основними учасни$
ками соціально$політичного процесу. Відтак,
моніторинг — це один з каналів зворотного
зв'язку в механізмі саморегуляції процесів су$
спільного розвитку.

Система індикаторів має давати "зрізи" си$
туації і можливість простежити зміну пара$
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метрів забезпечення економічної безпеки в ди$
наміці та у порівнянні з іншими регіонами. Для
пояснення ситуації, розкриття причинно$на$
слідкового зв'язку, отримані дані мають у кож$
ному індивідуальному випадку інтерпретува$
тись експертами. Маючи за мету створити мож$
ливість для спостереження за діяльністю
органів влади, суб'єктів господарювання необ$
хідно вибрати індикатори, що відповідали б
цьому завданню.

Ще однією ланкою здійснення повномасш$
табного контролю за ходом виконання стра$
тегії та різних програм, планів, проектів тощо,
особливо якщо в них є державна частка фінан$
сування, є проведення експертних перевірок.
Ефективне опрацювання результатів експерт$
них перевірок дає змогу виявити проблемні
місця механізмів і процедур їх реалізації, ви$
значити ступінь обумовленості невирішеними
проблемами шляхом розроблення та затвер$
дження і, зрештою, розробити й здійснити за$
ходи, спрямовані на:

— удосконалення механізму управління
програмами, планами тощо;

— підвищення результативності та ефектив$
ності реалізації заходів;

— упорядкування використання бюджет$
них та позабюджетних коштів;

— активізацію залучення коштів з позабюд$
жетних джерел;

— концентрацію ресурсів на вирішенні клю$
чових проблем.

У процесі проведення експертної перевірки
мають бути встановлені і оцінені такі моменти,
як дотримання державними замовниками і ви$
конавцями положень нормативно$правових
актів, договірних документів, контрактів,
фінансових зобов'язань, проектів та завдань,
що перевіряються.

Наступним етапом перевірки реалізації
стратегії повинно стати здійснення оцінки: ста$
ну справ з реалізацією конкретних заходів,
проектів, робіт та наданих послуг тощо; управ$
ління та механізму реалізації; звітності про ре$
алізацію та про використання фінансових ре$
сурсів.

Враховуючи, що реалізація переважної біль$
шості програм та проектів стратегічного плану
характеризується суттєвими недоліками, екс$
пертні перевірки допоможуть, з одного боку,
виявити проблемні місця кожного конкретно$
го проекту, визначити шляхи їх усунення, оці$
нити необхідні витрати та зробити висновок
про доцільність продовження чи закриття про$
екту, внесення певних коректив у хід його ви$
конання, а з іншого — узагальнити отримані

результати та удосконалити процедури роз$
робки та реалізації проектів і програм. Основ$
ними питаннями, що мають бути висвітлені та
проаналізовані в ході проведення експертних
перевірок, є такі.

1. Проведення оцінки загальних характе$
ристик стратегії, проекту (програми) таких,
як проблематика, організаційні, структурні
та часові реквізити тощо. Важливими є питан$
ня, що свідчать про наявність чи відсутність
чіткості та ясності у формулюванні генераль$
ної мети проекту, відповідність проекту пріо$
ритетам стратегії економічної безпеки, на$
явність дублювання заходів інших держав$
них, регіональних, місцевих програм чи при$
ватних ініціатив.

2. Аналіз цільових індикаторів, що затверд$
жені стратегією, для чого необхідно визначи$
ти:

чи сформульовано обмежене число кіль$
кісно вимірювальних цільових показників, які
б допомогли оцінити кінцеву результа$
тивність стратегії в середньо$, довгостроко$
вому аспекті та охопити економічний, науко$
вий, інноваційний, соціальний та екологічний
ефекти;

чи сформований в стратегії графік тер$
мінів досягнення цільових показників, і чи
має вона чітко визначені строки та етапи ре$
алізації заходів для досягнення проміжних
цілей;

чи визначені в стратегії кількісні щорічні
показники результативності її виконання за
найбільш важливими проміжними та кінцеви$
ми етапами.

3. Стан фінансування стратегії економічної
безпеки регіону оцінюється за такими напря$
мами: ступінь обгрунтування обсягу заявлених
ресурсів; рівень фінансування плану за джере$
лами; залучення коштів з позабюджетних дже$
рел.

4. Управління реалізацією стратегії оці$
нюється за такими складовими: моніторинг за
ходом виконання стратегії; процедура відбо$
ру виконавців; якість звітності, що надаєть$
ся.

5. Оцінка результатів реалізації стратегії
має містити показники: ступінь досягнення
проміжних та кінцевих результатів та відпо$
відність їх пріоритетам і цілям стратегії; до$
сягнення різних індикаторів; економічний
ефект від реалізації різних проектів та за$
ходів.

За результатами експертної перевірки ходу
виконання стратегії економічної безпеки ре$
гіону мають бути прийняті рішення, а саме:
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— доцільність продовження виконання про$
ектів в рамках стратегії чи прийняття рішення
про їх припинення;

— необхідність коригування, призупинен$
ня чи виключення заходів з плану стратегії, що
визнані неефективними чи незабезпеченими
фінансуванням;

— доцільність зміни форм та методів управ$
ління реалізацією стратегії;

— необхідність застосування санкцій до
учасників реалізації стратегії.

Таким чином, стратегію економічної без$
пеки аграрної сфери регіону слід розробляти
як чітку програму дій із врахуванням
внутрішніх і зовнішніх загроз. Як зазначає
Кваша С. [3], надійне забезпечення країни про$
довольством має стратегічне значення, оскіль$
ки від нього залежить не лише її продовольча,
а й національна та економічна безпека. Тому
проблему продовольчої безпеки України в
умовах транзитивного розвитку економіки
необхідно розглядати в контексті саме еконо$
мічної безпеки, оскільки в ній сконцентровані
головні напрями аграрної політики та еконо$
мічних реформ у ринкових умовах. У цьому
процесі знаходять відображення реальні тен$
денції розвитку сільськогосподарського ви$
робництва, стан продовольчого ринку та ста$
новище споживачів на ньому, визначається
ступінь залежності від світового ринку продо$
вольства.

Основою такої стратегії мають слугувати
програми економічної безпеки галузі у регіо$
нах, де будуть чітко визначені пріоритетні на$
прями її розвитку шляхом програмно$цільово$
го методу. Чітке й детальне визначення усіх
процедур, пов'язаних з розробленням, затвер$
дженням та реалізацією заходів плану реалі$
зації стратегії економічної безпеки, поряд з
налагодженням надійного моніторингу та
удосконаленням контролю за їх виконанням
дасть змогу значно підвищити ефективність її
реалізації.

Ринковий механізм реалізації стратегії
економічної безпеки відображає маркетинго$
ву спрямованість управління регіоном, що
дозволяє ефективніше задовольняти потре$
би споживачів і отримувати запланований ре$
зультат. Його ефективність можна узагаль$
нити в таких категоріях: знання джерел кон$
курентних переваг та маркетингового кон$
тексту; розуміння ролі диференціації товарів;
моніторинг конкурентного середовища; знан$
ня власних сильних і слабких сторін; розумі$
ння сегментації ринку; знання динаміки роз$
витку ринку; вміння встановлювати стра$

тегічні пріоритети; постійна орієнтація на
споживача тощо [4].

Важливу функцію в забезпеченні економ$
ічної безпеки та конкурентоспроможності
будь$яких товарів і послуг виконує добросо$
вісна конкуренція. Статистика щодо того,
скільки "втрачають" компанії під час виходу
на ринок з боку сторонніх організацій за ра$
хунок недоброякісної продукції і підробок
(аналіз по продукції, що відноситься до за$
патентованих наукових розробок): $ 600 млрд
на рік по всьому експортному ринку на світо$
вому просторі, а частка втрат американських
компаній — до $ 250 млрд. Ключовим інстру$
ментом в боротьбі, що продовжується, з кон$
трафакцією являються нові та високі техно$
логії. Для цього проводиться оцінка ризиків
на основі технологічного виробництва само$
го інноваційного продукту як на окремо взя$
тому підприємстві, так і підсумовуються за$
гальні ризики, що понесли підприємства рег$
іону під час випуску інноваційної продукції
[5].

З прийняттям Закону України "Про захист
від недобросовісної конкуренції" [6] законо$
давство почало формувати окрему галузь кон$
курентного права, яка не тільки більш деталь$
но визначила поняття "недобросовісна конку$
ренція", а й передбачила найхарактерніші про$
яви недобросовісних дій, створила сприятливі
умови захисту інтересів учасників ринку. Закон
розрізняє три блоки характерних порушень
правил добросовісної конкуренції: неправомі$
рне використання ділової репутації підприєм$
ства; створення перешкод та досягнення непра$
вомірних переваг у конкуренції; неправомірне
збирання та розголошення комерційної таєм$
ниці.

Основною метою регіонального управління
стратегією економічної безпеки має стати, в
тому числі, вирішення інноваційно$технологі$
чних проблем, що забезпечить комплексний,
збалансований, ефективний розвиток регіону,
раціональне використання трудових ресурсів,
ефективне використання науково$дослідниць$
кого та виробничо$технологічного потенціалу
регіону. Втім, ринкові механізми мають стати
невід'ємним елементом формування замовлень
на наукові дослідження й розробки, що прово$
дяться в регіоні. Так, при відборі проектів слід
проводити детальну економічну експертизу,
оцінювати показники ефективності впровад$
ження й ризиків, відпрацювати схеми впровад$
ження одержаних результатів у виробництво,
що забезпечить підвищення економічної безпе$
ки регіону.
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ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗРОБОК
Отже, для забезпечення економічної безпе$

ки стратегічними напрямами державного регу$
лювання розвитком аграрного сектору еконо$
міки мають стати такі: забезпечення умов для
виробничої діяльності суб'єктів підприємниц$
тва з метою нарощування обсягів виробництва
аграрної продукції відповідно до потреб насе$
лення України і світового ринку; регулювання
цінової доступності продуктів харчування для
споживача; досягнення показників якості про$
дуктів харчування.

Виконання цих вимог забезпечить не
тільки реалізацію інноваційної політики уря$
ду, передусім у частині виведення країни на
етап сталого економічного розвитку та
відродження вітчизняного аграрного вироб$
ництва, а й забезпечить зростання його при$
бутковості та конкурентоспроможності аг$
рарної продукції, збільшення зайнятості на$
селення й підвищення якості життя, що буде
гарантувати високий рівень економічної без$
пеки як країни, так і регіонів. Механізм за$
безпечення економічної безпеки аграрної
сфери регіону, що покликаний підтримувати
оптимальне значення рівня економічної без$
пеки аграрного виробництва, має задоволь$
нити продовольчу та економічну безпеку
країни. Такий механізм повинен реально
сприяти забезпеченню національної еконо$
мічної безпеки в цілому, реалізація якого має
здійснюватись на основі максимальної ефек$
тивності від дій державних органів влади, їх
регіональних представників на місцях та
органів місцевого самоврядування, а також
забезпечувати розбудову ринкових ме$
ханізмів в умовах глобалізаційних викликів.
До перспектив подальших досліджень в кон$
тексті забезпечення економічної безпеки,
вважаємо, що варто віднести сукупність дій
та заходів, що направлені на ефективне пла$
нування, організацію і контроль за процеса$
ми накопичення, використання та примно$
ження економічного потенціалу регіону.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність фермерських господарств особли$

во має велике значення для сталого розвитку аг$
рарного сектору, який забезпечує формування
продовольчої безпеки, підвищення зайнятості пев$
ної частини населення і збільшення експортного
потенціалу країни. Фермерські господарства
відіграють надзвичайну роль у цьому секторі еко$
номіки. Однак їхня діяльність характеризується
підвищеною вразливістю до несприятливих при$
родно$кліматичних та інших чинників [1, с. 94].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі існує багато публікацій
присвячених аналізу діяльності фермерських гос$
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FARMS KHARKIV REGION: PROBLEMS AND PROSPECTS

У статті розкрито основні проблеми та особливості функціонування фермерських господарств. Ця стаття роз0
глядає просторовий розподіл продуктивності фермерських господарств на Харківщині за період 2007—2013 років.
Розглянуто основні вектори розвитку фермерських господарств в Харківській області. Визначено динаміку діяль0
ності фермерських господарств і структуру виробництва ними сільськогосподарської продукції в регіоні. Різні ас0
пекти діяльності фермерських господарств розглянуто на основі застосування дисперсного аналізу. В результаті
виявлено неконтрольовані площі високоліквідних, короткострокових культур, які посіяні протягом декількох років
на тих же полях, в результаті чого відбувається втрати родючості грунтів, а це деградація. Визначено перспективні
напрямки розвитку та посилення їх конкурентних позицій на ринку. Надано рекомендації щодо стабільного розвит0
ку фермерських господарств.

The main problems and peculiarities of functioning of farms are found in the article. This paper examines the spatial
distribution of farms in the Kharkiv region for the period 2007—2013. This scientific work deals with the main development
vectors of agriculture (farmer) economy in Kharkiv region. The determination is given for farming dynamics and structure
of producing of agricultural products in the region. Strong and weak sides farmer economies are examined on the basis
of application of analysis of variance (ANOVA). As a result, we have uncontrolled amounts of highly liquid, short0term
crops that are sown for several years on the same fields, resulting in the loss of soil fertility and it's degradation. The
major perspective ways of development and strengthening of their competitive position in market conditions are defined.
Recommendations concerning the sustainable development of farmers are given. It is proved that under present conditions
the basis of adaptive farming systems should be dynamic, combined and at the same time science0based crop rotations.
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подарств. Так, проблеми та перспективи фер$
мерських господарств знайшли своє відображен$
ня в роботах вчених: І.Д. Примака, В.М. Ткачука,
С.П. Васильківського, В.П. Федоренко, В.О. Дуб$
ровіна (2006) [2], В.Г. Андрійчука (2002) [3], Ю.О. Лу$
ценко (2012) [4]. Питання складання сівозмін в
фермерських господарствах розглянуто М.В. Зуб$
цем, В.П. Ситником, М.Д. Безуглим та ін. (2009) [5].
Однак, на нашу думку, пропоновані дослідження
не повністю розкрили проблему державної
підтримки та використання агрометеорологічних
ресурсів Харківської області.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є креслення проблеми та перс$

пективи фермерських господарств Харківської об$
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ласті, а саме: забезпечення трудовими, земельни$
ми, енергетичними, фінансовими ресурсами. Зас$
тосовуючи природно$сільськогосподарське зону$
вання та дисперсний аналіз, дослідити, як викори$
стовуються фермерськими господарствами агро$
метеорологічні ресурси області. Виявити, як впли$
ває на ефективність фермерських господарств дер$
жавна фінансова підтримка. У зв'язку з значною
відмінністю економіко$політичного становища
2014 року від 2005—2013 рр., показники діяльності
фермерських господарств Харківської області у
2014 році не використовувалися для дослідження
параметрів генеральної сукупності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кількість фермерських господарств Хар$
ківській області станом на 1 листопада 2014 року
1195 госп. [6]. Впродовж 2005—2013 років спосте$
рігалася тенденція до постійного зменшення
кількості фермерських господарств [7].

За допомогою опитувань керівників фермерсь$
ких господарств забезпечення трудовими ресур$
сами оцінено як задовільне. У фермерських гос$
подарствах області у 2013 р. було зайнято 4,3 тис. пра$
цівників (в середньому за 2005—2013 — 4,8 тис.),
з них 1,1 тис. осіб — жінки. Із числа працюючих
1,7 тис. осіб (понад третину) — члени фермерсь$
ких господарств, значно більше — 2,5 тис. осіб
(58,1%) — наймані працівники, з них 2,0 тис. осіб
працювали у господарствах постійно (46,5% до за$
гальної чисельності працівників) [7].

Проблема забезпеченості земельними ресур$
сами фермерських господарств ще існує, але має
тенденцію до вирішення. Зазначимо, що в спеці$
альній літературі на перспективу раціональні роз$
міри фермерських господарств становлять 350—
400 га [4, с. 45]. У 90$х роках в середньому по об$
ласті на одне господарство припадало по 31,2—
44,2 га сільськогосподарських угідь. Внаслідок аг$
рарної реформи землекористування фермерів
відчутно розширилося, незважаючи на зменшен$
ня кількості фермерських господарств, і в 2005—
2013 рр. площа їх сільськогосподарських угідь
складала 209,4—246,4 тис. га, або по 159—207 га в
середньому на 1 господарство [7].

У групуванні господарств за розміром земель$
них площ в середньому за 2007—2013 рр. найбіль$
шу питому вагу до загальної кількості господарств
(38,8 %) займає група з площею сільськогоспо$
дарських угідь від 20,1 до 50 га, дещо менший відсо$
ток — 15,7% складає група з площею від 100,1 до
500 га та 14,1 % — від 50,1 до 100 га. Найменшу ж
групу формують господарства з площею до 3 га —
1,1%, а 6,7% фермерських господарств не мають
сільськогосподарських угідь взагалі. Хоча частка
господарств, що мають землі більше 500 га є не$
значною (8,8 %), питома вага сумарних сільсько$
господарських угідь цієї групи займає більше двох
третин всієї площі фермерських господарств об$
ласті.

Проблема забезпечення енергетичними ресур$
сами згідно зі статистичними даними [7] поступо$
во вирішується. Енергетичні ресурси підприємства
це найактивніша частина основного капіталу, яка
формує енергетичні ресурси аграрних підприємств
і сільського господарства в цілому [3, с. 282]. В се$
редньому за 2005—2013 рр. у фермерських госпо$
дарствах налічувалось 1713,2 тракторів (0,8 на 100
га посівної площі). Це становило 19,2% всієї тех$
ніки в сільському господарстві області. Зернозби$
ральних комбайнів було в наявності 458 одиниці,
сівалок — 963, кормозбиральних комбайнів — 33,
жаток валкових — 199, картоплезбиральних — 3,
кількість бурякозбиральних комбайнів становила
119 одиниць, кукурудзозбиральних комбайнів —
20 одиниць.

Для встановлення, як фермерські господарства
використовують агрометеорологічні ресурси, ви$
користовуємо природно$сільськогосподарське
зонування. З урахуванням структури грунтового
покриву, умов зволоженості й континентальності
клімату, територія області ділиться на 6 природ$
но$сільськогосподарських районів: 1 — Північно$
західний лісостеповий (Валківський), 2 — Цент$
ральний лісостеповий (Харківський), 3 — Пів$
нічно$східний перехідний лісостеповий (Велико$
бурлуцький), 4 — Степовий південний (Зачепи$
ловсько$Близнюковський), 5 — Південно$східний
(Балаклійський), 6 — Східний степовий (Куп'янсь$
кий) [8, с. 8].

Варіант районування Харківський області, зап$
ропонований групою науковців [8], вибираємо для
даної роботи. Недоліком такого районування є той
факт, що межі природно$сільськогосподарських
районів не повністю збігаються з межами природ$
но$кліматичних зон, а проходять по межам адмін$
істративних районів. З іншого боку, збір і оброб$
ка статистичної інформації відбувається, в основ$
ному, в межах адміністративно$територіальних
одиниць. Використовуючи таке природно$сільсь$
когосподарське районування області, [8, с. 16] про$
ведено порівняльне групування. Вихідними дани$
ми були матеріали Головного управління статис$
тики у Харківської області по всім фермерським
господарствам за сім років [7; 10; 11; 12; 13; 14; 15].
Для оцінки достовірності різниці в показниках між
групами використано метод дисперсійного аналі$
зу (рік як повторність) з визначенням критерію
Фішера.

У середньому за сім років кількість фермерсь$
ких господарств становила: Північно$західний
(Лісостепові) 261 госп., Центральний (Лісостепові)
375 госп., Північно$східний (Лісостепові) 141 госп.,
Південний(Степові) 253 госп., Південно$східний
(Степові) 53 госп., Східний Степові 135 госп.

Проведені дослідження вказують на те, що
існують певні відмінності між природно$сільсько$
господарськими районами в розподілі земельних
угідь фермерських господарств (табл. 1).

Так, загальна площа сільськогосподарських
угідь та їх площа в розрахунку на одне господар$



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2015

33

ство мають тенденцію до зниження зі сходу до за$
хідних районів. Однак варто звернути увагу й на
те, що в розрахунку площ угідь на одного праців$

ника спостерігається така сама тенденція.
Так, в північно$західному районі цей по$
казник вдвічі нижчий, ніж в південно$
східному.

Недосконалість орендних відносин є
перепоною господарської діяльності фер$
мерів. Близько чверті сільськогосподарсь$
ких угідь області є власністю фермерських
господарств, решта — орендовані землі [7].
Необхідність і можливості збільшення
розмірів землекористування спонукає гос$
подарства всіх районів брати землю в орен$
ду. Найменший відсоток орендованої землі
має місце в північно$західному 58% районі,
у центральному — він становить 60%,
північно$східному — 80 %. Значно вищі
відсотки у південному — 75 %, південно$
східному — 75%, східному — 79%. Різни$
ця в кількості орендованої землі між зо$
нами Лісостепу та Степу становить майже
10 відсотків.

Проблемою для науково обгрунтова$
ної діяльності фермерів є невідповідність
структури посівних площ сільськогоспо$
дарських культур державним нормативам.
Аналіз структури посівних площ свідчить,
що головним напрямком спеціалізації

більшості фермерських господарств
є вирощування зернових та техніч$
них культур, в основному соняшни$
ку. Тому важливе значення набуває
характер використання ріллі, що
відображено в таблиці 2

Виявлено, що F0,05$критерій
Фішера питомої ваги посівів зерно$
вих по районам складає 3,0, соняш$
нику — 14,2, при критичному зна$
ченні F$критерія 2,5. Тобто від$
мінності статистично значущі.
Більш високий рівень посівів овоче$
вих культур характерний для пів$

нічно$західних господарств, що обумовлено дос$
татньою кількістю опадів і близькістю обласного
центра.

Надмірне використання соняшнику в струк$
турі посівних площ характерно для всіх районів,
але більшою мірою для південно$східного та
південного. Термін повернення соняшнику на по$
переднє місце скоротився до трьох$чотирьох
років, порівняно з рекомендованим — сім$дев'ять
років. Одна з основних причин такого становища
— це відсутність механізмів контролю за віднов$
ленням біохімічного складу земель. У цілому ж
рівень посівних площ кормових культур такий, що
не дозволяє забезпечити посіви зернових кращи$
ми попередниками і здійснювати екологічно$без$
печне використання ріллі.

Мінливість погодних факторів за роками і те$
риторією викликає значні коливання врожаїв, а
використання агрометеорологічних ресурсів у ви$
робничих умовах не перевищує 40—60% [2, с. 5].

Природно-
кліматичні 

зони 

Природно-
сільсько-

господарські 
райони 

Розподіл угідь 

Сільськогосподарські угіддя 

всього 
у тому числі 

рілля в оренді

Л
іс
ос
те
п 

Північно-
західний 

вся площа 32388 31622 21790
на одне госп. 89 86 60 
на одного прац. 33 32 22 

Центральний вся площа 63608 61094 42980 
на одне госп. 121 116 82 
на одного прац. 54 52 36 

Північно-
східний 

вся площа 34985 34252 28127 
на одне госп. 177 218 162 
на одного прац. 67 65 54 

 Південний вся площа 
43638 43036 32812 

С
те
п 

на одне госп. 123 121 93 
на одного прац. 56 55 42 

Південно-
східний 

вся площа 10758 10498 8962 
на одне госп. 146 142 121 
на одного прац. 81 79 68 

Східний вся площа 48384 45962 40292 
на одне госп. 358 340 298 
на одного прац. 56 53 46 

Таблиця 1. Розподіл земельного фонду фермерських
господарств природноQсільськогосподарських

районів Харківської області за 2007—2013 рр., га

Категорії посівів, 
культури 

В % до посівної площі фермерських господарств
природно-сільськогосподарських райони 

Північно-
західному 

Централь-
ному 

Північно-
східному 

Півден-
ний 

Південно-
східний Східний

Зернові та 
зернобобові 58,65 49,69 57,10 56,39 50,76 43,41 

Цукровий буряк 1,10 2,68 3,30 1,51 2,67 1,13 
Соняшник 19,02 16,74 22,85 26,22 28,54 24,43
Картопля 0,13 0,02 0,02 0,03 0,03 0,00
Овочі 0,21 0,27 0,06 0,02 0,05 0,00

Таблиця 2 Структура посівних площ фермерських
господарств в розрізі природноQсільськогосподарських

районів Харківської області за 2007—2013 рр.

Таблиця 3. Урожайність сільськогосподарських
культур у фермерських господарствах

природноQсільськогосподарських районів
Харківської області за 2007—2013 рр., ц/га

Природно-
сільськогосподарський 

район 

Зернові та 
зернобобові Соняшник Цукровий 

буряк Овочі

Північно-західний 26,2 20,0 307,3 81,2 

Центральний 28,9 21,8 432,0 134,9 

 Північно-східний 24,5 18,5 191,0 53,1 

Південний 22,9 18,3 199,0 36,9 

Південно-східний 22,2 16,1 0,0 20,3 

Східний 24,8 19,5 320,4 19,3 
 F0,05-критерія Фішера 0,8 1,0 3,9 6,8 
Критичні значення  
F критерія Фішера 2,5 2,5 2,5 2,5 
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Хоча наведені в таблиці 3 дані свідчать (по крите$
рію Фішера), що урожайність основних культур у
фермерських господарствах області незначною
мірою залежить від відмінностей природно$кліма$
тичних умов районів (крім овочів). Вищі вони у
північних та центральних районах області, які
найбільш забезпечені опадами.

Статистична значуща відмінність в таблиці 3
стосовно зернових, зернобобових та соняшнику

свідчила б про те, що певні районі краще викорис$
товують агрометеорологічні ресурси щодо зазна$
чених культур, але таких результатів не має. Або
фермерські господарства всіх районів в середньо$
му однаково ефективно використовують агроме$
теорологічні ресурси щодо зазначених культур,
або — однаково неефективно. Визначитись дозво$
лить порівняння з результатами діяльності фер$
мерів з іншими сільгоспвиробниками області.

Показники 

Природно-сільськогосподарські райони 

F0,05-
критерія 
Фішера 

Критичні 
значення  

F критерія 
Фішера 

П
ів
ні
чн
о-

 
за
хі
дн
ий

 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ий

 

П
ів
ні
чн
о-

 
сх
ід
ни
й 

П
ів
де
нн
ий

 

П
ів
де
нн
о-

 
сх
ід
ни
й 

С
хі
дн
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.: 

на одного прац. 77,0 137,4 141,5 114,1 140,1 123,9 0,9 2,5 

на 100 га ріллі 229,8 238,7 192,7 214,9 215,2 215,3 0,1 2,5 

Собівартість зернових культур тис. грн.: 

на одного прац. 34,9 67,1 74,7 51,5 64,1 49,9 1,2 2,5 

на 100 га ріллі 104,9 115,1 103,0 97,5 98,7 87,5 0,2 2,5 

Собівартість соняшнику, тис. грн.: 

на одного прац. 30,2 59,7 73,6 68,7 83,1 70,2 1,4 2,5 

на 100 га ріллі 89,6 102,9 98,5 127,8 126,8 122,2 0,5 2,5 
Виручка від продажу сільгосппродукції власного виробництва, тис. грн.: 

на одного прац. 97,3 177,5 201,0 150,0 172,2 158,5 1,0 2,5 

на 100 га ріллі 290,9 312,1 271,7 281,7 264,3 275,0 0,1 2,5 

Виручка від реалізації зернових культур, тис. грн: 

на одного прац. 42,5 78,6 92,1 57,8 70,1 55,8 1,3 2,5 

на 100 га ріллі 127,4 136,4 126,1 109,5 107,9 97,6 0,4 2,5 

Виручка від реалізації соняшника, тис. грн.: 

на одного прац. 20,1 38,8 41,5 44,2 62,4 48,8 1,4 2,5 

на 100 га ріллі 59,5 66,2 56,4 82,5 94,9 85,6 0,5 2,5 

Чистий прибуток від с/г виробництва, тис. грн.: 

на одного прац. 0,5 38,7 59,4 37,7 32,6 33,3 1,4 2,5  

на 100 га ріллі 60,5 70,4 78,5 69,9 50,1 56,8 0,5 2,5 

Чистий прибуток від виробництва зернових, тис. грн.: 

на одного прац. 7,6 11,5 17,3 6,2 6,0 5,9 1,3 2,5 

на 100 га ріллі 22,5 21,3 23,1 11,9 9,2 10,1 1,1 2,5 

Чистий прибуток від виробництва соняшнику, тис. грн: 

на одного прац. 10,1 20,9 32,1 24,5 20,7 21,4 1,4 2,5 

на 100 га ріллі 30,2 36,7 42,1 45,3 32,0 36,6 0,4 2,5 
Рівень 
рентабельності,% 27,4 31,7 40,4 34,0 23,5 24,9 1,8 2,5 

Таблиця 4. Економічні показники використання земель фермерськими господарствами
природноQсільськогосподарських районів Харківської області за 2007—2013 рр.
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Так, у 2007—2013 роках по урожайності куку$
рудзи, ячменю, пшениці, соняшнику сільськогос$
подарські підприємства області значно опереджа$
ють фермерські господарства [7]. Таким чином,
можна зробити висновок, що фермери неефектив$
но використовують агрометеорологічні ресурси.

Однією з головних проблем фермерських гос$
подарств є їх низька конкурентоздатність порівня$
но з іншими сільгоспвиробниками. Загальний вне$
сок фермерів у загальнообласне виробництво про$
дукції залишається незначним: в середньому за
2007—2013 рр. він склав 6,1%. По питомій вазі ви$
робництва овочів та картоплі в деяких роках фер$
мерські господарства мали показники більше пи$
томої ваги використовуваних земель. По вироб$
ництву зернових та зернобобових, цукрових бу$
ряків, картоплі, соняшнику, овочів фермерські гос$
подарства повторюють динаміку виробництва
сільськогосподарських господарств, але в декіль$
ка раз менших обсягах. Часто в масштабах, які не
відповідають обсягам використовуваних земель
[7].

Проблемою для фермерських господарств за$
лишається нераціональне співвідношення між рос$
линницькою і тваринницькою галузями. Про$
відною галуззю аграрної сфери фермерства є рос$
линництво, питома вага якого в загальному обсязі
валової продукції, виробленої фермерами в серед$
ньому за 2007—2013 рр., становила близько 95,7%
[7]. Питома вага галузі тваринництва в загально$
му обсязі валової продукції, виробленої фермера$
ми, становить невелику частину. Реалізовано на
забій худоби та птиці в живій вазі в середньому за
2007—2013 році 0,3 тис. т, або 1,0 % — питома вага
фермерських господарств у виробництві продукції
тваринництва сільськогосподарськими підприєм$
ствами; вироблено молока 6,8 тис. т (3,7%), яєць
— 40,2 тис. шт (на 0,01%). Пік чисельності худоби
за період з 2004—2013 у власності фермерських
господарств припадав на кінець 2004 р., далі спос$
терігався спад поголів'я до 2010року. На кінець
2013р. у фермерських господарствах області на$
лічувалось 4,3 тис. голів великої рогатої худоби (в
т.ч. 1,7 тис. голів корів), 3,5 тис. голів свиней, 1,9
тис. голів овець та кіз, 3,4 тис. голів птиці. За 2007—
2013 роки збільшилась чисельність овець та кіз —
на 280,5%, корів — на 0,06%, проте зменшилась чи$
сельність свиней — на 30,5%, птиці — на 63,2%, ве$
ликої рогатої худоби — на 15,3%. Зменшення по$
голів'я тварин напряму впливає на питому вагу

кормових культу в струк$
турі посівних площ, ко$
ефіцієнт кореляції 0,7.

Ефективність викорис$
тання земель фермерськи$
ми господарствами можна
відобразити результатами
їх виробничої діяльності
(табл. 4). Показники ви$
ручки від продажу
сільськогосподарської

продукції власного виробництва і від реалізації со$
няшника фермерських господарств південно$
східного району є найвищими, в розрахунку на од$
ного працівника, а по соняшнику — в розрахунку
на 100 гектарів ріллі.

Показники виручки від продажу сільськогос$
подарської продукції власного виробництва та від
реалізації зернових культур в розрахунку на 100
гектарів ріллі фермерських господарств централь$
ного району є найвищими. Також найвищими для
цього району в розрахунку на 100 га є чистий при$
буток від сільськогосподарського виробництва та
чистий прибуток від виробництва зернових.

Рівень рентабельності фермерських госпо$
дарств найвищий в північно$східному районі. До$
стовірно вищими є показники виручки від реалі$
зації та чистого прибутку від сільгосппродукції і
зернових культур (на 100 га ріллі) господарств цен$
трального природно$сільськогосподарського рай$
ону, порівняно з південним.

Для сільськогосподарського виробництва ве$
лике значення мають агрокліматичні умови. Хоча
з допомогою дисперсного аналізу не виявлено за$
лежності економічних показників діяльності в за$
лежності від розташування в районі (окрім со$
бівартості соняшнику в розрахунку на одного пра$
цівника). Без достатньої вологи неможливо отри$
мання достатньо великого врожаю. Так, найниж$
ча собівартість в північно$західному районі (на 100
га) та північно$східному (на 1 працівника), де опа$
дів було більше ніж у центральному, південно$
східному та східному районі.

У цілому ж показники чистого прибутку на 100
га ріллі дуже низькі для всіх фермерських госпо$
дарств. Такий стан пояснюється низькою врожай$
ністю сільськогосподарських культур та низьки$
ми закупівельними цінами.

Стосовно фінансування фермерських госпо$
дарств треба відзначити наступне:

— основним капіталовкладником виступають
члени фермерських господарств;

— високі страхові ставки вимушують фермерів
проводити вибіркове страхування посівів, що ста$
вить питання виживання господарства у пряму за$
лежність від кліматичних умов;

— малі господарства створюються, як прави$
ло, без достатнього прямого фінансового забез$
печення, тому відсутність відпрацьованого меха$
нізму іпотеки значно підвищує ризик банкрут$
ства;

Отримано коштів за 
рахунок податку на 
додану вартість для 

підтримки виробництва 
продукції 

Роки 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

рослинництва - 7175,1 17517,4 19600,1 41072,0 57017,4 52799,8
тваринництва 1687,8 2269,1 688,0 851,1 117,3 914,9 740,7
всього 1687,8 9444,2 18205,4 20451,2 41189,4 57932,3 53540,5

Таблиця 5. Отримано коштів за рахунок податку
на додану вартість фермерськими господарствами

Харківської області у 2007—2013 рр.
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— практично відсутня
система державної фінан$
сової підтримки.

Надання державної
допомоги суб'єктам госпо$
дарювання є одним з ефек$
тивних шляхів досягнення
національних цілей роз$
витку країни [10, с. 92]. За$
конами про державний
бюджет на відповідний рік
для надання кредитів фер$
мерським господарствам
Украйни (Код програмної
класифікації видатків та
кредитування державного
бюджету 2801460) передба$
чалося у 2007 р. — 38,0; у
2008 р. — 60,0; у 2009 р. —
20,0; у 2010 р. — 15,0; у 2011 р.
— 28,0; у 2012 р. — 27,8; у
2013 р. — 27,9; у 2014 р. —
27,9; у 2015 р. — 25,6 млн
грн. Українським держав$
ним фондом підтримки
фермерських господарств
у 2007—2009 рр. фермерсь$
ким господарствам Харкі$
вської області було надано
державну фінансову під$
тримку на безповоротній
основі на суму 2,44 млн грн.,
у 2010—2013 рр. не було
виплат; на поворотній ос$
нові за період 2007—2009
роки було надано в 3,3 рази
більше ніж за 2010—2013
роки (у 2012, 2013, 2014 році
допомоги не було). Допо$
мога в різних районах має
неоднаковий рівень.

Так, у таблиці 5 приве$
дено, скільки отримано кош$
тів за рахунок податку на
додану вартість фермерсь$
кими господарствами Хар$
ківської області у 2007—
2013 рр.

На основі дослідження
можна зробити попередні
висновки:

— виявлено певну не$
стабільність надання об$
сягів державної підтримки
сільського господарства
(табл. 6), яка певним чином
пов'язана з кризовими яви$
щами в економіці;

— істотних змін зазна$
ла структура державної
підтримки за галузями. Пи$

Отримано коштів Роки 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

за рахунок бюджетних дотацій, тис. грн.
рослинництва 8146,5 8295,4 429,3 2672,6 203,5 41,5 18,5
тваринництва 904,2 1166,6 673,5 335,5 675,0 522,1 877,5 
за іншими видами 
(напрямками) державної 
підтримки 

4792,9 4359,2 1342,3 405,5 1018,8 818,0 280,8 

всього 13843,6 13821,2 2445,1 3413,6 1897,3 1381,6 1176,8
фінансова допомога, яка надана фермерам Укрдержфондом, тис. грн. 
на поворотній основі 1515 5109 4317 2837 500,0 0 0
на безповоротній основі 904 1138 398 0 0 0 0 

Таблиця 6. Отримано коштів за рахунок бюджетних дотацій
фермерськими господарствами Харківської області

у 2007—2013 рр.

Таблиця 7. Вплив бюджетних дотацій на ефективність фермерських
господарств в Харківській області у 2007—2009 рр.

Показники Групи районів за обсягом дотацій 
на 1 га с.-г. угідь, грн. 

в 
серед. 

1 2 3 4 5
Групи районів 2007 рік до 25 25—77,3 понад 77,3   
Кількість районів у групі 9,0 9,0 9,0 27,0
Обсягом бюджетних дотацій на 1 га с.-г. угідь, грн. 12,1 58,7 114,3 67,1
Одержано доходу на 1 га с.-г. угідь, грн. 469,4 526,3 595,1 536,9
Рівень рентабельності (збитковості), % 66,3 43,8 34,3 42,7
Рівень рентабельності (збитковості) з урахуванням 
отриманих дотацій, % 68,0 49,3 42,5 48,8 

Групи районів 2008рік до 13 13—53 понад 53
Кількість районів у групі 9,0 9,0 9,0 27,0
Обсягом бюджетних дотацій на 1 га с.-г. угідь, грн. 4,3 34,2 77,8 45,1
Одержано доходу на 1 га с.-г. угідь, грн. 266,0 225,1 417,4 315,9
Рівень рентабельності (збитковості), % 24,1 13,0 23,2 19,7
Рівень рентабельності (збитковості) з урахуванням 
отриманих дотацій, % 24,5 15,3 28,5 23,0 

Групи районів 2009 рік до 1 1—11 понад 11
Кількість районів у групі 9,0 9,0 9,0 27,0
Обсягом бюджетних дотацій на 1 га с.-г. угідь, грн. 0,1 6,7 20,4 11,3 
Одержано доходу на 1 га с.-г. угідь, грн. 385,2 346,4 302,2 335,8
Рівень рентабельності (збитковості), % 29,5 19,3 17,0 20,2
Рівень рентабельності (збитковості) з урахуванням 
отриманих дотацій, % 29,6 19,6 18,2 20,9 

Групи районів 2010 рік до 3,5 3,5—18 понад 18   
Кількість районів у групі 9,0 9,0 9,0 27,0
Обсягом бюджетних дотацій на 1 га с.-г. угідь, грн. 1,7 8,1 33,1 15,3
Одержано доходу на 1 га с.-г. угідь, грн. 386,3 426,9 506,4 443,6
Рівень рентабельності (збитковості), % 23,7 22,1 24,9 23,6
Рівень рентабельності (збитковості) з урахуванням 
отриманих дотацій, % 23,8 22,5 26,6 24,4 

Групи районів 2011 рік до 0 0—8 понад 8
Кількість районів у групі 15,0 6,0 6,0 27,0
Обсягом бюджетних дотацій на 1 га с.-г. угідь, грн. 0,0 3,6 24,9 8,5
Одержано доходу на 1 га с.-г. угідь, грн. 813,7 1019,9 1216,5 990,5 
Рівень рентабельності (збитковості), % 39,5 40,6 43,5 41,2
Рівень рентабельності (збитковості) з урахуванням 
отриманих дотацій, % 39,5 40,8 44,4 41,6 

Групи районів 2012 рік до 0 0—8 понад 8
Кількість районів у групі 16,0 6,0 5,0 27,0
Обсягом бюджетних дотацій на 1 га с.-г. угідь, грн. 0,0 3,9 20,8 6,2
Одержано доходу на 1 га с.-г. угідь, грн. 1232,8 1370,6 1905,8 1438,9
Рівень рентабельності (збитковості), % 36,5 35,1 46,8 38,3
Рівень рентабельності (збитковості) з урахуванням 
отриманих дотацій, % 36,5 35,2 47,4 38,4 

 Групи районів 2013 рік до 0 0—8 понад 3   
Кількість районів у групі 16,0 6,0 5,0 27,0
Обсягом бюджетних дотацій на 1 га с.-г. угідь, грн. 0,0 1,1 19,9 5,1
Одержано доходу на 1 га с.-г. угідь, грн. 898,6 654,3 858,5 803,9
Рівень рентабельності (збитковості), % 24,1 18,1 16,3 19,9
Рівень рентабельності (збитковості) з урахуванням 
отриманих дотацій, % 24,1 18,2 16,7 20,0 
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тома вага фінансового ресурсу, спрямованого на
розвиток галузі тваринництва, коливалася в межах
21 % від загального обсягу підтримки (2007 р. —
6,5 %, 2008 р. — 8,4, 2009 р. — 27,5 %, 2010 р. — 9,8
%, 2011 р. — 35,6 %, 2012 р. — 37,8 %), натомість на
частку ресурсів для розвитку рослинницької галузі
приходилося від 79,3 % у 2010 р. до 1,6 % у 2013 р.
(табл. 6) При цьому слід зауважити, що саме про$
дукція галузі рослинництва є основним джерелом
отримання основної маси прибутку фермерських
господарства.

Нами було проаналізовано механізм застосу$
вання дотацій та їх вплив на ефективність діяль$
ності фермерів Харківської області у періоди з
2007—2013 (табл. 7). Райони Харківської області
за рівнем рентабельності фермерські господарства
були згруповані у три групи з таким розрахунком
щоб кількість районів в кожній групі була співстав$
ною. Іноді при невеликій кількості спостережень
застосовують принцип рівних частот. За такого
принципу одиниці сукупності розташовують у по$
рядку зростання, а в кожній групі міститься одна$
кова їх кількість. Це виключає утворення числен$
них груп [16, с. 20].

Як показали розрахунки, дотації забезпечу$
ють беззбитковість в фермерських господар$
ствах районів першої групи, де в середньому у
2007 році одержано 9,8 грн. на 1 га с.$г. угідь та
2,9 на 1 га ріллі прибутку та 2008 році — 8,5 на 1
га с.$г. угідь — 5,3 на 1 га ріллі збитку. Оформ$
лення дотацій підвищує рівень рентабельності в
середньому по сукупності районів з18,5 % (у
2007) до 3 % (у 2009). Водночас слід констатува$
ти, що в тих районах, де рівень рентабельності у
2007 році менше 26 %, державне фінансування
збільшило рентабельність на 34 %, у цьому ж
році у районах, де рівень рентабельності знахо$
диться у діапазоні від 26—51 %, державне фінан$
сування збільшило рентабельність на 14,8 %. Для
тих районів, де рівень рентабельності у 2008 року
році менше 11 %,  державне фінансування
збільшило рентабельність на 14,8 %. Слід зазна$
чити, що рівень рентабельності фермерських
господарств в області у середньому по сукуп$
ності районів знизився з 56,5 % у 2007 році до
31,8 % у 2009$му, що супроводжувалося зростан$
ням собівартості на 1 га. Витрати на 1 га с.$г.
угідь та ріллі фермерського господарства зрос$
тали. Окрім 2007 року рентабельність груп фер$
мерських господарствах районів мала тісний
зв'язок з витратами на 1 га, а величина прибут$
ку з розрахунку на 1 га с.$г. угідь та ріллі фер$
мерського господарства зростала не так швид$
ко як витрати. У 2010 — 2013 роках разом зі
зменшенням дотацій зменшилась рентабельність
в середньому по області від 24,4 %(у 2010) до 20,0 %
(у 2013) (табл. 7). Як свідчать наведені дані, в се$
редньому фермерські господарства рентабельні
у всіх без винятку досліджуваних районах об$
ласті. Вплив дотацій на рентабельність госпо$
дарств з кожним роком для всіх груп районів

зменшується. Загалом в період з 2010—2013
ефективність фермерських господарств визна$
чається не розмірами бюджетних дотацій.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ В ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Розмір трудових, енергетичних, земельних ре$
сурсів не є стримуючим фактором розвитку фер$
мерських господарств. Існує тенденція до збіль$
шення розмірів цих ресурсів. Проблема неефек$
тивного виростання агрометеорологічних ресурсів
фермерських господарств на даний час не виріше$
на. На нашу думку, причинами цього становища є
відсутність динамічних сівозмін, нераціональна
структура посівних площ та не впровадження
адоптивних систем землеробства. Порівняно з
сільгоспвиробниками інших правових форм фер$
мерські господарства демонструють менші досяг$
нення в економічних та натуральних показниках.
Часткове вирішення проблем фінансового забез$
печення фермерів можливо з допомогою держав$
ної підтримки. Але дослідження показують, що
державна підтримка не має вирішальний вплив на
діяльність фермерів, і розмір цієї підтримки в ос$
танній період істотно знижується. Подальші дос$
лідження проблем діяльності фермерських госпо$
дарств можуть бути спрямовані в напрямку вив$
чення та впровадження іноземного досвіду. На$
приклад, фермери Німеччини по факту 90 % дот$
римуються встановлених правил сівозмін та отри$
мують субсидії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На рівень і якість життя населення значним

чином впливають доходи, які громадяни отри$
мують у процесі трудової діяльності. При цьо$
му невід'ємними факторами, що впливають на
підвищення якості життя населення є зай$
нятість, умови праці, витрати та заощадження,
споживання матеріальних благ та послуг, за$
безпечення житлом та предметами довготрива$
лого користування, рівень освіти, охорона здо$
ров'я, культура, спорт, туризм. Питання підви$
щення рівня життя населення і досі залишаєть$
ся невирішеним, але з боку держави здійсню$
ються певні заходи щодо забезпечення якісно$
го добробуту людей та наближення до євро$
пейських стандартів важливих показників жит$
тєвого рівня населення, в першу чергу, доходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування доходів населення,
їхнього розподілу та перерозподілу завжди
були актуальними. Сучасним тенденціям фор$
мування доходів населення присвячено роботи
А. Баланди, Д. Богині, А. Гальчинського, В. Гей$
ця, І. Гнибіденка, А. Колота, Е.Лібанової, А. Ре$
венка, М. Соколик та інших [1—5].
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SALARY AS THE MAIN SOURSE OF INCOME EMPLOYEE

Визначено роль та місце заробітної плати у формуванні доходів населення. Проведений аналіз структури до0
ходів населення виявив, що в останні роки частка заробітної плати дорівнювала частці соціальної допомоги. Прове0
дено аналіз динаміки реальної та номінальної заробітної плати. Виявлено значну міжрегіональну та міжгалузеву
диференціацію в оплаті праці. Здійснено порівняльний аналіз середнього рівня заробітної плати за видами економі0
чної діяльності з основними державними соціальними стандартами.

The role and place of wages in the formation of incomes was indentified. The structure analysis of incomes of
population has revealed that in recent years the wage share was equal to the proportion of social assistance. The analysis
of dynamics of real and nominal wages was held. Significant inter0regional and inter0sectoral differentiation in salary
was identified. The comparative analysis of middle level of economic activity with major state social standards.

Ключові слова: заробітна плата, доходи населення, мінімальна заробітна плата, прожит;
ковий мінімум.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Доходи та політика їх перерозподілу є найго$
ловнішим фактором, що значно впливає на май$
нову нерівність у суспільстві.

Доходи населення являють собою сукуп$
ність надходжень у грошовій та натуральній
формах за визначений проміжок часу, що ви$
користовуються фізичними особами з метою
споживання та накопичення [6].

Доходи формуються за рахунок заробітної
плати, прибутку від підприємницької діяль$
ності, доходу від власності (дивіденди та
відсотки від капіталу), надходжень із суспіль$
них фондів споживання (пенсії, стипендії, до$
помога, дотації) та від особистого підсобного
господарства (продукти, кошти від підсобних
господарств).

Заробітна плата як соціально$економічна
категорія є основним джерелом доходів пере$
важної більшості населення, а рівень реальної
заробітної плати значною мірою характеризує
матеріальний стан членів суспільства. Для най$
маних працівників — це вагоме джерело їх існу$
вання, життєдіяльності та працездатності.

Підвищення добробуту населення в країні
сприяє радикальним змінам у системі розподі$
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лу суспільних доходів. Структура доходів ха$
рактеризує рівень реалізації економічної ак$
тивності населення.

Структуру доходів у 2012—2014 рр. в Ук$
раїні наведено в таблиці 1.

Доходи населення України у 2014 р. стано$
вили 1531070 млн грн., що на 1,14% менше, ніж
у 2013 р. В розрахунку на одну особу серед$
ньомісячний наявний доход у 2014 р. становив
2308 грн., реальний наявний дохід — 2059 грн.

На рис. 1 графічно наведено структуру до$
ходів у 2010—2014 рр. в Україні.

Заробітна плата в структурі доходів скла$
дає основну їх частину. У 2014 р. питома вага
заробітної плати становить 39,9%, прибуток та
змішаний доход — 16,8%, доходи від власності
— 6,1%, соціальні допомоги та інші одержані
поточні трансферти — 37,2%.

Спостерігається негативна тенденція змен$
шення частки заробітної плати у структурі до$
ходів. У 2014 р. зафіксовано найменше значен$
ня цього показника за останні роки. Значна
питома вага приходиться на соціальні допомо$
ги та інші одержані поточні трансферти, що
свідчить про ігнорування ролі заробітної пла$
ти як джерела доходів населення, зниження її
стимулюючої та відтворювальної функцій.

Отже, для збільшення доходів населення
доцільно посилити значення соціального захи$
сту шляхом підвищення заро$
бітної плати, посилення тру$
дової активності населення.
Заниження вартості робочої
сили негативно впливає на
розвиток внутрішнього ринку
та динаміку економічних про$
цесів. Економіка, яка базуєть$
ся на низькій вартості робо$
чої сили, не спроможна за$
безпечити високих стандартів
споживання, процесів нагро$
мадження, якісного відтво$
рення робочої сили.

Аналізуючи динаміку рів$
ня заробітної плати, слід заз$
начити, що за останні п'ять
років вона зросла у 1,6 разів.

У 2014 р. середньомісячна номінальна заробіт$
на плата становила 3480 грн., що на 6,6% більше
відповідного показника у 2013 р. Це найменше
зростання за останні роки.

У той же час, поряд із зростанням середнь$
омісячної заробітної плати, відбувалось зрос$
тання індексу споживчих цін. Динаміку реаль$
ної заробітної плати, яка є одним із найважли$
віших індикаторів рівня життя населення, пред$
ставлено в таблиці 2.

Реальна заробітна плата у 2014 р., порівня$
но з 2013 р., зменшилась на 6,5%. Найвищий
темп приросту реальної заробітної плати спо$
стерігався у 2004 р. (23,8%), що обумовлено
змінами у системі оподаткування (зниження
ставки податку з доходів фізичних осіб до 13%).
Найменший показник зафіксований у 2009 р.,
що зумовлено високою інфляцією та впливом
фінансово$економічної кризи.

У 2014 р. продовжував зберігатися високий
ступінь регіональної диференціації за рівнем
оплати праці. Рівень заробітної плати коли$
вається від 2527 грн. в Тернопільській області
до 5376 грн. у м. Києві. Співвідношення стано$
вить 2,1 рази.

Середньомісячну заробітну плату, вищу за
середньоукраїнський рівень, зафіксовано
лише в м. Києві, Дніпропетровській, До$
нецькій та Київській областях. В інших регі$

 2012 2013 2014 2013 до 
2012, % 

2014 до 
2013, % 

Доходи, млн грн. 1457864 1548733 1531070 106,23 98,86 
у т.ч. заробітна плата 609394 630734 611654 103,50 96,97 
прибуток та змішаний доход 224920 243668 257426 108,34 105,65 
доход від власності 80769 87952 92016 108,89 104,62 
соціальні допомоги та інші 
одержані поточні трансферти 542781 586379 569972 108,03 97,20 

Таблиця 1. Структура доходів у 2012—2014 рр. в Україні

Джерело: [7], власні розрахунки.

Рис. 1. Структура доходів у 2010—2014 рр. в Україні
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онах рівень середньомісячної номінальної
заробітної плати менший за середній рівень
в Україні.

Ще однією проблемою оплати праці в Укра$
їні є надмірна диференціація заробітної плати
за видами економічної діяльності. У 2014 р. най$
вищий її рівень зафіксований у сфері авіацій$
ного транспорту — 11967 грн., найнижчий рі$
вень — пошті та кур'єрській діяльності — 1934
грн. Найбільший приріст середньої заробітної
плати спостерігався саме в тих видах діяль$
ності, де вона найвища.

У таблиці 3 наведено співвідношення серед$
ньомісячної заробітної плати до соціальних
стандартів, встановлених у 2014 році в Україні
за видами економічної діяльності.

За європейськими стандартами, гідна серед$
ня заробітна плата має становити не менше 5—
6 прожиткових мінімумів. В Україні у 2014 р. це
співвідношення дорівнювало 2,86:1. В діяль$

Роки 

Індекс реальної заробітної 
плати, % 

до 
минулого 
року 

2014 р. до 
відповідного 

року 
2000 99,1 431,5 
2001 119,3 361,7 
 2002 118,2 306,0 
2003 115,2 265,6 
2004 123,8 214,5 
2005 120,3 178,3 
2006 118,3 150,7 
2007 112,5 133,9 
2008 106,3 126,0 
2009 90,8 138,7 
2010 110,2 125,9 
2011 108,7 115,8 
2012 114,4 101,2 
2013 108,2 93,5 
2014 93,5 - 

Таблиця 2. Динаміка реальної заробітної
плати в Україні у 2000—2014 рр.

Джерело: [7]; власні розрахунки.

Види 
економічної діяльності 

Номінальна 
заробітна плата, 

грн. 

Співвідношення 
номінальної заробітної 
плати до мінімального 

рівня та розміру 
прожиткового мінімуму, 
що діяв у відповідному 

році, % 
Всього 3480 285,7 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне 
господарство 2556 209,9 
з них сільське господарство 2476 203,3 
Промисловість  3988 327,4
Будівництво  2860 234,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів 3439 282,3 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність 3768 309,4 
наземний і трубопровідний транспорт 3541 290,7 
водний транспорт 3622 297,4
авіаційний транспорт 11967 982,5
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 4231 347,4 
поштова та кур’єрська діяльність 1934 158,8 
Тимчасове розміщення й організація харчування 2261 185,6
Інформація та телекомунікації 5176 425,0 
Фінансова та страхова діяльність 7020 576,4 
Операції з нерухомим майном  3090 253,7
Професійна, наукова та технічна діяльність 5290 434,3
з них наукові дослідження та розробки 4268 350,4 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування  2601 213,5 
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 
страхування 3817 313,4 
Освіта 2745 225,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2441 200,4
з них охорона здоров’я 2463 202,2 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3626 297,7
з них діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 2841 233,3
Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів 
культури 2769 227,3 
Надання інших видів послуг 3361 275,9

Таблиця 3. Співвідношення середньомісячної заробітної плати
до прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати у 2014 році

(в розрахунку на одного штатного працівника)

Джерело: [7]; власні розрахунки.
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ності авіаційного транспорту середня заробіт$
на плата становила 9,8 прожиткових мінімумів,
фінансовій діяльності — 5,8.

Низький рівень заробітної плати, порівня$
но із прожитковим мінімумом в таких видах
економічної діяльності: поштова і кур'єрська
діяльність — 1,6:1; тимчасове розміщення й
організація харчування — 1,9:1; охорона здо$
ров'я та надання соціальної допомоги — 2:1;
сільське господарство — 2:1.

Слід відзначити, що сучасний стан еконо$
міки України поки що не дозволяє підвищити
розміри цих стандартів до європейського
рівня. Як наслідок такої ситуації є нівелюван$
ня основних функцій мінімальної заробітної
плати: соціальної, відтворювальної та стиму$
люючої. Розмір мінімальної заробітної плати
є значно нижчим відповідних стандартів країн
ЄС.

ВИСНОВКИ
Заробітна плата на сучасному етапі зали$

шається для населення України головним дже$
релом доходів, але її частка у структурі доходів
поступово зменшується. Значна питома вага
приходиться на соціальні допомоги та інші
одержані поточні трансферти, що свідчить про
ігнорування ролі заробітної плати як джерела
доходів населення, зниження її стимулюючої
та відтворювальної функцій.

За результатами проведеного аналізу, мож$
на констатувати, що існують значні міжгалузеві
та міжрегіональні нерівності у рівнях середньої
заробітної плати. Сучасний рівень мінімальної
заробітної плати та прожиткового мінімуму не
сприяє підвищенню доходів та обмеженню бід$
ності, тому що є низькими, порівняно зі світо$
вими соціальними стандартами, та не відповідає
співвідношенню рівня мінімальної заробітної
плати до прожиткового мінімуму. У країнах
Євросоюзу таке співвідношення становить 2—
2,5 прожиткового мінімуму, в Україні — 1÷1.
Зазначені проблеми вимагають розробки ефек$
тивних заходів щодо встановлення раціональ$
ного співвідношення в оплаті праці, що поєднує
економічну динаміку в регіонах та соціальну
справедливість.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання вимагають від

вітчизняних підприємств постійної уваги до змін
ринкової інфраструктури, інфляційних процесів,
зростання цін на сировину та комплектуючі, уск$
ладнення умов залучення зовнішніх фінансових
ресурсів. Все це вимагає від підприємств швидко$
го реагування та постійного пристосування планів
і прогнозів, структур і засобів організації вироб$
ництва до нових вимог ринкового середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробками теоретичного та методичного
забезпечення управління фінансовими ресур$
сами підприємств займаються вітчизняні та
зарубіжні економісти, зокрема В. Колпаков,
В. Ляско, Г. Назарова, С. Васильчак, О. Жидяк,
М. Шифрин [2—6] та інші.

Незважаючи на наявність теоретичних роз$
робок, проблеми ефективності формування та
розподілу фінансових ресурсів підприємства за$
лишаються фрагментарно дослідженими та по$
требують подальшого наукового обгрунтування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є узагальнення і роз$

робка практичних рекомендацій щодо побудо$
ви ефективної політики формування та розпо$
ділу фінансових ресурсів підприємства.

УДК 658.14./17
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У статті розроблено та обгрунтовано необхідні заходи щодо побудови політики формування та розподілу фінансо0
вих ресурсів підприємства, в межах якої відбувається узгодження та координація різноспрямованих заходів щодо залу0
чення та використання фінансових ресурсів для ефективного досягнення цілей і вирішення завдань, які ставить перед
собою підприємство під тиском дії різноспрямованих чинників.

The article was developed and proved the necessary measures to build policy formation and distribution of financial
resources within which there is harmonization and coordination of countervailing measures to attract and use financial
resources to effectively achieve the goals and tasks set in front of the company under pressure action countervailing factors.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У процесі формування, розподілу та викори$

стання фінансових ресурсів підприємства най$
важливішою умовою є дотримання певної зба$
лансованості між збільшенням обсягів фінансо$
вих ресурсів та їх раціональним використанням
з метою забезпечення фінансово$економічного
розвитку підприємства. Однак в сучасних еконо$
мічних умовах, дотримання відповідного балан$
су суттєво ускладнюється збільшенням негатив$
ного впливу факторів зовнішнього та внутрішнь$
ого середовища підприємства.

До основних факторів зовнішнього середови$
ща відносяться: система оподатковування, інве$
стиційний клімат країни, рівень інфляції, грошо$
во$валютна політика і коливання валютного кур$
су, динаміка змін ринкового попиту, рівень кон$
куренції на цільовому ринку тощо [1; 3; 6].

До факторів внутрішнього середовища
можна віднести: забезпеченість підприємства
ресурсами й засобами виробництва, швидкість
розвитку техніки й технологій, інтенсивність
інноваційного процесу, якість і швидкість отри$
мання інформації в системі управління, ефек$
тивність управлінських рішень, маркетингова
стратегія підприємства, фінансова стратегія
підприємства, забезпеченість власним капіта$
лом та його мобільність, тощо [1—5].

Тому особливе місце приділяється побудові
політики формування та розподілу фінансових
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ресурсів підприємства, через яку відбувається
узгодження та координація різноспрямованих
заходів щодо залучення та використання фі$
нансових ресурсів для ефективного досягнен$
ня цілей і вирішення завдань, які ставить перед
собою підприємство під тиском дії різноспря$
мованих чинників.

Політика формування та розподілу фінан$
сових ресурсів підприємства являє собою рег$
ламентовану на управлінському рівні систему,
що включає визначення цілей і пріоритетів роз$
витку діяльності підприємства, а також розроб$
ку різноманітних засобів їхнього забезпечення.

За такий підхід, сукупність цілей організації
формування та розподілу фінансових ресурсів
підприємства може бути розділено на три ос$
новні стратегічні напрями:

— цілі розвитку виробничої сфери підприє$
мства;

— цілі інноваційного та науково$технічно$
го характеру

— маркетингово$збутові цілі.
Розробка, реалізація і впровадження систе$

ми заходів щодо побудови політики формуван$
ня та розподілу фінансових ресурсів підприє$
мства припускає проходження ряду етапів, се$
ред яких можна відзначити:

1. Аналіз цілей формування фінансових ре$
сурсів, встановлення можливостей їхньої реа$
лізації і відповідного ресурсного забезпечен$
ня досягнення зазначених цілей і завдань.

2. Визначення стратегій і механізмів реалі$
зації обраних цілей.

3. Розробка системно збалансованих заходів
для реалізації сукупності обраних стратегій.

4. Визначення пріоритетних напрямів цільо$
вого забезпечення реалізації таких стратегій
відповідними ресурсами.

Таблиця 1. Послідовність розробки політики формування та розподілу фінансових ресурсів
підприємства

Основні етапи Проміжні дії Кінцевий результат
1 2 3 

1. Стратегічний 
аналіз 
внутрішнього і 
зовнішнього 
середовища 
підприємства 

1.1. Визначення 
складу і оцінка стану 
факторів зовнішнього 
оточення 
підприємства 

Аналіз нормативно-правової бази

Зіставлення результатів 
аналізу зовнішнього і 
внутрішнього 
середовища, побудова 
матриці стратегічних 
можливостей 
підприємства 

Аналіз ринку збуту продукції та 
перспектив його розвитку 
Вивчення технології виробництва та 
тенденцій її розвитку 
Визначення ключових факторів успіху 
в галузі 
Аналіз соціальних умов діяльності 
підприємства 

1.2. Оцінка стану 
складових 
внутрішнього 
середовища 
підприємства 

Фінансовий стан підприємства
Діагностика організаційної структури
Аналіз системи управління персоналом 
та мотивація праці 

2. Визначення 
стратегічних цілей 
та загальної 
стратегії розвитку 
підприємства 

2.1. Визначення 
стратегічних 
альтернатив 
забезпечення 
усталеного розвитку 
підприємства 

Формування конкурентної стратегії 
підприємства 

Обгрунтування вибору 
загальної стратегії 
підприємства 

Формування маркетингової стратегії 
підприємства 
Формування виробничої стратегії 
підприємства 
Формування ресурсної стратегії 
підприємства 
Формування інноваційної стратегії 
підприємства 
Формування фінансово-інвестиційної 
стратегії підприємства 

2.2. Зіставлення прогнозних результатів реалізації обраного 
варіанту розвитку з підсумками оцінки умов діяльності 
підприємства  

3. Розробка 
політики 
формування та 
розподілу 
фінансових 
ресурсів 
підприємства 

3.1. Визначення 
результатів, що 
необхідно досягти під 
час впровадження 
зазначеної політики 

Поточне планування фінансових 
ресурсів 

Впровадження політики 
формування та розподілу 
фінансових ресурсів  
підприємства для 
ефективної реалізації 
планів виробничо-
господарської діяльності 
підприємства 

Організаційне проектування системи 
управління фінансовими ресурсами 

 
3.2. Визначення 
джерел формування та 
напрямів розподілу 
фінансових ресурсів 

Визначення зовнішніх джерел 
залучення фінансових ресурсів  
Аналіз варіантів зовнішнього 
нарощування фінансових ресурсів 
Аналіз можливостей нарощування 
власних фінансових ресурсів 

 

3.3. Моніторинг і контроль виконання політики формування та 
розподілу фінансових ресурсів підприємства 
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Тобто, політика формування та розподілу
фінансових ресурсів підприємства повинна явля$
ти собою сукупність стратегічних рішень, які виз$
начають різновиди та глибину взаємодії підприє$
мства з іншими суб'єктами господарювання.

Будова політики формування та розподілу
фінансових ресурсів обов'язково має включа$
ти детальний розгляд усіх можливих варіантів
формування фінансових ресурсів, починаючи
з пошуку зовнішніх джерел й аналізу внут$
рішніх можливостей та закінчуючи утворенням
складної фінансової системи, яка відповідати$
ме та сприятиме реалізації головних стратегі$
чних цілей підприємства.

Отже, розробка зазначеної політики має роз$
починатися одночасно з формуванням загальної
стратегії розвитку підприємства (табл. 1), тобто

порядок розробки політики
формування та розподілу
фінансових ресурсів має пе$
редбачати виконання наступ$
них етапів:

— визначення стратегіч$
них цілей і формулювання
загальної стратегії розвитку;

— аналіз внутрішнього
середовища і зовнішнього
оточення підприємства;

— визначення зовнішніх
джерел фінансування та
можливості нарощування
власних фінансових ресурсів;

— вибір партнерів по за$
лученню зовнішніх фінансо$
вих ресурсів та визначення
умов співробітництва;

— планування обсягів за$
лучених та власних фінансо$
вих ресурсів;

— моніторинг і контроль
виконання планів формуван$
ня та розподілу фінансових
ресурсів.

Як видно з таблиці 1, по$
чатковий етап побудови пол$
ітики формування та розпо$
ділу фінансових ресурсів
підприємства пов'язаний із
визначенням стратегічних і
довгострокових цільових ор$
ієнтирів діяльності підприєм$
ства, а також із розробкою
стратегії досягнення комп$
лексу встановлених цілей і
завдань розвитку. Стратегіч$
ний аналіз внутрішнього та

зовнішнього середовища підприємства є досить
необхідним для визначення подальшого на$
прямку розвитку підприємства. Результати
аналізу умов діяльності підприємства та визна$
чення головних ключових факторів реалізації
конкретної стратегії дає можливість форму$
вання конкретних стратегічних планів щодо
формування та розподілу фінансових ресурсів.

Характеристика блоків з питань визначення
складу і оцінки стану факторів зовнішнього ото$
чення підприємства наведена у таблиці 2. Ступінь
впливу кожного із зазначених факторів обумов$
лює майбутню стратегічну орієнтацію підприєм$
ства (обгрунтовує вибір однієї із стратегічних
альтернатив розвитку), за умови дотримання якої
будуть створені належні умови щодо досягнен$
ня бажаних стратегічних результатів.

Таблиця 2. Характеристика стратегічного аналізу внутрішнього
і зовнішнього середовища підприємства

Вид 
середовища 

Складові 
фактори Характеристика 

1 2 3
Оцінка стану 
складових 
внутрішнього 
середовища 
підприємства 

Фінансовий 
стан 
підприємства 

ступінь задовільності фінансового стану підприємства
достатність коштів для здійснення поточної діяльності 
можливість залучення власних резервів для реалізації 
стратегії підприємства 

Діагностика 
організаційної 
структури 
підприємства 

ступінь самодостатності та завершеності організаційної 
структури підприємства для здійснення поточної 
діяльності 
можливість використання для забезпечення перспективних 
видів діяльності, якщо це передбачено стратегією розвитку 
підприємства 

Аналіз 
системи 
управління 
персоналом та 
мотивації до 
праці 

структурні, кількісні і якісні параметри оцінки трудового 
потенціалу 

достатність трудового потенціалу для здійснення поточної 
діяльності та забезпечення запланованих темпів розвитку 

Визначення 
складу і 
оцінка стану 
факторів 
зовнішнього 
оточення 
підприємства 

Аналіз 
нормативно-
правової бази  

аналіз законодавства щодо можливості здійснення 
поточної та запланованої діяльності 
існування обмежень на здійснення діяльності 
необхідність та загальна можливість отримання певних 
дозволів та ліцензій 

Аналіз ринку 
збуту 
продукції та 
перспектив 
його розвитку 

насиченість ринку; 
можливість розвитку на даному ринку
вимоги загальної стратегії підприємства щодо необхідності 
виходу на нові ринки збуту 
необхідність виходу з ринку 

Вивчення 
технології 
виробництва 
та тенденцій її 
розвитку 

забезпеченість існуючого виробничого процесу 
потрібними технологіями 
можливість придбання необхідної технології 
наявність технологій для впровадження нових типів 
продукції або вдосконалення існуючих 

Визначення 
ключових 
факторів 
успіху в даній 
галузі 

існування ключових факторів успіху на даному ринку чи 
на ринку, вихід на який планується 
можливість самостійного впровадження ключових 
факторів досягнення цільових конкурентних переваг 
необхідність об’єднання з власниками даних ключових 
факторів успіху  
можливість самостійного введення нових факторів, для 
змінення впливу існуючих 

Аналіз 
соціальних 
умов 
діяльності 
підприємства 

можливість сталого самостійного розвитку підприємства; 
політичні умови такого існування 
загальні потреби суспільства в певних товарах

зміна загальних потреб та людських переваг 
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Результатом виконання зазначених вище
процедур є формування цілісної і погодженої
з різними аспектами стратегічного розвитку
підприємства системи організації формування
та розподілу фінансових ресурсів.

Проте й під час оперативного управління ви$
користання фінансових ресурсів також виникає
ряд специфічних управлінських задач, що є ха$
рактерними для сфери фінансових відносин:

1. Складність отримання, аналізу і вико$
ристання інформації, необхідної для оператив$
ного управління. Перш за все, це стосується отри$
мання інформації із зовнішніх джерел: можли$
ве несвоєчасне викладення інформації в офі$
ційних джерелах, труднощі отримання певних
даних, імовірне висвітлення неточних або сут$
тєво занижених результатів. Щодо внутрішніх
джерел, то інформаційний потік може бути
обтяжений надмірним документообігом на
підприємстві, що відповідно гальмує інформа$
ційний потік та ускладнює отримання певної
інформації.

2. Дублювання управлінських функцій, що
здатне суттєво збільшити витрати або унемож$
ливити економію фінансових ресурсів.

3. Труднощі автономної оцінки ефектив$
ності формування та розподілу фінансових ре$
сурсів.

4. Складність здійснення наскрізного фінан$
сового контролю, несвоєчасне реагування та
виявлення загрозливих тенденцій, що призво$
дить до посилення внутрішніх ризиків, через які
ускладнюється вирішення питань підвищення
ефективності використання фінансових ре$
сурсів.

Вирішення поставлених проблем вимагає
комплексного дослідження операційної діяль$
ності підприємства. Системний аналіз ефектив$
ності політики формування та розподілу фінан$
сових ресурсів підприємства має складатися із
застосуванням сучасних методів оцінки ефек$
тивності [2; 4], що грунтуються на використанні
цілої низки показників аналізу діяльності
підприємства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, налагодження організації

формування та розподілу фінансових ресурсів
стає складним процесом організаційних, струк$
турних, функціональних та інших трансфор$
мацій, які надають суттєвий вплив на окремі
аспекти виробничо$господарської діяльності
підприємства. Побудова та удосконалення си$
стеми організації формування та розподілу
фінансових ресурсів є одним з найважливіших
елементів загального процесу виробничо$тех$

нологічного і соціально$економічного розвит$
ку підприємства. Тому ключові цілі залучення
та використання фінансових ресурсів повинні
бути чітко узгоджені з рештою стратегічних і
поточних планів підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У загальному вигляді платіжно$розрахун$

кова система являє собою рух готівкових і без$
готівкових грошей між суб'єктами економіки,
який включає державні та недержавні фінасо$
во$банківські установи. Одною із головних ла$
нок грошового обороту та платіжно$розрахун$
кової системи є підприємства і організації, які
беруть участь у створенні та реалізації валово$
го національного продукту.

Ділова активність суб'єктів економічної
діяльності віддзеркалюється на ринку банківсь$
ких послуг. Зростання попиту на кредити є од$
нією з основних складових стабільної роботи
банківської системи. зокрема, та економіки
країни в цілому, що і обумовлює актуальність
досліджень в даному напрямі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню попиту на гроші та грошово$
кредитної політики присвячені численні нау$
кові праці. Зокрема, ці питання розглядали
Дж. Кейнс, І. Фішер, М. Фрідмен, Л. Харріс та
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ін. в Україні цьому питанню приділяли увагу
В. Лисицький [5], В. Стельмах, В. Ющенко [8]
та ін.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є оцінка попиту на кредитні

ресурси з боку суб'єктів господарювання та
факторів, які впливають на його формування,
з метою виявлення резервів підвищення попи$
ту на гроші.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Попит на кредитні гроші розглядається у
взаємозв'язку з іншими сферами економіки, ос$
кільки регулювання грошового обігу у широ$
кому розумінні передбачає вплив і на немоне$
тарну сферу економіки — виробництво (подо$
лання структурних диспропорцій, підвищення
технологічного рівня та рівня ефективності,
покращення платіжно$розрахункової дисцип$
ліни та інше). В умовах розвитку конкурентос$
проможної економіки заходи по стабілізації
виробництва сприяють фінансовій стабілізації,

DEMAND EVALUATION TO THE CREDIT RESOURCES BY THE MENAGE SUBJECTS
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зміцненню купівельної спроможності грошей
[6].

Попит на кредити обумовлений, пере$
дусім, потребами у фінансового забезпечен$
ня підприємств і організації майбутніх вит$
рат на інновації та інвестиції. Обсяг реаль$
ного грошового попиту в даному напрямку
визначається ресурсним забезпеченням
суб'єктів економіки (а вірніше платоспро$
можністю та фінансовим станом). Визначи$
ти обсяг попиту на гроші — означає, визна$
чити грошовий запас, необхідний для забез$
печення нормальних розрахунків між під$
приємствами.

Наявність повної і достовірної інформації
щодо стану підприємств є основним джерелом
даних для проведення статистичного аналізу
індикаторів попиту на гроші. Результати тако$
го аналізу необхідні, насамперед, для обгрун$
тування управлінських рішень на макро$ і
мікрорівнях, включаючи і рівень окремих ре$
гіонів.

Система показників фінансового стану
підприємств в спектрі дослідження попиту кре$
дити включає три блоки:

1. Підприємства і кредити:
— часка кредитів у обсягу інвестицій в ос$

новний капітал;

Рік 
Частка кредитів в 
оборотних активах 

Частка 
оборотних 

активів у ВВП 
Na>40% -

2010 32,9 2,1 

2011 9,2 2,0 

2012 27,9 2,1 

2013 31,6 2,0 

2014 39,8 1,6 

Таблиця 1. Динаміка показників активності попиту на гроші збоку підприємств в Україні
2000—2006 рр. (%)

 
Частка 

поточних 
зобов’язаннь 

Частка 
короткострокових 

кредитів 

Частка поточної 
заборгованості за 
довгостроковими 
зобов’язаннями 

Усьго 100,0 13,8 3,7
сільське, лісове та рибне 
господарство 3,9 19,7 3,7 
промисловість 29,5 12,8 4,0
будівництво 6,1 7,3 3,0
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів 33,4 15,8 1,3 
транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 4,6 8,8 6,8 
тимчасове розміщування й 
організація харчування 0,4 8,2 4,0 
інформація та 
телекомунікації 1,6 9,2 20,3 
фінансова та страхова 
діяльність 4,1 10,7 10,0 
операції з нерухомим 
майном 6,2 14,0 6,2 
професійна, наукова та 
технічна діяльність 7,9 18,1 3,3 
діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 1,5 12,6 3,4 
освіта 0,0 4,9 3,6
охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 0,1 3,0 9,9 
мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 0,4 11,6 7,8 
надання інших видів послуг 0,1 1,4 0,7

Таблиця 2. Структура поточних зобов'язаннь за видами
економічної діяльності у 2014 р. (%)
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— частка кредитів в оборотних активах;
— співвідношення оборотних коштів та

ВВП.
2. Підприємства і платіжно$розрахункова

система
— обсяг дебіторської заборгованості (ном$

інальний та реальний);
— обсяг кредиторської заборгованості (но$

мінальний та реальний).
3. Підприємства і їх інтегральна оцінка [4].
Проведемо аналіз окремих основних ком$

понентів.
Резерви підвищення попиту на гроші з боку

підприємств, характеризують співвідношення
обсягу кредитів у поточну діяльність до обсягів
оборотних активів підприємств та обсягів кре$
дитів в інвестиційну діяльність до інвестицій в
основний капітал. Позитивна динаміка цих по$
казників буде свідчити про зростання попиту
на гроші з боку підприємств, підвищенням до$
віри до фінансових інститутів і розширення ди$
версифікаційних процесів в економіці. Значен$
ня цих показників наведено в таблиці 1.

Аналіз частки кредитів в оборотних акти$
вах підприємств показав, що до 2013 р. показник
набув значення 31,6%, яке нижче загальноприй$
нятого мінімуму. Часка набагато менше анало$
гічних показників не лише в розвинених краї$
нах, а навіть у більшості країн, що розвивають$
ся. Тобто, в більшості випадків підприємства
продовжують використовувати власні кошти, і

тим самим зменшують попит на гроші з боку
активів. У цілому, кредити продовжують
відігравати незначну роль у господарському
обороті і один з основних факторів, що впли$
ває на цей процес, є зменшення оборотних ак$
тивів у порівнянні з ВВП [5].

Така структура свідчить про недостатній
розвиток фінансових установ, що призводить
до низької ефективності перерозподілу коштів
між видами економічної діяльності, низького
рівня диверсифікації економіки і, як наслідок,
низького рівня попиту на кредитні гроші.

Попит на фінансові активи коливається за
окремими сегментами ринку. Даний аналіз до$
помогає виявити найбільш активні щодо попи$
ту на гроші, види економічної діяльності і про$
водити збалансовану грошово$кредитну та
промислову політику для розвитку реального
сектора економіки та збалансованості попиту
на гроші в Україні (табл. 2).

За даними таблиці 2 можна побачити під$
твердження попереднього припущення —
підприємства використовують власні кошти і
досить рідко кредитні. Найбільший попит на ко$
роткострокові кредитні ресурси має сільське,
лісове та рибне господарство (19,7%); друге
місце посідає професійна, наукова та технічна
діяльність (18,1%); на третьому місці оптова та
роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів (15,8%). Найменший попит
у освіті на медицині.

Вид економічної діяльності 
Частка 

підприємств, % 
( прd ) 

Частка 
кредитів, % 

( крd ) пр

кр
лок d

d
К = [ крd - прd ] 

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 14,1 6,6 0,466 7,5 

Промисловість 12,9 32,2 2,498 19,3 
Будівництво 9,1 5,4 0,595 3,7 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

28,7 33,6 1,171 4,9 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність 4,6 4,7 1,031 0,1 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 2,4 0,9 0,378 1,5 

Операції з нерухомим майном 10,7 9,2 0,859 1,5 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 9,2 4,9 0,537 4,3 

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

4,6 1,9 0,408 2,7 

Освіта 0,6 0,0 0,033 0,6 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 1,3 0,1 0,060 1,2 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 0,6 0,2 0,415 0,3 

Надання інших видів послуг 1,2 0,2 0,159 1,0 
Разом 1,000 1,000 - 48,7 

Таблиця 3. Вимоги банків за кредитами, наданих суб'єктам господарювання та кількість
суб'єктів ЄДРПОУ в Україні у 2014 р.
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З попитом на довгострокові гроші ситуація
ще гірше. Найбільші показники у виду діяль$
ності інформація та телекомунікації (20,3% від
поточних зобов'язань) та "фінансова та стра$
хова діяльність" — 10%.

Для оцінювання нерівномірності викорис$
тання кредитів (попиту на гроші) за видами еко$
номічної діяльності застосовують коефіцієнти
локалізації та концентрації [7], розрахунки
яких можна проводити як за місячними, так і
за річними даними. Часткові коефіцієнти лока$
лізації показують, як частка кредитів відріз$
няється від пропорційної до неї питомої ваги
підприємств. Коефіцієнт локалізації в окремих
регіонах розраховується як частка від ділення
питомої ваги результативної ознаки на пито$
му вагу факторної ознаки [2]:

j

j
j d

D
L = ,

де jD  — обсяг значень ознаки, jd  — кількість
елементів сукупності.

Якщо коефіцієнт локалізації менше одиниці
— це означає, що на певний регіон припадає
менший обсяг результативної ознаки в по$
рівнянні з пропорційним для неї обсягом фак$
торної ознаки і навпаки.

Значення цих коефіцієнтів за 2014 р. за ви$
дами економічної діяльності наведено в таблиці
3.

Коефіцієнти локалізації свідчать про знач$
ну концентрацію фінансових запозичень в од$
них галузях, насамперед, експортно$орієнтова$
них, і низький попит на кредити в інших — в
переробних імпортно$заміщуючих. Найбільша
локалізація спостерігається в: промисловості
(2,498) та торгівлі (1,171). Майже рівномірний
розподіл кредитних ресурсів характерний для
фірм, які здійснюють транспортну, складське
господарство, поштова та кур'єрська діяльність
(1,031), та операції з нерухомим майном (0,859).
Практично відсутня локалізація в таких видах
діяльності як освіта (0,033) та охорона здоро$
в'я (0,060). В цілому ж досліджуваній сукуп$
ності присутній низький рівень концентрації
попиту на кредитні ресурси — 24,35 (48,7/2).

Ці процеси пояснюється перевищенням
темпів розвитку підприємництва над темпами
загальноекономічного розвитку. Торгівля,
сфера послуг, дрібне виробництво прогресують
як за рахунок кількості учасників ринку, так і
за рахунок меншої залежності цього сегмента
від цінової кон'юнктури зовнішніх ринків. Ма$
лий бізнес орієнтується суто на внутрішній по$
пит — ту саму категорію, на яку спираються
банки, кредитуючи приватних осіб.

Характеристика нерівномірності терито$
ріального розподілу попиту на гроші (обсягу
наданих кредитів суб'єктам господарської) на
початок 2014 року наведено в таблиці 4.

Регіональний аналіз розподілу попиту су$
б'єктів господарювання на кредити за коефіці$
єнтом локалізації (табл. 4) показав, що доміну$
ють значення коефіцієнтів локалізації в інтер$
валі 0,35—0,65 (середній рівень локалізації). На
початок 2014 року до цієї групи належало 44%.
Низький рівень локалізації (від 0 до 0,35) спос$
терігається у 6 регіонах. Належність до групи
з високою концентрацією можна пояснити тим,
що вона об'єднана з м. Києв, бо більшість го$

Коефіцієнт 
локалізації Регіон Кількість 

регіонів 
В % до 
підсумку 

0 - 0,35 Кіровоградська, Житомирська, Хмельницька, 
Тернопільська, Херсонська, Луганська 6 24 

0,35 – 0,65 Вінницька, Закарпатська, Донецька, Івано-
Франківська, Львівська, Миколаївська, 
Рівненська, Сумська, Черкаська, Чернівецька, 
Чернігівська 

11 44 

0,65-1,00 Волинська, Запорізька, Одеська, Полтавська, 
Харківська 5 20 

1,00 і 
більше 

м. Київ та Київська, Дніпропетровська,  2 8 

Разом - 25 100,0 

Таблиця 4. Структурне групування регіонів України за диференціацією попиту на кредитні
ресурси з боку суб'єктів господарювання на початок 2014 р.

41

34,9

35,5

34,6

40,1

30 32 34 36 38 40 42

2010

2011

2012

2013

2014

Частка
збиткових
підприєсмтв, %

Рис. 1. Динаміка частки збиткових
підприємств в економіці України

за 2010—2014 рр.
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ловних офісів регіональних підприємств знахо$
диться в мегаполісі. Високі значення локалі$
зації (L>1) мають м. Київ та Дніпропетровська
область. У попередні роки до групи входив і
Донецький регіон.

Узагальнюючою мірою нерівномірності
розподілу є коефіцієнт концентрації. Так на
початок 2014 р. попит на кредити з боку
суб'єктів господарювання за регіонами:

3215,0643,0
2
1

==K .

Розрахований коефіцієнт концентрації
свідчать про середній рівень концентрації по$
питу на кредитні ресурси як з боку підприємств.

Таким чином, оцінка рівномірності попиту
на гроші за допомогою коефіцієнтів локалізації
та концентрації дозволяє виявити найбільш
активні види економічної діяльності та регіо$
ни, яка є підгрунтям для вироблення управлі$
нських рішень щодо забезпечення рівноваги на
грошовому ринку.

Певну роль у диференціації попиту на гроші
відіграє нерівномірне територіальне розміщен$
ня джерел банківських ресурсів і потенційних
кредиторів, але через брак інформації у дано$
му напрямі оцінити їх вплив неможливо. Недо$
статній розвиток філіальних мереж крупних
банків та наявність великої кількості дрібних
банків не дозволяє мобілізувати достатній об$
сяг ресурсів для фінансуванню крупних про$
ектів, що в свою чергу зумовлює високі кре$
дитні ризики. Ці причини впливають на рівень
концентрації кредитів і обмежують можливості
розширення обсягів кредитування. Підприєм$
ствам залишається лише одне — вихід на міжна$
родні фінансові ринки.

Нерівномірність попиту на гроші пояс$
нюється певною мірою зниженням платоспро$
можності підприємстві, що призводить до де$
зорганізації грошового обігу. Динаміка частки
збиткових підприємств в Україні наведена на
рисунку 1.

Досить висока частка вітчизняних підпри$
ємств залишаються збитковими (рис. 1), що
призводить до нерентабельного використання
сировини, енергії та робочої сили, а це в свою
чергу негативно впливає на грошовий обіг та
призводить до підвищення цін. Навіть беручи
до уваги той факт, що неплатоспроможність
частини підприємств, які надають звітність,
пояснюється недостовірністю інформації (це є
своєрідним способом ухилення від сплати по$
датків та інших обов'язкових платежів), все
одно їх частка занадто велика, щоб її можна
було пояснити лише навмисними помилками у
звітностях.

Розрив платежів через функціонування
збиткових підприємств примушує постачаль$
ників продукції страхувати втрати частини до$
ходів шляхом завищення цін на свою продук$
цію, що негативно впливає на попит на гроші.

Отже, можна зробити висновок, що еконо$
мічний розвиток підприємств (регіонів) має ве$
ликий вплив на грошовий попит. Подальше ста$
новлення підприємництва та банківської ме$
режі буде призводити до зміни концентрації як
попиту на кредитні ресурси, так і загального
попиту на гроші. В цьому контексті інтеграль$
на оцінка розвитку підприємств регіону була б
доречним якісним індикатором, який би вказу$
вав на майбутні зміни у попиті на гроші.

Регулювання попиту та пропозиції на гроші
потрібно здійснювати з огляду на матеріальні
активи суб'єктів економіки та їх ділову ак$
тивність, що дозволить пов'язати активи реаль$
ної економіки з обсягом і структурою грошо$
вої маси в Україні. Оцінку підприємств можна
проводити на трьох рівнях: країни, регіону,
окремого підприємства.

Прискорені темпи приросту дебіторської і
кредиторської заборгованості певною мірою
пов'язані зі зниженням забезпеченості су$
б'єктів господарювання банківськими кредита$
ми. Можна припустити, що збільшення обсягу
дебіторської заборгованості показує незадово$
лений попит на гроші для укладення угод, але
відсутність кореляційної залежності між кое$
фіцієнтами оборотності та попитом повністю
заперечує даний факт (табл. 5). Це також може
бути пояснено агрегованістю даних. Водночас
зв'язок між абсолютною величиною дебіторсь$
кої заборгованості існує досить тісний зв'язок.
Зростання обсягу дебіторської заборгованості
можна пояснити, зокрема, прихованою фор$
мою взаємного кредитування (достатньо зга$
дати досить розповсюджену в наш час практи$
ку реалізації товару з відстрочкою платежу).

Проаналізуємо взаємозв'язок динаміки між
двома окремими індикаторами попиту на гроші

Таблиця 5. Коефіцієнти кореляції між
попитом на гроші для здійснення угод та
деякими показниками ділової активності

підприємств

Y1 X1 X3 X4 X5 X6 Y2

Y1 1,00 -0,20 0,88 0,91 -0,71 0,85 0,70
X1 1,00 -0,53 -0,50 -0,09 0,21 -0,78
X3   1,00 0,98 -0,67 0,64 0,93 
X4 1,00 -0,68 0,66 0,91
X5 1,00 -0,70 -0,44
X6  1,00 0,38
Y2   1,00

Примітка: заливка — істотність зв'язку не доведено.
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(Y1 — попит на гроші для здійснення угод, Y2
— обсяг кредитів наданих суб'єктам господа$
рювання) та показниками ділової активності
підприємств: X1 — оборотність кредиторської
заборгованості; X2 — оборотність дебіторської
заборгованості; X3   обсяг кредиторської забор$
гованості, млн грн.; X4 — обсяг дебіторської
заборгованості, млн грн.; X5 — частка збитко$
вих підприємств, %; X6 — чистий дохід, млнгрн.
Щільність зв'язку між цими факторами і попи$
том на гроші представлена кореляційною мат$
рицею [3] (табл. 5).

Проведений аналіз показав:
— зміна в динаміці попиту на гроші для

здійснення угод та обсягу кредитів підприємств
досить схожа (лінійний коефіцієнт кореляції —
0,70);

— простежується суттєва щільність зв'яз$
ку індикаторів попиту з обсягом кредиторсь$
кої та дебіторської заборгованості;

— попит для здійснення угод прямо пов'я$
заний з прибутком, та обернено — з часткою
збиткових підприємств, а обсяг кредитів коре$
лює (обернений вплив) з коефіцієнтами оборот$
ності.

ВИСНОВОК
Отже, можна зробити висновки, що зро$

стання обсягів оборотних коштів підпри$
ємств в останні роки і проходження грошей
по всьому виробничому ланцюжку забезпе$
чили попит на продукцію на кожній стадії
виробництва, що призвело до зростання аг$
регованого попиту в економіці України.
Зменшення частки збиткових підприємств та
зростання доходів підприємств сприятиме
підвищенню попиту на гроші для здійснення
угод. Фінансова стабільності підприємств
України призведе до зростання попиту на
гроші.

При формуванні інструментарію грошово$
кредитної політики потрібно врахувати попит
на кредити суб'єктів економіки та опосередко$
вані індикатори попиту з блоку "підприємства
і кредити" та "підприємства і платіжно$розра$
хункова система"
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відсутність масової практики менеджменту в

Україні потребує розробки шляхів удосконалення
стратегії еколого$фінансового розвитку підприєм$
ства. На сучасному етапі розвитку суспільного ви$
робництва менеджмент є складним соціально$еко$
номічним явищем, яке проявляється у всіх сферах
функціонування підприємства. Сучасний менедж$
мент схиляється в бік соціологізації і психологі$
зації. Всі системи управління спрямовані на вияв$
лення і розвиток здібностей працівників, які вико$
ристовуються ними у процесі виробництва. Тому
пошук шляхів активізації людського фактору з ура$
хуванням соціально$психологічних особливостей
персоналу, запровадження інноваційних методів
управління працею на виробництві є однією з вирі$
шальних умов підвищення ефективності діяльності
колективу підприємства.

Роль менеджменту в умовах сучасного вироб$
ництва постійно зростає, оскільки посилення по$
зицій в конкурентній боротьбі залежить від якості
управління, обраної стратегії та зусиль по її реалі$
зації. Тому удосконалення стратегії еколого$фінан$
сового розвитку підприємства, спрямованого на
комплексний розвиток підприємства, є головним
фактором підвищення конкурентоздатності про$
дукції підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом в економічній літературі, нау$
кових дослідженнях і публікаціях велику увагу при$
діляють стратегії еколого$фінансового розвитку.
Цьому питанню присвячено багато праць таких вче$
них, як Андрійчук В.Г., Чупіс А.В., Збарський В.К.,
Хвесик М.А. та інші. Однак, незважаючи на достат$
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ню кількість теоретичного матеріалу на цю тему, на
практиці це питання розкрито недостатньо та по$
требує подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою роботи є узагальнення теоре$

тичних та методичних основ еколого$економічної
оцінки, та розкриття напрямів удосконалення стра$
тегії еколого$фінансового розвитку підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах ринкової економіки кінцевою метою

функціонування підприємств є отримання прибут$
ку. Для досягнення цієї мети підприємство повин$
но вміти швидко адаптуватися до змін в навколиш$
ньому середовищі. Підприємство як відкрита сис$
тема залежить від зовнішнього середовища стосов$
но постачання сировини і матеріалів, енергії, тру$
дових ресурсів, а також споживачів продукції чи
послуг. Крім цих зазначених елементів, середови$
ще прямого впливу включає також такі складові:
конкуренти, які випускають аналогічну продукцію
і товари$замінювачі; фінансові організації, які виз$
начають кредитно$фінансову ситуацію; закони, які
регламентують діяльність підприємства; джерела
трудових ресурсів, їх склад та якість. Але при цьо$
му не можна не враховувати впливу побічних фак$
торів. Мова йде про соціально$політичну, екологі$
чну ситуацію, рівень освіти населення, культурні
традиції, які склалися в державі. Такий елемент, як
рівень технології є одночасно і складовою органі$
зації, і зовнішнім фактором. Науковоємні вироб$
ництва, пов'язані з технологіями вищого рівня, по$
винні оперативно реагувати на нові розробки для
того, щоб забезпечити конкурентоздатність своєї
продукції [1].

Вирішальну роль щодо підвищення ефектив$
ності процесів розвитку підприємництва в аграрній
сфері набуває інтелектуальний потенціал агро фор$
мувань та якість людських ресурсів, творчі здібності
персоналу і здатність управлінської системи вико$
ристовувати дані виробничі фактори і домагатися
реалізації стратегій підприємства. Значна кількість
досягнень науково$технічного прогресу за останні
десятиліття і можливості застосування інновацій
дозволяють вирішувати завдання подальшого роз$
витку підприємництва шляхом формування альтер$
нативних напрямків та диверсифікації діяльності і
застосування відповідних сучасному рівню розвит$
ку виробництва типів стратегії управління.

Відмінність сучасних процесів управлінського
розвитку від традиційних підходів, що здійснюєть$
ся в рамках системи стратегічного менеджменту,
полягає в тому, що ці процеси відбуваються не
тільки під керівництвом вищих ланок адміністратив$
ного управління, але й за участю безпосередніх ви$
конавців і рядових працівників підприємства. Такий
розвиток встановлює цілий ряд вимог до побудови
системи управління. Одна з ключових вимог поля$
гає в тому, що моделюється імітаційна модель сис$
теми управління, що базується на спільних діях ко$

лективного прийняття рішень [2]. Однак реалізація
цієї моделі вимагає внесення кардинальних зміни і
в саму технологію управління процесами розвитку
підприємництва. В основі такої технології лежать
наступні положення:

— ціннісні установки і сфери інтересів підприє$
мства розробляються на всіх рівнях організації і
узгоджуються в єдиній концепції по мірі просуван$
ня вверх по структурі;

— ціннісні установки та інтереси обов'язково
мають бути узгоджені на всіх рівні управління
підприємством і лише після цього доводяться до
підрозділів як стратегічні задачі;

— на всіх рівнях управління здійснюється роз$
робка стратегій розвитку при постійному врахову$
ванні прийнятих ціннісних установок та інтересів
підприємства;

— всі окремі стратегії поєднуються заради роз$
робки інтегрованої стратегії;

— процеси розробки і прийняття колективних
(спільних) рішень поступово наближаються до сво$
го оптимального втілення, тобто є ітеративними;

— оперативний моніторинг внутрішнього сере$
довища підприємства і ринкових змін забезпечує
можливість внесення відповідних змін до планів
стратегічного розвитку і їх коригування в часі.

З урахування швидкоплинності змін фінансово$
го стану та в умовах емерджентної економіки, прак$
тично неможливо здійснювати довгострокове про$
гнозування. Саме тому в таких випадках застосо$
вують короткострокові розрахунки. Часті зміни в
податковій політиці та інфляція не дозволяють за
допомогою прогнозування забезпечити розробку
складних, обгрунтованих фінансових планів
підприємств. Прогнозування фінансового стану в
таких умовах може бути зведене до поєднання роз$
рахунку мінливих показників з очікуваним доходом
підприємства [3].

З іншого боку, реалізація стратегії розвитку
підприємства потребує відповідного планування і
адекватного довгострокового фінансового забезпе$
чення. Це, в свою чергу, передбачає або залучення
зовнішніх ресурсів, що на сьогоднішній день для
аграрних підприємств є проблематичним, або моб$
ілізацію всіх внутрішніх матеріально$фінансових
резервів. При цьому загальноекономічна стратегія
розвитку підприємства узгоджується з його фінан$
совою стратегією. Всі основні стратегічні напрями
— інноваційний, маркетинговий, ціновий, організа$
ційний, збутовий — формуються з урахуванням
конкретних фінансових можливостей та перспек$
тив.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що,
на відміну від стратегічного, оперативне управлін$
ня займається використанням існуючої стратегіч$
ної позиції підприємства з метою досягнення його
цілей. В комерційному підприємстві керівник, який
займається оперативними питаннями, повинен пе$
ретворювати потенціал підприємства на реальний
прибуток. Його обов'язки включають визначення
загальних оперативних задач, мотивацію, коорди$
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націю і контроль як керівників нижчого рангу, так і
виконавців в межах підприємства.

Кадрове забезпечення, якість підготовки
фахівців та підвищення кваліфікації спеціалістів є
запорукою успішного планування розвитку
підприємництва як стратегічного, так і оперативно$
го. Однак ці елементи є різними для двох типів уп$
равління. Структура стратегічного типу, яка націле$
на на зміни, є гнучкою та не має жорстких обме$
жень. Структура оперативного типу стійка до змін
та націлена на ефективність. Якщо керівник, який
здійснює стратегічне управління, прагне до змін,
здатний йти на ризик, має навички управління ос$
воєнням нових напрямків, то керівник, який
здійснює оперативне управління, виступає проти
змін та не здатен до ризику.

Розвиток підприємництва в аграрній сфері
може проходити у формі управлінського розвитку
або саморозвитку. Для здійснення керованості про$
цесу управлінського розвитку підприємництва, не$
обхідно створення підсистеми управління розвит$
ком. Дана система забезпечуватиме розв'язання
задач, що виникатимуть в процесі реалізації стра$
тегії еколого$фінансового розвитку підприємства.
Механізмом реалізації розвитку в аграрних
підприємствах є розробка і впровадження нововве$
день, які здійснюються за допомогою інноваційно$
го процесу. Нововведення можуть торкатися як
асортименту продукції, так і окремих елементів об$
ладнання і технологій (технічні і технологічні но$
вовведення).

У практиці підприємств часто виникає не$
обхідність вирішення слабо структурованих про$
блем, які не дають можливості оцінювати варіан$
ти за допомогою математичного апарату. В цьому
випадку, для оцінки рішень може застосовувати$
ся система зважених критеріїв, а сам процес
здійснюється в три етапи. На першому етапі фор$
муються найважливіші критерії, необхідність дот$
римання яких є безсумнівною. Альтернативні ва$
ріанти оцінюються за цими критеріями (які, по
суті, є критеріями обмеженості), і поділяються на
групи: ті, які відповідають вимогам; ті, які не відпо$
відають вимогам; сумнівні. На другому етапі ана$
лізуються варіанти за певними критеріям, а на тре$
тьому робиться спроба встановити ступінь небез$
пеки, який може мати місце при прийнятті того чи
іншого рішення. Таким чином, вибір кінцевого
рішення із припустимих здійснюється на підставі
зважування пріоритетності цілей. Також обов'яз$
ково враховуються як позитивні, так і негативні на$
слідки реалізації даного рішення. Вони можуть
бути соціального, економічного, організаційного,
технологічного, політичного характеру, тобто
вони стосуються різних сторін діяльності підприє$
мства [4].

Складність розробки і прийняття управлінсько$
го рішення також підсилюється впливом факторів
невизначеності і ризику в умовах, характерних для
ринкової економіки. Це значно підвищує рівень
відповідальності тих, хто приймає рішення —

суб'єктів процесу прийняття рішення. Це можуть
бути як індивіди (окремі керівники), так і групи ме$
неджерів, які мають повноваження для прийняття
рішень. Крім того, до процесу розробки і прийнят$
тя рішень на всіх цих етапах можуть бути залучені
експерти — фахівці з конкретних проблем, проце$
дур, етапів. Експерти можуть надавати суттєву до$
помогу в постановці задачі, опрацюванні можливих
ситуацій, формулюванні мети і встановленні обме$
жень, розробці варіантів рішень і наданні оцінки їх
наслідкам. За свої рекомендації експерти несуть
відповідальність.

Порівнювання рішень, які приймаються індиві$
дуально, з рішеннями групи показує, що кожний з
цих підходів має як свої переваги, так і недоліки.
Для рішень, які приймаються індивідуально, харак$
терний більш високий рівень творчого підходу. В
них нерідко реалізується багато нових ідей і кон$
цепцій. Як правило, індивідуальні рішення потре$
бують менше часу, оскільки їх не треба узгоджува$
ти.

При груповому підході в процесі прийняття
рішень існує більш високий ступінь обгрунтованості
і менший відсоток помилок, чому сприяє сам ме$
ханізм роботи групи (взаємне коригування рішень
в процесі групової праці, створення атмосфери
співробітництва і змагання, взаємодія членів групи
між собою), а також багатоваріантність розробок.
При цьому, як правило, збільшується час, який вит$
рачається на розробку, узгодження і прийняття
рішень. Тому при вирішенні термінових проблем, де
фактор часу є вирішальним, перевага віддається
індивідуальному суб'єкту процесу прийняття
рішень. Проблеми ж, які пов'язані з радикальними
змінами на підприємстві, частіше всього вирішують$
ся колективно. Чим більша кількість людей бере
участь у вирішенні таких проблем, тим більша впев$
неність у позитивному ставленні співробітників до
запланованих дій, в розумінні їх необхідності та
корисності.

Глибокий економічний аналіз є необхідною пе$
редумовою для прийняття управлінських рішень.
Без цього аналізу неможливе ефективне функціо$
нування і розвиток виробничо$збутової діяльності
підприємства.

До факторів, які сприяють створенню сприят$
ливого підприємницького клімату, можна віднести:

— стабільність державної і соціальної політи$
ки, що спрямована на підтримку підприємництва;

— пільговий податковий режим для новоство$
рених підприємств або розширення вже існуючих;

— заходи, які сприяють притоку фінансових
ресурсів до сфери бізнесу;

— створення інноваційних і впроваджувальних
центрів з державним та приватним фінансуванням;

— наявність розвинутої мережі спеціалізованих
фірм, які надають фінансову допомогу підприєм$
цям;

— організація консультативних центрів з питань
управління, маркетингу, реклами, курсів перепідго$
товки кадрів;
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— наявність ефективної системи захисту інте$
лектуальної власності не тільки на винаходи, а й на
новаторські ідеї, ноу$хау;

— спрощення процедур регулювання госпо$
дарської діяльності з боку державних органів (ско$
рочення форм звітності, полегшення правил реєст$
рації компаній);

— підвищення якості робочої сили (освіта, ква$
ліфікація);

— забезпечення інформаційними технологіями,
засобами комунікацій;

— свобода творчості.
Вважається, що негативний вплив на розвиток

підприємницької діяльності мають такі фактори:
— високі податкові ставки;
— недостатньо високий рівень субсидіювання,

досліджень і розробок, низька норма накопичень і
недостатні обсяги інвестицій;

— надмірне державне регулювання, інфляція;
— жорстке антимонопольне законодавство;
— надмірна кількість документів, необхідних

для подання державним органам управління;
— високі урядові витрати, в тому числі й на обо$

рону;
— низька продуктивність праці в урядовому

апараті;
— зростання цін на енергоресурси;
— дефіцит матеріальних ресурсів;
— протекціонізм;
— субсидії неефективним підприємствам;
— високі витрати на утримання державного

апарату;
— низький рівень освіти;
— негативне ставлення до приватного сектору;
— зростання питомої ваги сфери послуг;
— високий рівень злочинності;
— зміна моральних цінностей;
— зростання індивідуалізму;
— психологія виключності.
У ринкових умовах суспільству доцільно підтри$

мувати витрати на соціальні потреби працівників на
належному рівні. Тому цей напрямок діяльності
повинен набути свого розвитку на підприємствах,
які більш за всіх зацікавлені в сприятливому соці$
альному кліматі, підвищенні кваліфікації трудово$
го потенціалу і ефективності соціальних заходів, що
забезпечить уникнення соціальних потрясінь як на
підприємстві, так і в суспільстві. Основні положен$
ня, на яких базується стратегія розвитку підприєм$
ства з урахуванням еколого$фінансових факторів,
такі:

1. Витрати підприємства поділяються на явні
(які безпосередньо враховуються в калькуляції вит$
рат) та скриті. Так, недостатньо швидка перебудо$
ва організаційних структур виробництва може
спричинити зростання скритих витрат виробницт$
ва, наприклад, у результаті збільшення кількості
працівників, яке компенсує нерівномірне заванта$
ження різних підрозділів; втрати робочого часу
внаслідок прогулів, виробничих травм тощо. Часто
скорочення скритих витрат можливе лише за умо$

ви збільшення витрат явних. В цьому випадку ство$
рюється можливість співставлення витрат та вигод.
Однак, як правило, економія на явних витратах при$
зводить не тільки до зростання скритих витрат, але
і негативно впливає на продуктивність персоналу.

2. Оскільки скриті витрати звичайно впливають
на зростання поточних витрат, то, з економічної
точки зору, найбільш раціональним може бути
збільшення капіталовкладень (наприклад, на замі$
ну устаткування, покращання умов праці) з метою
усунення причини зростання поточних витрат.

3. Виграш у часі за рахунок скорочення його
втрат, пов'язаних з неефективною організацією
виробництва (наприклад, прогулами, поверненням
продукції незадовільної якості, виробничими трав$
мами тощо), може створити умови для реалізації
додаткових заходів, спрямованих на підвищення
ефективності праці (наприклад, інформування ви$
робників, їх перепідготовка, проведення зборів по
обговоренню внутрішньовиробничих проблем
тощо).

4. Підприємство, яке прагне скоротити витрати
на охорону навколишнього середовища, або з ме$
тою економії на явних витратах скоротити частину
персоналу, може постраждати, оскільки з часом
воно повинно буде відносити всі скриті втрати до
витрат виробництва продукції, але вже в значно
більших розмірах.

Тому, при розробці стратегії еколого$фінансо$
вого розвитку підприємств, доцільно враховувати
всі вище зазначені фактори. Задача полягає у ви$
борі принципового шляху вирішення конкретних
питань, які полягають у підтримці конкуренції, а
також запровадженні ринкових умов функціону$
вання підприємств.

Запропонована концепція передбачає значну
перебудову організації виробництва та управління
на підприємстві, скорочення скритих витрат, реал$
ізацію гнучкої політики в галузі асортименту про$
дукції, прискорення процесу перепідготовки кадрів
тощо.

На нашу думку, доцільно приймати кінцеве
рішення після порівняння декількох варіантів, для
чого критерієм вибору може бути не стільки мак$
симізація економічних показників, скільки отри$
мання їх задовільних значень при вирішенні певних
соціальних проблем.

При розробці стратегії еколого$фінансового
розвитку необхідно користуватися різними показ$
никами та їх наборами, які дають кількісну та якіс$
ну оцінки діяльності підприємства. При цьому в
стратегічному плануванні слід керуватися принци$
пом достатності необхідної інформації. Виходячи
з цього, пропонується класифікація показників еко$
логічного розвитку за основними стратегічними
сферами процесу природокористування на підпри$
ємстві: показники, які характеризують природно$
сировинний потенціал, показники, які характери$
зують антропогенне навантаження підприємства,
показники, які характеризують фінансові потоки в
сфері природокористування.
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Розглянемо їх більш детально.
1. Показники, які характеризують природно$

сировинний потенціал.
Для ведення виробничої діяльності підприє$

мство повинно мати певний природно$ресурсний
потенціал. Його спеціальне використання
здійснюється шляхом надання природних ре$
сурсів у власність, оренду на платній основі,
згідно з укладеними угодами між власником
природних ресурсів та природокористувачем.
Дозвіл на природокористування документально
оформлюється у вигляді відповідного акту,
ліцензії, угоди (на оренду) або іншого юридич$
ного документу. В ньому визначаються умови і
правила користування, встановлюються ліміти
(обсяги, режими, квоти та інші параметри). Нор$
мування використання природних ресурсів
місцевого значення здійснюється обласними ра$
дами народних депутатів, а природних ресурсів
національного значення — Кабінетом Міністрів
України.

До природних ресурсів національного значен$
ня відносять:

— територіальні і внутрішні морські води;
— ресурси континентального шельфу і морсь$

кої економічної зони;
— атмосферне повітря;
— підземні води;
— поверхневі води, які належать або викорис$

товуються на території більш ніж однієї області;
— лісові ресурси державного значення;
— ресурси природно$заповідного фонду рес$

публіканського значення;
— види тварин і рослин, які занесені до Черво$

ної книги України;
— корисні копалини, за винятком загальнопо$

ширених;
— рекреаційні ресурси республіканського зна$

чення.
До природних ресурсів місцевого значення

віднесені всі інші види ресурсів, які не були згадані
вище.

Показники, які характеризують природно$си$
ровинний потенціал, використовуються для по$
рівняння масштабів різних підприємств, визна$
чення місця окремо взятого підприємства за ран$
гом, контролю за динамікою негативних тен$
денцій у використанні природно$сировинного
потенціалу підприємства. До таких показників
відносять:

— кількісні показники природних ресурсів
спеціального призначення (земля, ліс тощо);

— кількісні показники природних ресурсів ви$
робничого призначення (природно$сировинна
база);

— енергоресурсний потенціал.
Спеціальними індикаторами можуть бути такі

показники:
— перевищення фактичного обсягу викорис$

тання природних ресурсів над плановим (норматив$
ним, лімітованим);

— обсяг використання природно$сировинного
потенціалу на одиницю продукції (виробленої, ре$
алізованої);

— економічна ефективність використання при$
родно$сировинного потенціалу (відношення при$
бутку до потенціалу);

— планово$фактичні показники.
Наведені індикатори дозволяють розробити

стратегію екологічного розвитку в трьох основних
аспектах:

— у відповідності з державним регулюванням;
— у відповідності з технологічним розвитком;
— у відповідності зі збутовою діяльністю.
Таким чином, ми отримуємо керовану систему

використання природно$ресурсного потенціалу, на
вході якої знаходяться потенціал, а на виході —
економічна продуктивність його використання.
Сама ж система використання природно$ресурсно$
го потенціалу представляє технологічну систему
його перетворення на фінансовий результат.

2. Показники, які характеризують антропоген$
не навантаження.

Антропогенне навантаження підприємства на
природну сферу полягає у надходженні різних заб$
руднювачів до навколишнього середовища (викиди,
відходи). Забруднювачі можна ще представити як
побічну продукцію. Вартість цієї продукції є нега$
тивною величиною для підприємства в умовах дії
принципу платності за забруднення.

З точки зору фінансів, підприємство не зацікав$
лене в перекручуванні інформації про фактичний
обсяг забруднюючих речовин, оскільки при вияв$
ленні фактів заниження звітних даних сплачується
штраф у п'ятикратному розмірі. Це особливо акту$
ально для підприємств, які мають понадлімітні ви$
киди.

У стратегічному еколого$фінансового розвит$
ку підприємства одним з напрямків господарської
діяльності є зниження антропогенного навантажен$
ня на навколишнє середовище. При цьому викори$
стовуються натуральні та вартісні показники для
різних природних компонентів (повітря, вода,
грунт) по всьому технологічному ланцюгу:

— утворення забруднювачів у технологічному
процесі;

— уловлювання, знешкодження, емісія шкідли$
вих речовин до навколишнього середовища.

Із введенням принципу платності забруднюва$
ча та лімітування обсягів забруднення, ми отримує$
мо систему, управління якою можливе з боку
підприємства. На вході системи знаходяться нор$
мативи забруднення, на виході — фактичний обсяг
забруднення. Продуктивність цієї системи є одно$
часно позитивною роботою (виробництво цільової
продукції) та негативною (виробництво побічної
продукції). Продуктивність системи описується
показниками еколого$фінансової ефективності:
відношення фінансового результату (прибутку) до
вартісної оцінки антропогенного навантаження
(планові, фактичні платежі за забруднення —
лімітні та понадлімітні). Стратегічною метою еко$
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номічного розвитку підприємства повинна бути
ліквідація понадлімітного забруднювання і, як на$
слідок, підвищених ставок платежів.

3. Показники, які характеризують фінансові
потоки в сфері природокористування.

Це показники, які характеризують надходжен$
ня та витрати фінансових ресурсів підприємства в
сфері природокористування. Основними джерела$
ми надходження фінансових ресурсів до сфери при$
родокористування підприємства є:

— надходження від реалізації продукції, коли
на підприємства надходять грошові засоби від спо$
живачів продукції, якими сплачується нормативне
використання природних ресурсів та нормативне
забруднення;

— частина чистого прибутку, яка піде в оплату
понаднормативних використання природних ре$
сурсів та забруднення;

— амортизаційні відрахування на промислово$
природоохоронні заходи підприємства сплачують$
ся покупцем;

— кредиторська заборгованість: довгостроко$
ва — у вигляді отриманих кредитів на природоохо$
ронну діяльність, короткострокова — у вигляді за$
боргованості за екологічними платежами.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження можна

зробити висновки, що основними напрямками вит$
рачання фінансових ресурсів сфери природокори$
стування підприємства є:

— погашення заборгованості;
— екологічні платежі;
— витрати на природоохоронні заходи.
У стратегічному плануванні цього етапу еколо$

го$фінансового розвитку підприємства необхідно,
на нашу думку, використовувати балансовий метод,
який дозволяє виявляти та ліквідувати диспропорції
(в грошовому виразі) в екологічному розвитку.

Організація виконання прийнятого рішення —
найважливіший елемент процесу управління.
Рішення повинно бути доведено до виконавців. Най$
важливіша задача керівника на останньому етапі
процесу управління — подолання об'єктивних і суб$
'єктивних перешкод та створення умов для реалі$
зації рішення.

Велике значення має контроль за виконанням
робіт, який пов'язаний з реалізацією рішення, бо
можуть виявитися не тільки відхилення від пла$
ну, але й недоліки самого рішення, які потребу$
ють коригування. Задля того, щоб таких недоліків
було менше, контрольну функцію необхідно
здійснювати на всіх етапах прийняття рішень. Це
може викликати повторний розгляд процедур.
Ефективність цього процесу багато в чому зале$
жить від методів, якими оперують менеджери і
керівники при виконанні всіх управлінських рі$
шень.

Покращання професійної підготовки та
підвищення вимог до умов праці необхідно вра$
ховувати як соціально$економічний фактор при

розробці стратегічного плану розвитку підприє$
мства, оскільки людський фактор є основним
"енергетичним фактором", за допомогою якого
здійснюється розвиток підприємства. Стратегічні
підходи, які досить широко використовуються на
підприємствах в розвинених країнах світу та які
намагаються впроваджувати в Україні, спрямо$
вані на досягнення лише максимальних прибутків
шляхом задоволення товарних ринків і тому, на
наш погляд, ці підходи не повинні бути приори$
тетними напрямами розвитку. Прибуток — це
суттєвий, але не головний показник підприєм$
ницької діяльності.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Бюджетна політика держави, в тому числі

фіскальна, здійснює безпосередній вплив на
фінансово$господарську діяльність окремих
підприємств, зокрема визначає рівень їх фінансо$
вої стійкості, ліквідності та платоспроможності.
Вплив податків, зокрема, їх фіскальної та регулю$
ючої функції, визначає обсяг фінансових ресурсів,
який залишається у розпорядженні підприємства.
Для забезпечення сталого економічного та соц$
іального розвитку держава повинна підтримувати
баланс між фіскальною і регулюючою функціями,
формуючи відповідним чином податкове наванта$
ження. Рівень податків в економіці повинен бути
таким, що здатний забезпечувати ефективність
діяльності господарюючих суб'єктів, передусім,
надавати можливість створювати власні інвес$
тиційні ресурси та залучати на вигідних умовах
кошти зовнішніх інвесторів. Підприємства, з іншо$
го боку, повинні постійно відстежувати зміни у
бюджетній політиці держави та досліджувати
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вплив окремих складових з метою прогнозування
можливих наслідків у повсякденній діяльності ок$
ремих господарюючих суб'єктів та галузей народ$
ного господарства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У західній науковій літературі питання впливу
рівня оподаткування прибутку підприємств на
їхню діяльність досліджували такі вчені, як Е. Ат$
кінсон, А. Ауербах, Д. Йоргенсон, М. Кінг, А.Лаф$
фер, В. Лейбфріц, Е. Мендоза, Дж. Мінц, Дж.
Стігліц, М. Фелдстайн, Д. Фулертон, А. Харбергер
та ін. Окремі теоретичні і практичні положення
впливу бюджетної і податкової політики держави
на функціонування підприємств досліджували
вітчизняні вчені, такі, як В. Андрущенко, А. Бриз$
галін, О. Василик, О. Вилкова, В. Вишневський,
В. Геєць, Г. Гендлер, А. Даниленко, О. Данілов, Л. Де$
миденко, Т. Єфименко, Я. Жаліл, Ю. Іванов, С. Ка$
ламбет, О. Кіров, А. Крисоватий, М. Литвин, І. Лу$
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ніна, Д. Маслова, П. Мельник, В. Пансков, В. Пуш$
карьова, М. Романовський, Д. Серебрянський, А.
Скрипник, М. Соколов, А. Соколовська, Л. Тар$
ангул, В. Федосов, Л. Шаблиста, К. Швабій,
В. Юрченко, Т. Юткіна.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Однак, незважаючи на значний обсяг наукових

праць присвячених даному питанню, залишається
невисвітленою низка аспектів, зокрема методичні
підходи щодо визначення впливу податкового на$
вантаження на ділову активність підприємства. При
цьому питання впливу податкової складової розг$
лядаються на макрорівні, тобто існуючі методики
дають можливість дослідити наслідки змін у
фіскальній політиці на рівні національної економі$
ки або окремих галузей. Дані методичні прийоми
не можна використати для визначення наслідків
державних заходів в бюджетній та податковій сфе$
рах на рівні окремого підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За часів незалежності України бюджетна пол$

ітика держави значною мірою намагалася копію$
вати моделі, характерні для країн з ринковою еко$
номікою, де уряд має важелі у сфері економічної
політики і за допомогою яких здатний впливати на
обсяг і динаміку доходів і видатків бюджету.

Намагання швидкого поповнення державного
бюджету, недотримання принципу економічної
обгрунтованості податкового реформування,
постійні зміни у податковому законодавстві Украї$
ни посилюють нестабільність умов господарюван$
ня шляхом формування надмірного податкового
навантаження [4].

Так, професор В.М. Геєць, зазначає, що фак$
тичний рівень фіскального навантаження в нашій
державі негативно впливає на конкурентоспро$
можність різних галузей економіки [3].

За таких умов надходження до бюджету, який
одержує держава суто фіскальними методами,
менші за обсягом у порівнянні з економічними
збитками суб'єктів господарювання.

У сучасних умовах стабільне функціонування
підприємства значною мірою залежить від пра$
вильного вибору його податкової політики, оск$
ільки податки складають істотну частину його вит$
рат. Тож, фіскальна політика має бути спрямова$
на на забезпечення раціональної системи напов$
нення бюджету, зростання обсягів виробництва,
забезпечення розширеного відтворення, знижен$
ня рівня інфляції шляхом маніпулювання інстру$
ментами, що регулюють податкові відносини між
усіма учасниками бюджетного процесу. Фіскаль$
на політика має бути побудована на таких заса$
дах, щоб, по$перше, забезпечити повне та своєчас$
не виконання державою своїх функцій, а по$дру$
ге, створити сприятливе макросередовище для ак$
тивної фінансово$господарської діяльності
суб'єктів господарювання, на основі балансу осо$
бистих і державних інтересів. Тобто має бути до$

сягнуте оптимальне співвідношення між частиною
новоствореної вартості, що залишається у суб'єкта
оподаткування, та частиною, що проходить стадію
вторинного перерозподілу через податковий та
бюджетний механізм.

В основі фіскальної політики мають бути вра$
ховані інтереси всіх суб'єктів бюджетних відносин
шляхом досягнення збалансованості між мініміза$
цією податкового навантаження та повнотою ре$
алізації функцій, що виконує держава. Для побу$
дови зваженої фіскальної політики головним зав$
данням є визначення оптимального розміру подат$
кового навантаження, яке дасть змогу зацікавити
підприємства у підвищенні рівня ефективності
фінансово$господарської діяльності. В контексті
цього варто постійно здійснювати аналітичну ро$
боту для досягнення компромісу між державою, з
одного боку, і платниками податків — з іншого.

Крім того, досить дієвим механізмом, що дозво$
ляє ефективно побудувати взаємовідносини між плат$
никами податків та бюджетом, є створення системи
податкового менеджменту на підприємстві. Така си$
стема дозволить врахувати умови діяльності суб'єкта
господарювання, специфіку його фінансово$госпо$
дарської діяльності, сезонність виробництва, обсяги
діяльності, відносини з контрагентами, рівень рента$
бельності та дасть змогу підвищити конкурентоз$
датність підприємства і забезпечити необхідний рівень
податкових надходжень до бюджетної системи.

Тож, ведення зваженої податкової політики на
підприємстві, а також використання такого дієво$
го механізму як податкове планування, дозволить
знизити частку витрат на сплату податків на ос$
нові оптимізації податкових платежів шляхом ви$
бору діючих систем оподаткування (традиційної
чи альтернативних). При чому вибір даних систем
має бути направлений не на мінімізацію податко$
вих зобов'язання, а на оптимізацію податкових
платежів та їх вплив на фінансовий стан.

Підсумовуючи, відмітимо, що на зростання чи$
стої рентабельності підприємств, а відтак, і рівня
фінансової стійкості впливає скорочення витрат та
пошук внутрішніх резервів покращення діяльності,
в тому числі і за рахунок оптимізації податкових
платежів. Ведення виваженої та ефективної
фіскальної політики як на макрорівні, так і побу$
дова дієвої системи податкового менеджменту на
рівні підприємства, сприяє підвищенню фінансової
сталості суб'єктів господарювання та рівня ділової
активності, а відтак, створює додаткові можливості
для розширеного відтворення та підгрунтя для зро$
стання величини валового внутрішнього продукту.

За таких умов важливого значення набуває на$
явність у стратегії підприємства складових, які да$
ють можливість адекватно оцінити рівень впливу
оподаткування на кінцеві результати своєї діяль$
ності, ефективно будувати свою фінансову політи$
ку і забезпечувати не тільки своє економічне зрос$
тання, а й розвиток суспільства в цілому [2].

Критерієм оцінки впливу зазначених податків
на роботу підприємств може бути прибуток, що є



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2015

61

основним власним джерелом фінансо$
вих ресурсів для розвитку виробницт$
ва. Податок на прибуток сплачується як
частина від отриманого підприємством
прибутку і тому має значний вплив на
функціонування суб'єктів господарю$
вання, адже при цьому зменшуються
можливості розширеного відтворення.

Ефективність впливу системи опо$
даткування на результати діяльності
підприємств можна оцінити за допомогою низки
показників, які розраховуються як співвідношення
окремих складових фінансових надходжень та спла$
чених податків. Прикладами таких показників мо$
жуть бути податковіддача доходів, податковіддача
витрат та податковіддача активів, які розраховують$
ся як відношення суми сплачених податків до суми
валового доходу, чистого прибутку, сукупних вит$
рат, та середньорічної вартості активів, відповідно.

Найбільш важливими показниками оцінки
ефективності механізму оподаткування є ви$
значення суми податкових платежів, які здійснює
підприємство від фонду оплати праці. На другому
етапі визначають суму платежів, які входять в ціну
продукції, що реалізується, а також суму податку
на прибуток та ефективну ставку оподаткування
прибутку підприємств. Останнім етапом оцінки
ефективності податкового механізму є визначен$
ня суми загальних податкових платежів, які роз$
раховуються підсумовуванням усієї суми податків.

Крім того, податкове планування на підприємстві
має врахувати всі особливості діяльності суб'єкта гос$
подарювання та можливість і доцільність переходу
підприємства на альтернативні системи оподаткуван$
ня, враховуючи вимого чинного законодавства [1].

Такі дії мають бути направлені на аналіз і по$
дальший вибір найбільш оптимальної системи опо$
даткування на основі порівняння обсягів сплачу$
ваних, за використовуваної системи оподаткуван$
ня, податків з розмірами умовно обчислених по$
даткових платежів в рамках альтернативних сис$
тем оподаткування (рис. 1).

Таким чином, податкове навантаження на
підприємстві визначається як частка загального
обсягу сплачених податків, носіями сплати яких є
підприємство, до рівня загальної виручки від реа$
лізації та/або до рівня чистого прибутку суб'єкта
господарювання.

Податкове навантаження на рівні держави
(макрорівні) розраховується як відношення за$
гального обсягу надходжень від сплати податків
до величини валового внутрішнього продукту.

ВИСНОВКИ
У процесі планування фінансової діяльності,

керівники та спеціалісти підприємств повинні оці$
нювати рівень впливу податкового навантаження
на показники ділової активності, фінансової
стійкості та ліквідності. Запропоновано методи
оцінки впливу фіскальної політики на фінансові
результати діяльності суб'єктів господарювання

шляхом розрахунку показників, які характеризу$
ють співвідношення сплачених податків, доходів,
витрат та вартості активів.
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∑Ппр + ∑Пз ≤ ∑ЄП Доцільно обрати загальну 
систему оподаткування 

∑Ппр + ∑Пз > ∑ЄП Доцільно обрати спрощену 
систему оподаткування 

Рис. 1. Механізм вибору оптимальної системи
оподаткування для підприємства
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Уповільнення зростання української еконо$

міки та темпів залучення інвестицій негативно
відзначились на екологічній ситуації в Украї$
ни. Ситуація ускладняється невідповідністю
структури національного господарства міжна$
родним екологічним вимогам та стандартам,
морально та фізично застарілими технологія$
ми та обладнанням, що використовується для
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впровадження ефективного фінансово0економічні механізму з метою комплексного розгляду економічних та еколо0
гічних питань на регіональному рівні. Запропоновано розроблення проектів програм соціально0економічного роз0
витку територій, формування місцевих бюджетів з урахуванням пріоритетності цілей і завдань сталого розвитку, що
дасть можливість реалізації комплексу заходів збалансованого розвитку регіонів. Надано пропозиції щодо покра0
щення фінансового забезпечення природоохоронних заходів та стану навколишнього середовища Рівненського рег0
іону шляхом контролю за розподілом коштів екологічних фондів за цільовим призначенням та в обсягах, які дозво0
лять виконувати різноманітні інвестиційні природоохоронні проекти.

Research funding environmental activities Rivne region, tendencies filling means environmental funds and areas of
their use. Methods of using natural resources in accordance with European practices will push for the implementation of
carefully thought0out policies and implementing effective financial and economic mechanism with a view to a
comprehensive examination of economic and environmental issues at regional level. A drafting socio0economic
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природоохоронних цілей. Очевидною пробле$
мою також є повільна адаптація екологічного
законодавства України до положень природо$
охоронних нормативно$правових актів Євро$
пейського Союзу. І це попри той факт, що Укра$
їна була однією з перших країн колишнього
СРСР, яка підписала Угоду про партнерство та
співробітництво з Європейськими співтовари$
ствами та їх державами$членами — ще 14 черв$
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ня 1994 р. Пріоритетними в угоді були визна$
чені галузі, в яких законодавство України в пер$
шу чергу має бути приведене у відповідність до
законодавства ЕС, а саме таких, як охорона здо$
ров'я та життя людей, тварин і рослин, а також
навколишнє середовище. Використання при$
родних ресурсів відповідно до європейської
практики мало б базуватися на таких принци$
пах як$от запобіжний, превентивних та реабі$
літаційних дій, принцип "забруднювач пла$
тить", принцип участі.

Необхідно зазначити що питанням приро$
доохоронної діяльності, гармонізації українсь$
кого законодавства у сфері охорони навколиш$
нього середовища з європейськім присвячені
науково$теоретичні розробки як вітчизняних,
так і зарубіжних авторів. Зокрема у нашій ро$
боті ми звернулися до праць таких науковців,
як: О.О. Веклич; К.Г. Гофман, Б.М. Данилишин,
Л.І. Калініченко, О.Л. Кашенко, Ю.П. Кула$
ковський, К.С. Лосєв, О.М. Маценко, Л.Г. Мель$
ник, А.А. Минц, І.М. Синякевич, М.А. Хвесик,
В.М. Шестопалов, О.В. Шкарупа, А.В. Яцик та
інших вчених.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження проблемних

питань фінансування природоохоронної діяль$
ності на регіональному рівні, виявлення особ$
ливостей фінансового забезпечення охорони
навколишнього середовища та шляхів покра$
щення фінансування регіональних програм.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Важливим завданням природоохоронної

діяльності має стати складання балансу між на$
ціонально$господарськими потребами суспіль$
ства та можливостями їхнього задоволення за
рахунок використання природних ресурсів. На
основі такого балансу та із застосуванням
принципово нових екологічно чистих техно$
логій, можна знівелювати антагоністичне про$
тиріччя між суспільними потребами та навко$
лишнім середовищем. Необхідно звернутись до
використання європейського досвіду держав$
ного управління Україною в процесі реформу$
вання всіх сфер суспільства та держави, насам$
перед щодо державного управління природо$
охоронною діяльністю. Саме такі показники і
пріоритетні напрями соціально$економічного
розвитку Євросоюзу на десятирічну перспек$
тиву (2010—2020 рр.) визначені у новій еко$
номічній стратегії "Europe 2020: a strategy fors$
mart, sustainable and inclusive growth" (в пере$
кладі "Європа 2020: Стратегія розумного, ста$
лого та всеосяжного зростання", далі — "Євро$

па 2020"), що схвалена на саміті 27 лідерами
країн Євросоюзу (березень 2010 р.)

Стратегією "Європа 2020" визначено три
магістральні напрями соціально$економічного
розвитку, які стосуються [1]:

— по$перше, розумного (smart) зростання,
що розкривається через розвиток науки, інно$
вацій, освіти і розбудову цифрового суспіль$
ства;

— по$друге, сталого (sustainable) розвитку,
що спирається на ефективне використання ре$
сурсів, підвищення конкурентоспроможності
економіки, екологічну рівновагу або її віднов$
лювання;

— по$третє, всеосяжного (inclusive) розвит$
ку через підвищення рівня зайнятості громадян
і боротьби з бідністю, що має забезпечити со$
ціальну та територіальну єдність

Сталий розвиток вже є основою формуван$
ня політик країн ЄС та багатьох інших країн
світу, у тому числі пострадянських, таких як
Республіка Білорусь, Киргизстан, Узбекистан,
Казахстан та інших, де прийняті національні
стратегії сталого розвитку, впроваджуються
механізми зеленої економіки. Україна, таким
чином, опиняється осторонь загальновизнано$
го світовою спільнотою курсу розвитку. Пе$
рехід України до сталого розвитку можливий
при ефективному використанні всіх видів ре$
сурсів, структурно$технологічній модернізації
виробництва, використання творчого потен$
ціалу суспільства.

На регіональному рівні передбачається роз$
роблення проектів програм соціально$еконо$
мічного розвитку територій, формування місце$
вих бюджетів з урахуванням пріоритетності
цілей і завдань сталого розвитку, реалізація
комплексу заходів збалансованого розвитку
регіонів. На місцевому рівні наголошується на
доцільності активної співпраці органів місце$
вого самоврядування і громадськості з питань
розроблення місцевих програм сталого розвит$
ку та необхідності спрямування основних зу$
силь на забезпечення сталого розвитку населе$
них пунктів [2].

У відповідності до "Основних засад (стра$
тегії) державної екологічної політики Украї$
ни на період до 2020 року" [3] та "Національ$
ного плану дій з охорони навколишнього при$
родного середовища на 2011—2015 рр.". в об$
ласті у 2012 році було розроблено і затверд$
жено Обласну програму охорони навколиш$
нього природного середовища нам 2012—2016 рр.
Крім того, на виконання Загальнодержавної
програми формування національної екологі$
чної мережі України на 2000—2015 рр. в об$
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ласті діє Програма розвитку при$
родно$заповідного фонду та фор$
мування регіональної екологічної
мережі Рівненської області на
2010—2020 рр.

У таблиці 1 наведено динаміку
надходжень грошових коштів до
Державного, обласного і місцевих
фондів охорони навколишнього
природного середовища у 2012—
2014 рр., позитивною тенденцією є
зменшення у відсотках коштів від
відшкодування збитків за порушен$
ня природоохоронного законодавства, та
збільшення загальної суми надходжень до
фондів охорони навколишнього середовища.
Та попри наявність коштів на рахунках фондів
існують проблеми щодо їх використання, а
саме:

1. Кошти екологічного податку підприємств
області розпорошені на рахунках 365 місцевих
(сільських, селищних, міських) природоохо$
ронних фондів.

2. Постійні джерела державного фінансу$
вання регіональних природоохоронних про$
грам, крім природоохоронних фондів, на сьо$
годні відсутні.

3. У результаті відсутності юридичного ста$
тусу природоохоронних фондів, система роз$
поділу та використання коштів природоохо$
ронних фондів є недосконалою, зазнає значно$
го адміністрування у цій сфері.

У результаті наявності значної кількості
екологічних фондів незначні надходження
коштів на одну місцеву раду (в середньому
близько 12 тис. грн. в рік) та складні вимоги
формування і здійснення видатків з цих
фондів, призводять до того, що 71 % місцевих
рад не використовують ці кошти взагалі (за$
лишок коштів на рахунках місцевих рад ста$
ном на 01.01.2015 склав 25,9 млн грн.), інші ви$
користовують на другорядні заходи при наяв$
ності гострих екологічних проблем. У даному
питанні необхідно розглянути можливість
спростити механізм здійснення видатків міс$
цевих фондів.

Через складну процедуру використання
бюджетних коштів, надходження за викорис$
тання природних ресурсів, які повинні спрямо$
вуватися на виконання робіт з відтворення,
підтримання цих ресурсів у належному стані, в
основному використовуються на загальні по$
треби суспільства і як наслідок, заходи приро$
доохоронних програм виконуються в недостат$
ньому обсязі. За 2010—2014 рр. 66,8 % коштів
від загального надходження коштів до облас$

ного природоохоронного фонду використову$
вались на заходи з охорони та раціонального
використання водних ресурсів, 14,5 % — на за$
ходи з охорони земель, 8,9 % — на заходи з ра$
ціонального використання і зберігання відходів
виробництва і побутових відходів, 5,8 % — на
збереження природно$заповідного фонду, на$
ука, інформація, освіта та інші — менше 1%.
Розподіл коштів з місцевих (сільських, селищ$
них, міських) природоохоронних фондів дещо
відрізняється. Переважна частина коштів вико$
ристовується на заходи з раціонального вико$
ристання і зберігання відходів виробництва і
побутових відходів — 50,7 % всіх використаних
коштів місцевих природоохоронних фондів
протягом 2010—2014 років. Витрати на науку
та інформацію складають 0,8 % [4]. Тоді як
Стратегією сталого розвитку Європейського
Союзу передбачено збільшення рівня інвес$
тицій у науково$дослідницьку сферу до3% ВВП
ЄС (зараз менше 1%).

Тільки з затвердженням Основних засад
(стратегії) державної екологічної політики
України на період до 2020 року [3] та Націо$
нального плану дій з охорони навколишньо$
го природного середовища на 2011—2015 рр.
питання впровадження концепції сталого
споживання та виробництва вперше отрима$
ло свій законодавчий базис. Наступні важ$
ливі кроки в цьому напряму — це впровад$
ження принципів та термінології сталого
споживання та виробництва у галузевих
стратегіях розвитку енергетики, промисло$
вості, сільського господарства, транспорту,
будівництва, підгрунтям для чого є обов'яз$
ковий розвиток економічних і фінансових
інструментів. На державному рівні вважає$
мо необхідним впровадження загальноевро$
пейських цілей природоохороної діяльності
задля впровадження концепції сталого роз$
витку, враховуючи специфіку національних
умов розвитку:

— зростання рівня зайнятості населення;

Фонди 
Надходження 

2012 рік 2013 рік 2014 рік
Всього в т.ч.* Всього в т.ч.* Всього в т.ч.*

Державний 5811 372 14642 315 30246 286
Обласний 3862 248 3876 210 4800 191
Місцевий 9656 620 9624 525 12001 477
Всього 1933 1240 28142 1050 47048 955
Питома вага  6,4%  3,7%  2,0% 

Таблиця 1. Динаміка надходжень грошових коштів
до Державного, обласного і місцевих фондів охорони

навколишнього природного середовища
у 2012—2014 рр. (тис. грн.)

* кошти від порушення природоохоронного законодавства.
Джерело: [4].
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— збільшення фінансування науково$до$
слідницької сфери до 3% ВВП;

— досягнення цілі "20/20/20": скорочення
до 2020 р. викидів парникових газів на 20% та
збільшення частки відновних джерел енергії
до 20% від загального споживання електрое$
нергії.

Низька ефективність системи управління
охороною навколишнього природного сере$
довища та фінансова невпорядкованість
цільового використання коштів на природо$
охоронну діяльність підштовхують на пошук
нових, джерел фінансового забезпечення
цього виду діяльності. На допомогу може
прийти зарубіжний досвід. Враховуючи обме$
женість бюджетних коштів на охорону довк$
ілля, в країнах Східної Європи шукають не$
традиційні ринкові джерела фінансування
природоохоронної діяльності. Наприклад,
цікавою є ідея екологічного лізингу. Лізинг
передбачає товарне кредитування, що дозво$
ляє без значної фінансової напруги віднови$
ти виробничі фонди та придбати майно знач$
ної вартості. Лізингова угода більш гнучка,
аніж кредит, оскільки надає сторонам мож$
ливість відпрацювати необхідну схему спла$
ти лізингових платежів.

Тут слід зазначити, що одним із вагомих
економічних методів зменшення забруднення
довкілля, збереження існуючих природних ре$
сурсів та запобігання деструктивних екологі$
чних явищ є інвестування суб'єктів господарю$
вання в охорону та раціональне використан$
ня природних ресурсів (самофінансування).
Згідно з Класифікатором видів природоохо$
ронної діяльності (the Classification of
Environmental Protection Activities), прийнято$
му в статистиці охорони навколишнього при$
родного середовища країн$членів Організації
економічного співробітництва його складови$
ми є: поточні витрати на охорону природи, по$
в'язані з експлуатацією і обслуговуванням за$
собів природоохоронного призначення; інве$
стиції в основний капітал, направлені на буді$
вництво і реконструкцію природоохоронних
об'єктів; придбання обладнання для реалізації

заходів екологічного спрямування і витрати на
капітальний ремонт природоохоронного об$
ладнання. "Така усталена нормативна проце$
дура процесу природокористування завдячує
насамперед об'єктивній суспільній потребі у
безперебійному еколого$економічному
відтворенні" [5, c. 27].

Більше частина коштів, як і в попередні
роки, було витрачено на заходи з очищення
зворотних вод, що дзеркально відображає ви$
користання коштів природоохоронних фон$
дів, так як проблема охорони та раціональ$
ного використання водних ресурсів є дуже
актуальною для нашої області. Найбільше
коштів на заходи з охорони довкілля (272,2
млн грн.) в 2014 році витратили підприємства
м. Рівне, м. Дубно, м. Кузнецовськ, Сарненсь$
кого та Здолбунівського районів. На сучас$
ному етапі основним джерелом витрат на
охорону навколишнього природного середо$
вища (93,5 %) виступають власні кошти
підприємств.

На жаль більша частина, а це майже 91 %
всіх вкладених на заходи з охорони довкілля
коштів, використовуються на поточні витрати,
тобто для підтримання основних виробничих
фондів природоохоронного значення в робо$
чому стані та для попередження аварійних си$
туацій (табл. 2).

Те, на що кошти потрібні найбільша, а саме:
будівництво нових об'єктів та технічне переоз$
броєння діючих, на наукові розробки та впро$
вадження інноваційних технологій, результа$
том яких стане суттєве зниження антропоген$
ного впливу на довкілля, на жаль, не вистачає.
І треба зазначити, що нині в Україні не існує
ефективних механізмів мотивації підприємств$
природокористувачів щодо найширшого впро$
вадження екологічно орієнтованих інновацій$
них технологій.

Таким чином, в Україні актуальним є ство$
рення таких умов фінансування природоохо$
ронної діяльності, які задовольняли б таким
цілям:

— визначення природоохоронної діяльнос$
ті пріоритетним напрямом державного фінан$
сування;

— технічне переозброєння діючих об'єктів,
наукові розробки та впровадження інновацій$
них технологій, результатом яких стане суттє$
ве зниження антропогенного впливу на довкі$
лля;

— наявність єдиного нормативно$правово$
го акту, який би детально визначав порядок та
умови фінансування природоохоронної діяль$
ності;

Напрями 
використання 

Роки 
2012 2013 2014

Всього 293883 312057 294407
в тому числі:    
Капітальні видатки 25812 46638 19492 
Поточні видатки 268071 265419 274915

Таблиця 2. Витрати на охорону
навколишнього природного середовища за

джерелами фінансування (тис. грн.)

Джерело [4, с. 198].
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— наявність альтернативних позабюджет$
них джерел фінансування природоохоронної
діяльності;

— розроблення ефективних механізмів мо$
тивації підприємств$природокористувачів
щодо найширшого впровадження екологічно
орієнтованих інноваційних технологій.

Незважаючи на незадовільний фінансо$
вий стан екологічного регулювання в Україні
та постійну нестачу державних інвестицій на
фінансування природоохоронних заходів,
фонди охорони навколишнього природного
середовища завжди залишалися постійним
джерелом бюджетного фінансування приро$
доохоронної галузі. Саме тому великі за$
лишки на бюджетних рахунках місцевих
природоохоронних фондів є неприпустими$
ми. Робота з формування та функціонуван$
ня районних природоохоронних фондів
дасть змогу використовувати кошти за
цільовим призначенням та в обсягах, які доз$
волять виконувати різноманітні інвестиційні
проекти.

ВИСНОВКИ
На державному рівні вважаємо необхідним

впровадження загальноєвропейських цілей
природоохоронної діяльності задля впровад$
ження концепції сталого розвитку. Для досяг$
нення оптимального еколого$економічного
балансу необхідно здійснювати ретельно про$
думану політику, а саме:

— збільшити регіональної спрямованість
коштів, які надходять до бюджету за викорис$
тання природних ресурсів;

— збільшити фінансування розробок та
впровадження інноваційних технологій, це до$
поможе підприємствам впровадженню мало$
відходних, безвідхідних, енергозберігаючих
технологій. Пропонуємо збільшити частку (до
3 %) фінансування наукових розробок ресур$
созберігаючих технологій з врахуванням зару$
біжного досвіду;

— розробити механізм узгодження роботи
місцевих природоохоронних фондів, визначи$
ти програми, які мають пріоритетне значення і
претендують на першочергову реалізацію. Зро$
бити механізм використання бюджетних кош$
тів прозорим та ефективним;

— зробити доступним для ознайомлен$
ня громадськості шляхи використання кош$
тів за забруднення навколишнього середо$
вища.

Сукупно все це значно сприятиме підвищен$
ню еколого$економічної ефективності регіо$
нального природокористування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зерно кукурудзи є одним із головних джерел

кормових та продовольчих ресурсів, предметом
торгівлі як на внутрішньому, так і світовому рин$
ках. Ця культура як одна із високоврожайних зер$
нофуражних культур, відіграє провідну роль у
зростанні продуктивності тваринництва та пол$
іпшенні його економічного стану, а також в підви$
щенні ефективності зернового господарства в
цілому.

Одним із основних регіонів виробництва зер$
на кукурудзи є степова зона України. Займаючи
близько 41,5% простору держави, в цій зоні в се$

УДК 338.43:633.15:631.8 ](251.1:477)

Н. О. Ляшенко,
к. е. н., старший науковий співробітник лабораторії насінництва зернових культур,
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
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ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE DIFFERENT SYSTEMS OF FERTILIZERS
AT GROWING OF GRAIN CORN IN THE STEPPE ZONE OF UKRAINE

У статті викладено результати економічної оцінки ефективності застосування різних систем добрив при виро0
щуванні кукурудзи на зерно після різних попередників на фоні традиційної системи основного обробітку грунту.
Дослідження проведені на основі експериментальних даних Інституту сільського господарства степової зони Націо0
нальної академії аграрних наук України.

Як показали розрахунки, досить високий рівень рентабельності (79,6—86,1%) отримали на фоні мінеральної
системи добрив. Водночас найвища ефективність виробництва зерна кукурудзи спостерігалась після озимої пше0
ниці, яку розміщували по чорному та зайнятому парах. Установлено, що в ланці сівозміни при вирощуванні кукуруд0
зи після озимої пшениці по зайнятому пару на фоні зрівноваженої органо0мінеральної системи добрив одержали
найвищий прибуток з одиниці площі.

In the article the results of the economic evaluation of efficiency of application of the different systems of fertilizers
at growing of grain corn after different predecessors on a background the traditional system of basic soil till are expounded.
The investigations have been conducted on the basis of experimental data of Institute of Agriculture of Steppe Zone of
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.

As calculations showed high enough level of profitability (of 79,6—86,1%) was got on a background the mineral
system of fertilizers. At the same time the greatest efficiency of production of corn grain was observed after a winter
wheat that was placed after black and busy steams. It is set that in the link of crop rotation at growing of corn after a
winter wheat on busy steam on a background the balanced organic0mineral system of fertilizers got the greatest income
from unit of area.

Ключові слова: кукурудза, урожайність, ефективність, собівартість, прибуток, рента;
бельність.

Key words: corn, crop capacity, efficiency, prime cost, income, profitability.

редньому за останні 25 років (1990—2014 рр.)
посівні площі кукурудзи на зерно становили 38,5%
від загальнодержавних, з яких отримано 27,6% ва$
лового збору зерна.

Дієвим фактором, що визначає рівень ефек$
тивності галузі кукурудзівництва, є врожайність.
Проте за період з 1990 по 2014 роки в господар$
ствах зони Степу України спостерігається вели$
ка амплітуда коливань рівня урожайності куку$
рудзи на зерно в межах від 20,4 до 48,7 ц/га. Ве$
ликий розрив між цими показниками свідчить про
те, що на її формування, крім кліматичних умов,
значний вплив мають агротехнологічні, стан
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інтенсифікації вирощування
культури тощо.

У сучасних умовах господа$
рювання вирішення проблеми
підвищення продуктивності та
економічної ефективності ви$
робництва зерна кукурудзи в
господарствах зони Степу Ук$
раїни можливо забезпечити за
рахунок вирощування цієї
культури на інтенсивній основі.
Дотримання основних вимог
науково обгрунтованих техно$
логій вирощування кукурудзи
на зерно виступає основою от$
римання високих урожаїв цієї
важливої зернофуражної
культури. Виконання вимог
технологій вирощування цієї
культури сприяє наближенню
фактичної урожайності до по$
тенційно можливої і потребує
підвищення рівня витрат на
гектар посівної площі культу$
ри, а саме: науково обгрунтованого ресурсного за$
безпечення. Цей фактор повинен здійснюватися не
тільки за рахунок кількісного нарощування ре$
сурсів, але й на основі раціонального їх викорис$
тання.

Раціональне застосування добрив є важливою
складовою системи заходів, які сприяють підви$
щенню продуктивності та ефективності виробниц$
тва зерна кукурудзи. Близько половини отриму$
ваних приростів урожайності культури припадає
на їх частку. Проте на сьогодні проблема раціо$
нального застосування добрив у технології виро$
щування кукурудзи не розв'язана. За даними ста$

тистики, їх внесення під кукурудзу на зерно в се$
редньому по зоні Степу значно скоротилося: міне$
ральних добрив у перерахунку на поживні речо$
вини — з 223 кг у 1990 р. до 70,4 кг у 2014 р., або у
3,2 раза, а органічних останніми роками практич$
но не вносять (табл. 1).

Динаміка удобрених площ мінеральними та
органічними добривами та їх частка в посівній
площі кукурудзи на зерно в степовій зоні Ук$
раїни наведені на рисунку 1.

В умовах сьогодення пошук шляхів підвищен$
ня економічної ефективності виробництва зерна
кукурудзи в господарствах степової зони Украї$

Регіон 
(область) 

Мінеральні добрива 
(у перерахунку на 100% 
поживних речовин), кг 

Органічні добрива, т 
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. 
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 р
. 

Автономна 
Республіка Крим 240 17 80 85 109 - 41,9 1,8 0,9 15,9 3,8 - 

Дніпропетровська 179 10 43 53 55 60 9,9 0,8 0,0 0,2 0,1 0,3 
Донецька 202 21 35 34 61 40 13,1 0,9 0,3 0,2 0,7 0,3 
Запорізька 231 4 33 44 40 49 14,3 0,1 0,0 0,3 0,2 0,4 
Кіровоградська 184 3 53 69 102 88 5,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
Луганська 188 3 28 50 55 53 22,8 0,4 0,2 - 0,3 0,1 
Миколаївська 209 3 33 43 61 70 6,4 0,0 0,3 1,3 0,5 0,6 
Одеська 226 9 23 38 57 63 8,7 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 
Херсонська 352 13 94 110 115 95 25,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,2 
Степ 223 9 41 57 75,8 70,4 16,4 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 
Україна 250 14 65 92 116 113 12,5 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 

Таблиця 1. Динаміка внесення мінеральних та органічних
добрив під урожай кукурудзи на зерно на 1 га посівної площі в

степовій зоні України

Джерело: складено на основі даних офіційного сайту Державної служби статистики
України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
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Рис. 1. Удобрені площі мінеральними та органічними добривами та їх питома вага в посівній
площі кукурудзи на зерно в сільськогосподарських підприємствах зони Степу України

Джерело: складено на основі даних офіційного сайту Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
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ни пов'язаний, насамперед, із раціональним зас$
тосуванням добрив. Тому питання економічної
доцільності застосування різних систем добрив в
технології вирощування кукурудзи набувають
особливого значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у дослідження теоретичних,
методичних та практичних проблем розвитку,
підвищення ефективності, інтенсифікації галузі
зерновиробництва, в тому числі і кукурудзівницт$
ва, зробили такі вчені, як: В.Г. Андрійчук, С.С. Ба$
кай, В.І. Бойко, Е.Р. Коган, М.Г. Лобас, В.Я. Ме$
сель$Веселяк, П.М. Рибалкін, П.Т. Саблук, В.Ф. Сай$
ко, В.В. Ситник, М.І. Щур, О.М. Шпичак та інші
науковці. Економічні проблеми, питання економі$
чної ефективності досліджували у своїх працях і
багато зарубіжних вчених [1—5]. Разом з тим над
питаннями ефективного використання добрив та
інших засобів хімізації працювали такі вчені, як:
П.П. Андрєєв, Н.Н. Баранов, П.П. Борщевсь$
кий, О.А. Корчинська [6], М.В. Лісовий, В.В. Мед$
ведєв, П.О. Мосіюк, В. Г. Хіміч [7] та інші дослід$
ники.

Віддаючи належне проведеним досліджен$
ням, слід зазначити, що в сучасних умовах гос$
подарювання значної актуальності набувають
дослідження з проведення економічної оцін$
ки ефективності застосування різних систем
добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно в
польових сівозмінах після різних попередни$
ків.

ЗАВДАННЯ
І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

У зв'язку з цим нами було поставлено завдан$
ня на основі комплексних експериментальних дос$
ліджень спільно з відділом сівозмін, які проводи$
ли на Ерастівській дослідній станції ДУ Інститут
сільського господарства степової зони НААН Ук$
раїни дати економічну оцінку ефективності зас$
тосування різних систем добрив при вирощуванні
кукурудзи на зерно після різних попередників на
фоні традиційної системи основного обробітку
грунту.

У наших дослідженнях при визначенні еконо$
мічної ефективності виробництва кукурудзи на
зерно за основні критерії були прийняті: вироб$
ничі витрати з розрахунку на гектар площі з ура$
хуванням затрат на застосування добрив, со$
бівартість одиниці продукції, прибуток з одиниці
площі та рівень рентабельності.

Розрахунки вартісних виробничих витрат на
гектар посіву, в тому числі і собівартості продукції,
були проведені на основі типової технології виро$
щування кукурудзи в умовах степової зони Украї$
ни, методичних рекомендацій ДУ Інститут
сільського господарства степової зони НААН Ук$
раїни, ННЦ "Інститут аграрної економіки" та
інших наукових установ [8—12].

Витрати на виробництво продукції розра$
ховані за нормативами і цінами, діючими у
виробничих умовах степової зони. Вартість
продукції визначена за середньобіржовими
цінами 2015 року (3100 грн. за 1 тонну зерна
кукурудзи).

Таблиця 2. Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно після різних
попередників залежно від системи добрив (середнє за 2009, 2010, 2011, 2013 та 2014 роки)

ОМЗ — органо$мінеральна зрівноважена; М — мінеральна; ОМ — органо$мінеральна.
Джерело: власні розрахунки автора.

Система 
добрив* 

Урожай-
ність 
зерна, 
т/га 

Вартість 
продукції 
з 1 га, 
грн. 

Виробничі витрати на 
1 га, грн. 

Собі-
вар-
тість 
1 т, 
грн. 

При-
буток 
на 

1 га, 
грн. 

Рівень 
рента-
бель-
ності, 

% 
Усього 

з них на 
застосуван-
ня добрив 

Озима пшениця по чорному пару

ОМЗ (післядія 30 
т/га гною + 30 т/га 
гною+ N60P30K30) 

5,35 16597 12164 5995 2272 4433 36,4 

М (N90P60K60) 5,36 16622 8933 2761 1666 7689 86,1 
ОМ (післядія 30 т/га 
гною + 30 т/га 
гною+ N90P60K60) 

5,30 16430 13319 7169 2513 3111 23,4 

Озима пшениця по зайнятому пару 
ОМЗ (післядія 30 
т/га гною + 
N30P30K30) 

5,31 16467 8380 2226 1578 8087 96,5 

М (N90P60K60) 5,34 16554 8925 2761 1671 7629 85,5 
ОМ (післядія 30 т/га 
гною + 30 т/га 
гною+ N90P60K60) 

5,36 16604 13339 7169 2490 3265 24,5 

Озима пшениця по сидеральному пару 
ОМЗ (30 т/га гною + 
N60P30K30) 

5,11 15835 11061 4977 2165 4774 43,2 

М (N90P60K60) 5,13 15897 8851 2761 1726 7046 79,6 
ОМ (30 т/га гною + 
N90P60K60) 

5,00 15488 12196 6152 2441 3292 27,0 
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ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Завдяки розміщенню культури в сівозміні після
кращих попередників і раціональному внесенню
добрив створюються сприятливі умови для росту
і розвитку рослин кукурудзи, що позитивно позна$
чається на підвищенні врожайності й доходності
цієї культури. Відмінності у економічних показни$
ках технологій вирощування кукурудзи, залежно
від використаної системи добрив, передусім, обу$
мовлені рівнем урожайності цієї культури та зат$
ратами на її формування. При цьому господарсь$
ка доцільність застосування різних агротехноло$
гічних заходів забезпечується в тому випадку, коли
темпи зростання врожайності кукурудзи виперед$
жають темпи збільшення виробничих витрат на
гектар її посіву.

Як свідчать наші комплексні експеримен$
тальні дослідження на полях Ерастівської до$
слідної станції ДУ Інститут сільського господар$
ства степової зони, досить високий ефект отри$
мали на фоні мінеральної системи добрив. Зок$
рема, при однакових затратах на застосування
добрив найвища ефективність виробництва зер$
на кукурудзи спостерігалась після озимої пше$
ниці, яку розміщували по чорному та зайнятому
парах (табл. 2). Тут одержали порівняно недоро$
ге зерно (собівартість тонни зерна становила
відповідно 1666 та 1671 грн.) та високий прибу$
ток із розрахунку на одиницю площі (відповідно
7689 та 7629 грн.).

У ланці сівозміни при вирощуванні кукурудзи
після озимої пшениці по зайнятому пару на фоні
зрівноваженої органо$мінеральної системи доб$
рив (післядія 30 т/га гною та внесення N30P30K30)
отримано найвищий ефект. Тут прибуток з оди$
ниці площі був найвищим — 8087 грн./га, оскільки
в даній ланці сівозміни затрати на застосування
системи добрив були в 2,3—2,7 раза нижчими по$
рівняно з відповідними ланками, де кукурудзу ви$
рощували після озимої пшениці, що йде по чорно$
му та сидеральному парах.

У ланках сівозміни на фоні мінеральної систе$
ми добрив, де кукурудзу вирощували після озимої
пшениці, розміщеної по сидеральному пару, ви$
робничі витрати на гектар посіву були дещо нижчі,
ніж у ланках після озимої пшениці по чорному та
зайнятому парах, проте собівартість одиниці про$
дукції тут була вищою на 3,3—3,6%, оскільки тем$
пи зниження урожайності випереджали темпи
зменшення виробничих витрат на гектар її посіву.

ВИСНОВКИ
Отже, проведені дослідження свідчать, що еко$

номічна доцільність застосування різних систем
добрив у технології вирощування кукурудзи на
зерно в польових сівозмінах зони Степу України
забезпечується в тому випадку, коли темпи
підвищення врожайності цієї культури випереджа$
ють темпи зростання виробничих витрат на гектар
її посіву.

Дослідженнями встановлено, що досить висо$
кий рівень рентабельності отримали на фоні міне$
ральної системи добрив (79,6—86,1%). Водночас
найвища ефективність виробництва зерна куку$
рудзи спостерігалась після озимої пшениці, яку
розміщували по чорному та зайнятому парах. Крім
того, в ланці сівозміни при вирощуванні кукуруд$
зи після озимої пшениці по зайнятому пару на фоні
післядії гною (30 т/га) та внесення мінеральних
добрив в дозі N30P30K30 одержано найвищий при$
буток з одиниці площі — 8087 грн./га.

Сподіваємося, що наведені дані зіставлення
економічної ефективності різних систем добрив
при вирощуванні кукурудзи на зерно в сівозміні
після різних попередників дозволять сільськогос$
подарським товаровиробникам покращити еко$
номічні показники виробництва зерна цієї культу$
ри, що дуже важливо для формування раціональ$
ного ринку зерна в нинішніх економічних умовах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

На сьогодні сільськогосподарські підприє$
мства, ферми, селянські господарства, коопе$
ративи та інші, торгово$закупівельні компанії
не володіють спеціалізованим високоякісним
ланцюжком постачання, який відповідає потре$
бам внутрішніх і зовнішніх ринків збуту.

УДК 65.012.34:338.63
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СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ
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FORMATION AND MODELING OF PRODUCT DISTRIBUTION DAIRY FARMS

Розроблено концептуальний підхід до обгрунтування проектних рішень щодо формування логістичних термі0
налів з розподілу продукції сільськогосподарських підприємств молочного скотарства. Обгрунтовано формування
мережі розподілу виробленої продукції сільськогосподарських підприємств молочного скотарства на засадах ство0
рення логістичних терміналів, який включає оптимізаційну модель розподілу та алгоритм дій пов'язаний з визначен0
ням центру тяжіння та оптимізації транспортних потоків, базуючись на Гамільтоновому циклі в основі з saving0алго0
ритмом і подальшим вирішенням задачі Комівояжера з поверненнями, що забезпечить підвищення ефективності та
конкурентоспроможності підприємств за рахунок оптимізації матеріальних, транспортних та інформаційних по0
токів. Здійснено оптимізацію транспортної мережі сільськогосподарських підприємств з виробництва продукції мо0
лочного скотарства в межах дії зони логістичного терміналу регіону на основі оптимізації транспортної мережі
сільськогосподарських підприємств.

A conceptual approach to the study of design decisions on the formation of the logistics of product distribution
terminals farm dairy. Grounded distribution network forming production dairy farms on the basis of the creation of
logistic terminals, which includes distribution optimization model and algorithm of actions related to the definition of
the center of gravity and optimize traffic flows based on Hamiltonian cycle of a saving0based algorithm and subsequent
solution of the problem Salespeople with returns that will improve the efficiency and competitiveness of enterprises by
optimizing the material, transport and information flows. Done transport network optimization farms producing dairy
products within the scope of logistics terminal area of the region based on the optimization of the transport network of
farms.

Ключові слова: молочне скотарство, логістичні термінали, оптимізація, модель розподі;
лу, транспортні потоки.

Key words: dairy cattle, logistics terminals, optimization, distribution model, traffic flows.

Для створення стратегічних запасів продо$
вольчої продукції необхідно створювати й роз$
вивати комплекси, що дозволяють складувати
і зберігати сільськогосподарську продукцію,
оскільки забезпечення внутрішнього продо$
вольчого ринку перебуває в залежності від се$
зону збору врожаю сільського господарства.

Враховуючи вищезазначене, вважаємо за
необхідне, для забезпечення населення країни
якісними продуктами харчування, а також по$
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дальшого збуту на експорт, створення мережі
логістичних терміналів на території країни,
зокрема області, які захистять інтереси вироб$
ників і споживачів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема формування розподілу продукції
як однієї із складових логістичної системи —
одна з найактуальніших для науковців і прак$
тиків упродовж кількох десятиліть. Значний
внесок у дослідження теоретико$методичних і
практичних аспектів з формування логістичних
систем підприємств зробили відомі вітчизняні
та зарубіжні вчені: В. Альберт, Б. Анікін, О. Вар$
ченко, Дж. Кларк, Т. Косарева, Р. Ларіна, Т. Ле$
вітт, М. Окладнер, О. Сумець, І. Ташбаєва, О. Тред$
діт, О. Ульянченко, Л. Фролова, Н. Чухрай,
Дж. Шрайбфедер та ін. Сформульовані в пра$
цях науковців підходи, положення, висновки і ре$
комендації посідають важливе місце в сучасній
концепції формування логістичних систем.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Обгрунтування основних напрямів форму$

вання мережі розподілу продукції молочного
скотарства сільськогосподарських підприємств
як інструмент підвищення ефективності функ$
ціонування їх логістичної системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Вирішення питань транспортування молоч$
ної продукції, підчас якого значна частина про$
дукції піддається наднормативному псуванню,
вимагає ретельного вивчення і розробки відпо$
відних заходів щодо підвищення якості поста$
чання свіжого молока. Удосконалення систе$
ми транспортування і підвищення якості транс$
портування молока можливе за умов концент$
рації вантажопотоків від фермерських госпо$
дарств у спеціалізованих логістичних терміна$
лах.

У межах логістичного терміналу будуть
розміщуватись підприємства первинної пере$
робки виробленої продукції. Це забезпечить не
лише зменшення витрат на транспортування до
місць зберігання, а й дозволить реалізовувати
напівфабрикати, що коштують більше ніж си$
ровина. Наявність первинної переробки дасть
змогу укладати контракти з мережами супер$
маркетів. Логістичні термінали необхідно роз$
міщувати в територіально$зручних зонах
відносно сільськогосподарських підприємств.
Тобто, на таких відстанях, що дозволять міні$
мізувати витрати на транспортування та будуть

вигідними з огляду на транспортне сполучен$
ня. Оскільки мова йде про сільську місцевість,
то розбудова логістичної системи дасть пози$
тивний соціальний ефект. Адже для виконання
багатьох робіт буде залучено сільське населен$
ня, що дозволить знизити рівень безробіття в
сільських районах.

У межах логістичного терміналу буде ство$
рено підрозділ по ремонту сільськогосподарсь$
кої техніки, який забезпечить поточний та ка$
пітальний ремонт технічних засобів, що дозво$
лить швидко усувати несправності в роботі тех$
ніки та сприятиме більш ефективному її вико$
ристанню; безпосередньо співпрацювати із ви$
робниками технічних засобів з метою модерні$
зації та розширення машино$тракторного пар$
ку.

Запропонований методичний підхід вимагає
визначення географічних координат місцезна$
ходження логістичних терміналів, на яких буде
здійснюватися зберігання і переробка сільсько$
господарської продукції. Рішення з розвитку
та розміщення логістичних терміналів необхі$
дно приймати на основі аналізу повної вартості,
що означає облік всіх економічних змін, які ви$
никають при зміні кількості складів у логі$
стичній системі. Проблема визначення опти$
мальної кількості полягає в наступному: якщо
кількість терміналів на території, що обслуго$
вується менше оптимального, то транспортні
витрати на постачання продукції споживачеві
будуть значними; якщо ж кількість терміналів
буде надмірно велика, то при зниженні транс$
портних витрат на постачання споживачам
підвищиться експлуатаційні витрати на утри$
мання терміналів, витрати на транспортування
продукції до терміналів, а також витрати на
управління системою розподілу. Тому, для
прийняття рішення про використання опти$
мальної кількості терміналів необхідно проана$
лізувати залежність вартісних факторів від чис$
ла складів. Вартісні фактори включають у себе
нижченаведені витрати:

— транспортні витрати, при збільшенні
кількості терміналів зростають витрати, пов'я$
зані з постачанням продукції до них, а витра$
ти, пов'язані з транспортуванням з терміналів
споживачам, зменшуються, сумарні витрати,
також зменшуються.

— витрати на формування запасів, сумар$
ний запас в розподільчій системі при збільшенні
кількості терміналів зростає, що відбувається
за рахунок збільшення страхового запасу (він
необхідний на кожному терміналі).

— витрати, пов'язані з експлуатацією склад$
ського господарства та управлінням складсь$
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кою системою, при збільшенні кількості термі$
налів зростають, але менш низькими темпами,
ніж зростає їх кількість. Причиною цього є
ефект масштабу та комп'ютеризація системи
управління.

— втрати кількості споживачів, викликані
віддаленням терміналу від споживачів (у разі
їх невеликого числа). При скороченні їх кіль$
кості середня відстань до обслуговуваних
пунктів зростає.

На підставі вище перелічених залежностей
мінімізуються загальні витрати і відповідна їм
кількість терміналів, яка повинна забезпечити
максимально можливе скорочення наскрізних
маршрутів перевезення. При наскрізній техно$
логії перевезення здійснюються від "дверей
вантажовідправника до дверей вантажоодер$
жувача" одним автомобілем.

Територія будь$якої області розподілена на
певне число адміністративних районів, які
включають в себе n міст і населених пунктів.
Мережа автомобільних шляхів зв'язує практич$
но всі райони міста і населені пункти. Тому, між
будь$яким з населених пунктів можливі пере$
везення вантажів рухомим складом автомо$
більного транспорту.

За запропонованою методикою визначимо:
можливу кількість автотранспортних зв'язків
у галузі молочного скотарства Харківської об$
ласті за відсутності терміналів Na, і при термі$
нальній системі в області Nt; оптимальну кіль$
кість терміналів К; завантаженість Ng; середню
відстань міжтермінальних перевезень в системі
LMT; очікувану середню відстань постачання
вантажів на термінали для регіону l (табл. 1) [4].

Визначено, що оптимальна кількість логі$
стичних терміналів молочного скотарства, для

подальшого розміщення в Харківській області,
становить 7 одиниць з середньою відстанню
міжтермінальних перевезень 104,6 км та діамет$
ром дії одного терміналу 52,2 км. При цьому,
середнє навантаження на термінал складає 31,3
тис. т в рік. Однак така кількість повинна бути
уточнена з урахуванням інших факторів таких,
як концентрація виробництва і наявність транс$
портних шляхів, які дадуть змогу ефективно
забезпечувати маневрове обслуговування
під'їзних шляхів регіональних логістичних тер$
міналів.

Завданням розміщення логістичних термі$
налів є пошук оптимального (або близького до
оптимального) рішення щодо розміщення ви$
робництва. В науці і практиці використовують
методи розв'язання задач обох видів. Для об$
грунтування місць розташування логістичних
терміналів з урахуванням місць виробництва
продукції молочного скотарства використано
удосконалений метод визначення центру ваги
системи розподілу. Такий метод заснований на
визначенні центру тяжіння терміналу до пев$
них споживачів, тобто розподільчий термінал
буде розташовуватися ближче до концентрації
виробництва. Для визначення координат
місцезнаходження логістичних терміналів, на
яких буде здійснюватися зберігання та подаль$
ший розподіл продукції молочного скотарства,
необхідно знайти такі координати об'єкта, сума
відстаней від якого до всіх підприємств адміні$
стративного району не перевішує діаметр дії
терміналу l.

Для застосування запропонованого методу
необхідно визначити координати точок, в яких
розміщені виробники матеріального потоку
(продукції молочного скотарства). Для розра$

Показники Величини
Кількість районів, що 
обслуговуються 
автотранспортом шт. 

27

Площа регіону тис. км2 31,4
Об’єм перевезень 
молока в області, тис. т 

218,9 

Товарообіг тис. ткм 22,9
Коефіцієнт розвитку 
дорожньої мережі 

0,45

Na 351
Nt 59
К 7
Ng 623 
LMT 104,6
l 28,1
Середнє навантаження 
на термінал тис. т 

31,3

Таблиця 1. Вихідні та розрахункові данні щодо подальшого визначення розміщення
логістичних терміналів для сільськогосподарських підприємств

з виробництва продукції молочного скотарства в Харківській області

Джерело: сформував автор.
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хунків було використано сільськогосподарські
підприємства Харківської області з виробниц$
тва продукції молочного скотарства які звіту$
ють за формою 50 с.$г. в кількості 126 підпри$
ємств та визначено їх координати. Далі прове$
дено розрахунки та визначено десяткові коор$
динати розташування досліджуваних підпри$
ємств [2].

Координати рекомендованого місця розта$
шування логістичного терміналу для сільсько$
господарських підприємств з виробництва про$
дукції молочного скотарства Харківської об$
ласті визначимо за допомогою методу визна$
чення центру ваги системи розподілу.

Після визначення координат, виявлено від$
стань від логістичного терміналу до сільсь$

Показники Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7 

 
7847218 6671813 31105804 28888450 16339315 9495772 3344435 

 
5586271 4866917 23346745 21146452 12085129 7197021 2487139 

156498 133376 623917 585310 329474 192032 68245 

x0 50,14260 50,02259 49,85567 49,3036 49,5922 49,44890 49,00629 
y0 35,69548 36,4902 37,41963 35,8209 36,68007 37,47824 36,44426 

Широта 50°8’33" 50°1’21" 49°51’20" 49°21’21" 49°35’32" 49°26’56" 49°0’23" 
Довгота 35°41’44" 36°29’25" 37°25’11" 35°7’43" 36°40’48" 37°28’42" 36°26’39" 
Середня 
відстань 
обслугову-
вання км 

27,7 24,7 27,5 22,6 23,7 20,4 25,5 

Таблиця 2. Координати логістичних терміналів зі збору молока Харківської області

Джерело: розрахував автор.

Рис. 1. Модель розподілу логістичних терміналів зі збору продукції
сільськогосподарських підприємств молочного скотарства Харківської області

Джерело: розрахував та сформував автор.
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когосподарських підприємств з виробництва про$
дукції молочного скотарства за формулою [1].

Проведено розрахунки координат логістич$
них терміналів та середньої відстані для всіх
районів Харківської області (табл. 2).

Визначено координати розташування логі$
стичних терміналів, сумарна середня відстань
обслуговування Харківської області складає —
24,5 км. Так, після отримання результатів пер$
шого етапу вирішення задачі отримано зону дії
логістичного терміналу та його оптимальну
відстань обслуговування.

Порівнявши оптимальний радіус дії термі$
налу з середньою відстанню обслуговування,
встановлено, що він задовольняє вимоги дру$
гого обмеження математичної моделі, яке вка$
зує на отримання оптимальних координат роз$
міщення логістичного терміналу.

Розрахунки географічних координат роз$
ташування логістичних терміналів проводи$
лись для всіх районів Харківської області, ос$
кільки такий підхід дозволяє, при необхід$
ності, залучити бюджетні кошти відповідних
районних рад, що виділені під державні про$
грами. Разом з тим, майже рівновіддалене роз$
міщення логістичних терміналів один від од$
ного дозволяє, за необхідності, у пікові пері$
оди, перенаправляти матеріальні потоки до
сусідніх менш завантажених терміналів. Виз$
начено просторове розміщення логістичних
терміналів (рис. 1).

Після визначення координат розташування
терміналу, поблизу цього місця, обрано най$
ближче вузлове сполучення, що має приймаль$
но$відправні шляхи, які можуть бути викорис$
тані для формування маршруту рефрижера$

Рис. 2. Модель оптимального маршруту транспортних перевезень
продукції молочного скотарства в шостій зоні обслуговування

Харківської області

Джерело: сформував автор.

R Маршрут Lr Qr ΔVr 
1 Т(A)-6(B)-7(C)- Т(A) 134 1,4 0
2 Т(A)- 5(D)-1(E)-5(D)- Т(A) 128 10,4 0 
3 Т(A)-5(D)-2(F)-3(H)-4(G)-5(D)-T(A) 110 3,9 0

Таблиця 3. Характеристика оптимального маршруту
транспортних перевезень продукції молочного скотарства в шостій зоні обслуговування

Харківської області

Джерело: розрахував автор.
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торного транспорту. Значна частина логістич$
них операцій на шляху руху матеріального по$
току від первинного джерела сировини до
кінцевого споживача здійснюється за допомо$
го різних транспортних засобів. Витрати на
виконання цих операцій складають до 50 від$
сотків загальних витрат на логістику. Тому,
після визначення місця розташування терміна$
лу на засадах оптимізації маршруту збору мо$
лока можливо отримати зниження транспорт$
них витрат та часу, що впливає на якість поста$
чання.

Досліджено, що у багатьох підприємств
значну частку загального обсягу транспорту$
вання складає постачання продукції невели$
кими партіями, що не забезпечує повного за$
вантаження автомобілів. Для більш повного
використання вантажоємності рухомого скла$
ду, перевезення таких вантажів відбувається
за розвізними маршрутами. У реальних умо$
вах можливі різні варіанти вирішення цього
завдання, тому виникає проблема вибору та$
ких маршрутів руху автомобілів, які дозволя$
ють виконати задані перевезення з мінімаль$

Рис. 3. Оптимізаційна модель розподілу виробленої продукції
сільськогосподарських підприємств у регіоні

Джерело: розробив автор.
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ним пробігом транспортних засобів. У науці
таке завдання відомо, як "задача Комівояже$
ра", де необхідно в певних цілях відвідати
кілька пунктів на транспортній мережі і при
цьому мінімізувати сумарно пройдену від$
стань. Існує метод точного вирішення цього
завдання, що отримав назву метод "гілок і
меж" [7], але його не можна прямо застосову$
вати для вирішення завдання розвезення (або
збору) вантажу, що має деякі обмеження, а в
нашому випадку вони є: збір продукції у кож$
ного споживача в певній і не однаковій
кількості; врахування технологічних вимог ви$
робничого процесу. Наявність хоча б одного
з цих обмежень змушує організувати збір ван$
тажу по декількох маршрутах.

До теперішнього часу є випробувані на
практиці методи розв'язання задач збору, зас$
новані на інтуїції авторів, які не гарантують
отримання точного результату. Отримати
його можна, наприклад, простим перебором
всіх варіантів, однак це можливо тільки при
відносно невеликій кількості пунктів завезен$
ня. Для вирішення нашого завдання, обрано
Гамільтонов цикл [3], в основу формування
якого покладено saving$алгоритм [9] та вирі$
шення задачі Комівояжера з поверненнями [6].
Розрахунки проведено за Зоною 6 розміщен$
ня логістичного терміналу. Планування мар$
шрутів в 6 зоні відбувається для 8 вузлів (N =
8), при відомій початковій інформації (коор$
динати вузлів розгалуженої транспортної си$
стеми та об'єми замовлень у вигляді чітких
значень). А також, головною умовою є: зобо$
в'язання забезпечити постачання молока з
сільськогосподарських підприємств до логі$
стичного терміналу. При цьому відомо, що по$
стачання об'єму молока виробленого за день
Qi, i�{1.2,....,N}, буде здійснюватися за допомо$
гою автоцистерни на шасі МАЗ$6312B5, яка
має теплоізоляцію, і не допускає зміни темпе$
ратури рідини більш ніж на 2° C протягом 10
годин при різниці температур рідини і навко$
лишнього середовища 30°, а її вантажоміст$
кість Vmax=11 тонн.

За використанням розрахунків та модел$
лю постачання у 6 зоні сформуємо матрицю
відстаней. В якості додаткової умови викори$
стано заданий граф дозволених шляхів, яким
можуть виступати природні обмеження на
дозволені маршрути. Якщо обмежень багато,
то вони можуть вплинути на зменшення об$
сягу обчислень. Наприклад, в зоні з десятка$
ми населених пунктів, діаметрально проти$
лежні пункти навряд чи можуть бути пов'я$
зані безпосередньо. Обмеження, також, ви$

никають від ландшафту. Якщо, розглядати
задачу Комівояжера з поверненнями, як лог$
істичну, то всі маршрути повинні слідувати на
існуючих дорогах. Так, використані данні та
враховані обмеження за допомогою Clarke &
Wright's saving$алгоритм визначено матрицю
відстаней.

На основі отриманих розрахунків визначе$
но та сформовано маршрути транспортних за$
собів з вантажомісткістю Dmax на основі ре$
зультатів saving$алгоритму для сумарних за$
мовлень (рис. 2).

Відповідно до Гамільтонового циклу, виді$
лено три маршрути (S=3) Ri,i�{1.2,....,N} різної
довжини та структури, які залежать від ванта$
жомісткості транспортних засобів та об'ємів
замовлень у вузлах. Оптимальний цикл Т(A)
6(B) 7(C) 5(D) 1(E) 5(D) 2(F) 3(H) 4(G) 5(D) T(A)
містить одну точку повернення 5(D). У дійсності
проїхати з пунктів A в пункт E,F,G можна
тільки через D, якщо не робити занадто довгих
об'їздів і не петляти. Тому, дана точка повер$
нення необхідна. Таким чином, завдання Комі$
вояжера з поверненнями більш адекватна ло$
гістиці, ніж її класичний аналог. Також, слід
зауважити, що деякі маршрути можуть відріз$
нятися тільки напрямками руху, маючи одна$
кові графи.

Для перевезення сумарних замовлень необ$
хідно 3 транспортні одиниці на 3 маршрути,
відповідно. Розраховано практичну довжину
кожного маршруту Lr,i�{1.2,....,N}, кількість пе$
ревезеного вантажу Qr, i�{1.2,....,R}, та залишко$
ва кількість вантажу ΔVr (табл. 3).

Отже, сумарна довжина всіх маршрутів до$
рівнює 372 км (L∑ =372), об'єм замовлень у вуз$
лах — 15,7 тонн. Основним показником є ефек$
тивність завантаження транспортних засобів,
який дорівнює 0,33 (Е= 0,33), тобто, наш авто$
транспорт завантажений лише на 33%.

Після проведення розрахунків, на транс$
порті, за допомогою GPS$навігатора, по визна$
ченим координатам будується найкоротша ме$
режа, що поєднує логістичний термінал і всі
пункти призначення. В залежності від умов не$
визначеності, об'ємів виробництва у підприєм$
ствах та вантажомісткості транспортних за$
собів, кількість та структура маршрутів може
змінюватися.

Виходячи з вищевикладеного, сформовано
оптимізаційну модель розподілу виробленої
продукції на основі розподільчих пунктів (ло$
гістичних терміналів) в межах логістичного
центру сільського господарства (рис. 3). Роз$
рахунки проведено на прикладі сільськогоспо$
дарських підприємств з виробництва про$
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дукції молочного скотарства у Харківській
області.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Запропонована модель дозволяє оптимізу$
вати ринкові зв'язки, що забезпечить вдоско$
налення управління матеріальними і пов'яза$
ними з ними інформаційними та фінансовими
потоками на шляху від первинного джерела
сировини до кінцевого споживача готової про$
дукції з урахуванням оптимізації транспорт$
них потоків на основі системного підходу.
Функціонування запропонованого терміналу
в межах логістичного центру дозволить підви$
щити конкурентоспроможність сільськогос$
подарських підприємств, а отже, і економіки
регіону в цілому, за рахунок створення ефек$
тивного сучасного логістичного механізму,
який з мінімальними витратами забезпечить
ріст економіки країни. Також запропонована
модель може буди адаптована для інших сфер
діяльності.

Література:
1. Викепедия: Вычисление длины локсодро$

мии и ортодромии [Електронний ресурс]. — Ре$
жим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ор$
тодромия

2. Гис Лаб: Конвертация значений коорди$
нат в формате DDMMSS в формат DD.DDDD
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/gis$lab.info/qa/dms2dd.html

3. Сайт Олексія Молчановського: Ейле$
рові та гамільтонові цикли [Електронний ре$
сурс]. — Режим доступу: http://oim.asu.$
kpi.ua/files/DM/31_Eulerian_and_hamilto$
nian_cycles.pdf

4. Литл Дж. Алгоритм для решения зада$
чи о коммивояжере / Дж. Литл, К. Мурти, Д.
Суини, К. Кэрел // Экономика и математичес$
кие методы. — 2000. — Т.1. — Вып. 1. — С. 94—
107.

5. Модели и методы теории логистики: учеб.
пособие / под ред. В.С. Лукинского. — 2$е изд.
— СПб.: Питер, 2007. — 448 с.

6. Мочалин С.М. Практикум по логистике /
С.М. Мочалин, Е.О. Чебакова. — Омск: Изд$во
СибАДИ, 2004. — 90 с.

7. Середенко Е.С. Оценка экономической
эффективности аналитических информаци$
онных систем: дис. канд. экон. наук: 08.00.13 /
Е.С. Середенко. — М., 2014. — 166 с. — Биб$
лиогр.: С. 147—154.

8. Clarke, G. Scheduling of Vehicles from a
Central Depot to a Number of Delivery Points /
G. Clarke, J. Wright // Operations Research, Vol.
12, 1964, pp. 568—581.

9. Craig M. The Effects of Cold Chain Lo$
gistics and Technology on Global Freight Dist$
ribution / M. Craig // Honors Thesis For the
Department of Geography Hofstra University,
vol. 5, pp. 23—56.

10. Smykay E.W. Physical Distribution
Management / E.W. Smykay // Macmillan, New
York / E.W. Smykay, D.J. Bowersox, F.H. Mosman,
1961.

References:
1. Wikipedia (2005), "Great$circle distance"

available at: https://en.wikipedia.org/wiki/
Great$circle_distance (Accessed 4 August
2015).

2. Sajt Oleksiia Molchanovs'koho (2000),
"Ejlerovi ta hamil'tonovi tsykly" available at:
http://oim.asu.kpi.ua/files/DM/31_Euleri$
an_and_hamiltonian_ cycles.pdf (Accessed 25
August 2015).

3. GIS$Lab (2013), "Conversion of coordinate
values in the format DDMMSS to format
DD.DDDD" available at: http://gis$lab.info/qa/
dms2dd.html (Accessed 2 September 2015).

4. Litl, Dzh. (2000), "Algoritm dlja reshenija
zadachi o kommivojazhere", Jekonomika i mate$
maticheskie metody, vol. 1, pp. 94—107.

5. Lukinskij, V.S. (2007), Modeli i metody
teorii logistiki [Models and methods of the
theory of logistics], 2nd ed, SPb, Peter, Rus$
sia.

6. Mochalin, S.M. Chebakova, E.O. (2004),
Praktikum po logistike [Logistics practicum],
SibADI, Omsk, Russia.

7. Seredenko, E. S. (2014), "Estimation of eco$
nomic efficiency analysis of information systems",
Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy,
Lomonosov State University of Moscow, Moscow,
Russia.

8. Smykay, E. Bowersox, D. and Mosman, F.
(1961), Physical Distribution Management, Mac$
millan, New York, USA.

9. Clarke, G. and Wright, J. (1964), "Scheduling
of Vehicles from a Central Depot to a Number of
Delivery Points", Operations Research, vol. 12, pp.
568—581.

10. Craig, M. (2007), "The Effects of Cold Chain
Logistics and Technology on Global Freight
Distribution", Honors Thesis For the Department
of Geography Hofstra University, vol. 5, pp. 23—
56.
Стаття надійшла до редакції 20.10.2015 р.



80
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2015
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ваційної діяльності виступають економічні та
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ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ВИТРАТ
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FEATURES OF STRUCTURE OF INNOVATIVE ACTIVITY EXPENSES OF THE INDUSTRIAL
ENTERPRISE DEPENDING ON THE PURPOSE OF USE OF ITS RESULTS

У статті розглянуто інноваційну діяльність як послідовний процес перетворення ідеї в конкретний продукт, тех0
нологію або послугу, що проходить етапи фундаментальних і прикладних досліджень, дослідно0конструкторських
розробок, освоєння, комерційної реалізації і післяпродажного обслуговування. Виділяючи найважливіші етапи інно0
ваційної діяльності, визначено основні витрати, пов'язані із здійсненням різних стадій інноваційної діяльності, що
виконується в масштабі промислового підприємства. З'ясовано, що промислове підприємство на різних етапах отри0
мує різні результати, які можуть бути ідентифіковані у вигляді об'єктів права інтелектуальної власності, тому при
визначенні величини витрат, пов'язаних із здійсненням інноваційної діяльності, потрібно враховувати залежність від
цілей використання її результатів та специфічні витрати за масивами об'єктів права інтелектуальної власності на
різних етапах.

In article innovative activity as consecutive process of transformation of idea into a concrete product, technology or
service is considered, takes place stages of basic and applied researches, developmental development, development,
commercial realization and an aftersales service. Allocating the most important stages of innovative activity, the main
expenses connected with implementation of various stages of the innovative activity which is carried out on the scale of
the industrial enterprise are defined. It is found out that the industrial enterprise at different stages receive different
results which can be identified in the form of intellectual property objects therefore at determination of size of the expenses
connected with implementation of innovative activity it is necessary to consider dependence on the purposes of use of its
results and specific expenses on massifs of intellectual property objects at various stages.

Ключові слова: витрати, склад витрат, інноваційна діяльність, промислове підприємство,
об'єкти права інтелектуальної власності, стадії, етапи.

Key words: expenses, structure of expenses, innovative activity, industrial enterprise, intellectual
property objects, stage, stages.

фінансові параметри, що дозволяють порівню$
вати доходи від реалізації інноваційної про$
дукції і витрати на створення і впровадження
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інновацій. Для вирішення цього важливого
завдання необхідно створення узгодженої си$
стеми управління витратами, що грунтується
на взаємодії всіх функцій управління і охоп$
лює всі етапи інноваційної діяльності. Систе$
ма управління витратами інноваційної діяль$
ності промислового підприємства дозволить
об'єктивно оцінити оптимальний рівень витрат
на їх проектування і матеріалізацію в конкрет$
ному продукті, здійснити калькуляцію витрат
з позиції господарської стратегії організації
у відношенні рівнів майбутньої собівартості і
цін, обсягів продажу, ринкової частки і гро$
шового потоку. Система управління витрата$
ми в інноваційній діяльності ще не отримала
належного розгляду в теорії і слабо діє на
практиці. Дослідження свідчать про від$
сутність цілісної системи економічного управ$
ління витратами і результатами в інноваційній
сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем у системі управлі$
ння витратами інноваційній діяльності при$
свячені праці та публікації багатьох відомих
фахівців. Найбільш значні роботи з дослід$
ження економічних, обліково$аналітичних,
організаційних інших аспектів, пов'язаних з
управлінням витратами інноваційної діяль$
ності, належать таким вченим, як: А.С. Бородк$
іну, В.І. Відяпіної, П М.М.. Завліна, С.Д. Ильен$
ковой, М.І. Іпатова, А.К. Казанцеву, М.Г. Кар$
пуніної, А.П. Ковальову, Б.І. Майданчик,
Н.К. Масовий, Л.Я. Шухгальтеру, С.М. Ям$
пільському та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
При визначенні величини витрат, пов'яза$

них із здійсненням інноваційної діяльності про$
мислового підприємства, необхідно визначити
та враховувати залежність від цілей викорис$
тання її результатів та специфічні витрати по
масивам об'єктів права інтелектуальної влас$
ності на різних етапах інноваційної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження різних підходів до сутності

інноваційної діяльності дозволили констатува$
ти, що інноваційна діяльність може включати
як всі етапи інноваційного процесу, так і бути
його частиною або можлива певна комбінація
етапів.

Розглянемо інноваційну діяльність як по$
слідовний процес перетворення ідеї в конкрет$
ний продукт, технологію або послугу, що про$

ходить етапи фундаментальних і прикладних
досліджень, дослідно$конструкторських роз$
робок, освоєння, комерційної реалізації і після$
продажного обслуговування [1].

До основних стадії інноваційної діяльності
можна віднести:

— науково$дослідна діяльність;
— діяльність з впровадження різних видів

інновацій.
Завдання, які вирішуються на першій стадії

інноваційної діяльності, можуть бути досить
різноманітні, але узагальнивши їх можна пред$
ставити наступними етапами:

— дослідження: фундаментальні і приклад$
ні;

— дослідно$конструкторські роботи.
Метою науково$дослідної стадії є усвідом$

лення потреб і можливості змін, відбір і роз$
робка перспективних ідей, визначення можли$
вості реалізації.

Відповідно до логіки розвитку інноваційної
діяльності, її початок зазвичай пов'язують з
проведенням досліджень фундаментального
характеру, які поділяються на теоретичні, що
формують нові наукові підходи до проблеми, і
пошукові, що формують нові принципи ство$
рення виробів і технологій. Промисловими
підприємствами проводяться пошукові фунда$
ментальні дослідження, які завершуються об$
грунтуванням та експериментальною пере$
віркою нових методів створення виробів і тех$
нологій. Результати пошукових досліджень —
області можливого корисного використання
наукових знань і принципові наукові основи
цього використання.

На основі попередніх результатів грунту$
ються дослідження прикладного характеру,
які можуть бути теоретичними, пов'язаними зі
створенням моделей, і експериментальними,
спрямованими на визначення способів засто$
сування результатів попереднього етапу для
вирішення практичних завдань, які мають ко$
мерційне значення. Мета прикладних дослід$
жень — знаходження, дослідження і розроб$
ка принципів і методологій вирішення певних
практичних завдань. Саме цей результат озна$
чає появу інноваційного рішення, в той час як
результати попередніх стадій створюють умо$
ви і формують необхідну інформаційну та ме$
тодологічну базу для народження інновацій$
них ідей. На формування завдань прикладних
досліджень суттєво впливають потреби і запи$
ти суспільства і ринку. Виконання робіт на да$
ному етапі пов'язано з ризиком втрат і висо$
кою ймовірністю отримання негативних ре$
зультатів.
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Надалі здійснюються роботи дослідно$
конструкторського характеру, під якими
розуміється перевірка результатів приклад$
них досліджень с метою виготовлення та
обробки дослідних зразків, нових (удоско$
налених) технологічних процесів. На цьому
етапі розробляється технічна документація:
технічна пропозиція, ескізний проект, тех$
нічний проект, робоча конструкторська до$
кументація; виготовляються та випробу$
ються дослідні зразки; розробляються тех$
нологічні процеси; визначаються наймену$
вання продукту, товарний знак, маркуван$
ня, упаковка.

У залежності від стадій інноваційної діяль$
ності за етапами можна визначити основні ви$
трати, що виконується в масштабі промислово$
го підприємства.

Так, до складу витрат підприємства на до$
слідження і розробки, виконані як власними си$

лами, так і за замовленням сторонніми орга$
нізаціями входять:

— витрати на оплату праці працівникам,
задіяним у проведенні досліджень і дослід$
но$конструкторських робіт, з урахуванням
премій і компенсації у зв'язку з індексації
доходів у межах передбачених законодав$
ством норм. У витрати на оплату праці не
включаються: матеріальна допомога, без$
процентні позики для працівників, оплата
додатково наданих відпусток та інші види
виплат, не пов'язані безпосередньо з опла$
тою праці;

— обов'язкові відрахування на соціальні
потреби за встановленими законодавством
нормами від фонду оплати праці вище пере$
лічених працівників, крім тих видів оплати, на
які страхові внески не нараховуються. Не
враховуються відрахування на добровільне
медичне страхування та інші види добро$
вільного страхування працівників, в поза дер$
жавні пенсійні фонди;

— витрати на придбання та виготовлен$
ня спеціального обладнання та засобів тех$
нологічного оснащення, призначених для
використання в якості об'єктів досліджень
та випробувань, включаючи витрати на його
проектування, транспортування і встанов$
лення;

— вартість придбаних з боку матеріаль$
но$виробничих запасів, палива, енергії, робіт
і послуг сторонніх організацій та осіб, вико$
ристовуваних при виконанні зазначених
робіт, втрат від нестачі у межах норм, митні
збори, витрати на транспортування, зберіган$
ня і доставку;

— капітальні вкладення на дослідження і
розробки, в які входять витрати на придбання
земельних ділянок, будівництво або купівлю
будівель, на придбання обладнання, що вклю$
чається до складу основних фондів, інші капі$
тальні витрати, пов'язані з дослідженнями та
розробками;

— суми амортизації по об'єктам основних
засобів і нематеріальних активів, які викорис$
товуються в процесі виконання зазначених
робіт, витрати на утримання та експлуатацію
наукових установок, дослідницького обладнан$
ня, споруд, інших об'єктів основних засобів та
майна;

— витрати на роботи, пов'язані з техноло$
гічним оснащенням, виробничим проектуван$
ням, організацією виробництва, дизайном і по$
чатковим етапом випуску нових товарів, по$
слуг, націлені на певні методи і виробничі про$
цеси, технічні специфікації, необхідні для ви$

Таблиця 1. Специфічні витрати за масивами
ОПІВ на етапах дослідження та розробки

ОПІВ Витрати 
Масив 
об’єктів 
патентного 
права 

Витрати на проведення науково-дослідних робіт на:
- теоретичні дослідження; 
- проведення експериментів; 
- проведення випробувань; 
- послуги сторонніх організацій; 
- складання та затвердження звіту; 
- пошукові роботи, включаючи дослідження ринку. 
Витрати на розробку: 
- ескізного проекту; 
- технічного проекту; 
- робочого проекту; 
- виконання розрахунків; 
- проведення випробувань; 
- послуги сторонніх організацій; 
- проведення авторського нагляду; 
- дизайн 

Масив 
об’єктів 
авторського 
права 

Витрати на теоретичні дослідження:
- формулювання альтернатив: визначення напрямів 
розробки програмного забезпечення, технологій, 
постачальників і т.д; 
- оцінка альтернатив; 
- визначення сучасних технологій, необхідних для 
створення програмного забезпечення; 
- вибір альтернатив; 
- побудова інфологічной і даталогічной моделей; 
- нормалізація інфологічной і даталогічной моделей; 
- проектування вхідних і вихідних форм. 
- пошукові роботи, що включають попередню 
опрацювання проблеми, для вирішення якої 
створюються комп’ютерні програми або бази даних 

Масив 
специфічних 
об’єктів 
інтелект- 
туальної 
діяльності 

Витрати на розробку технічної документації:
- знос комп’ютерів, які використовувалися при 
дослідженні ринку і розробки; 
- матеріальні витрати, пов’язані з розробкою нових 
секретів виробництва, топографії мікросхем, 
раціоналізаторських пропозицій; 
- зарплата персоналу, який розробляє нові секрети 
виробництва, топографії мікросхем, раціоналізаторські 
пропозиції, і відрахування 

Масив 
засобів 
індивідуа-
лізації 
товарів і 
послуг 

Витрати на маркетингові дослідження та аналіз:
- аналіз стратегії компанії, стратегії маркетингу та 
рекламної стратегії компанії; 
- вивчення торгових марок конкурентів; 
- аналіз ринкової ситуації; 
- аналіз переваги споживачів 
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робництва технологічно нових товарів, послуг
та здійснення нових процесів;

— інші витрати, які не враховані ні в одно$
му з перелічених видів витрат і пов'язані з вико$
нанням досліджень і розробок. Також вартість
досліджень і розробок, виконаних сторонніми
організаціями за договорами.

Структура інноваційних витрат безпосеред$
ньо залежить від стадії інноваційної діяльності.
На стадії досліджень і розробок невелика час$
тка матеріальних витрат: сировини, матеріалів,
палива, енергії, переважають витрати на опла$
ту праці та соціальне страхування. Дещо мен$
ше частка витрат на амортизацію, придбання
наукового обладнання. Відносно великі інші
витрати: оплата послуг зв'язку, відряджень і
т.п. [2].

Здійснюючи інноваційну діяльність, під$
приємство на різних її етапах може отрима$
ти різні результати, які можуть бути іденти$
фіковані у вигляді об'єктів права інтелекту$
альної власності (ОПІВ) та стають новими
об'єктами аналізу — витратами інноваційної
діяльності. За результатами дослідження
встановлено, що існуючі методи розрахунку
величини витрат, пов'язаних із здійсненням
інноваційної діяльності не враховують спе$
цифіку кожного з всього різноманіття ОПІВ,
що можуть бути угрупованні у масиви як за
складом, характером використання, так і за
ступенем впливу на фінансові результати
діяльності промислового підприємства. Крім
того, в залежності від цілей визначення і типів
ОПІВ необхідно враховувати набір показ$
ників, що впливають на величину витрат, по$
в'язаних з їх створенням, придбанням, пра$
вовою охороною. На підставі отриманих ре$
зультатів було узагальнено специфічні вит$
рати за масивами ОПІВ на етапах досліджен$
ня та розробки (табл. 1).

На стадії безпосереднього виробництва ма$
теріалізованих досягнень науково$технічних
розробок в масштабах, що визначаються запи$
тами споживачів, та доведення нової продукції
до споживача, здійснюється практична реалі$
зація результатів інноваційної діяльності, яка
включає наступні етапи:

— освоєння інновації:
а) підготовка виробництва;
б) освоєння промислового виробництва;
в) процес промислового виробництва;
— впровадження на ринок:
а) комерційна реалізація;
б) післяпродажне обслуговування.
Ця стадія передбачає вивчення і оцінку з

точки зору задоволення потреб покупців і ви$

робничих можливостей, фінансових можли$
востей, забезпеченості патентного захисту.
На цій стадії відбувається ще один відсів не$
перспективних варіантів, промислове вироб$
ництво підприємство починає тільки в тому
випадку, якщо нововведення користується
попитом, який гарантує стабільні доходи в
певному проміжку часу.  На цій стадії
здійснюється випуск нової продукції високої
якості в обсягах, що відповідають суспільним
потребам, при мінімальних витратах. На цій
стадії може відбуватися передача права на
ОПІВ, наприклад за ліцензією. Це дає мож$
ливість компенсувати витрати на патентуван$
ня.

На етапі освоєння інновації підприєм$
ство проводить маркетингове досліджен$
ня, виробляючи пробну партію продукту.
Якщо дослідження ринку проходить успі$
шно, починається підготовка до широко$
масштабного просуванню товару на ринок,
яка ведеться за двома основними напрям$
ками: створення відповідних виробничих
потужностей для збільшення обсягів ви$
робництва та проведення рекламної кам$
панії нововведення і організації збутової
мережі.

Запуск процесу промислового виробницт$
ва вимагає значних інвестицій для реконст$
рукції або будівництва виробничих потужно$
стей, підготовки персоналу, проведення рек$
ламної кампанії. На цьому етапі інноваційної
діяльності існують ризики відторгнення про$
понованого товару. Фінансування робіт, по$
в'язаних з освоєнням промислового виробниц$
тва нової продукції і подальшим вдосконален$
ням технології на цьому етапі в 6—8 разів
більше, ніж витрати на дослідження і розроб$
ки [3].

Крім поточних інноваційних витрат — ма$
теріальних витрат (за вирахуванням зворотних
відходів), витрат на оплату праці, відрахувань
на соціальні потреби, амортизації основних
засобів — до складу витрат підприємства на
освоєння інновації входять:

— капітальні витрати, спрямовані на покуп$
ку або лізинг машин, обладнання, комплекту$
ючих виробів та інших основних фондів, необ$
хідних для впровадження нових або вдоскона$
лених технологічних процесів і випуску нових
товарів;

— витрати на придбання програмних за$
собів, які включають мови програмування,
офісні додатки та засоби для їх розробки, гра$
фічні редактори та видавничі системи, колекції
зображень і т.д.;
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— витрати  на роботи,  пов 'язаних з
зміною процедур контролю виробництва та
якості товарів, робіт, послуг, методів, стан$
дартів;

— витрати на навчання та перекваліфікацію
персоналу у зв'язку з освоєнням інновацій, на$
дані як в самій організації, так і з використан$
ням послуг сторонніх організацій;

— інші витрати, пов'язані з освоєнням інно$
вацій не перераховані вище: оплата консуль$

тацій залучених кваліфікованих фахівців, інші
роботи, послуги технологічного змісту, а та$
кож придбання об'єктів інтелектуальної влас$
ності, деякі інші витрати одноразового харак$
теру.

На стадіях виробничої реалізації іннова$
ційних рішень зростає частка матеріальних ви$
трат при відносному скороченні інших, особ$
ливо витрат на оплату праці та соціальне стра$
хування.

Таблиця 2. Специфічні витрати за масивами ОПІВ на етапі освоєння інновації

ОПІВ Витрати
Масив об’єктів 
патентного права 

- матеріальні витрати, пов’язані із створенням об’єкта патентного права;
- зарплата технологів і відрахування; 
- знос пристроїв та обладнання, зайнятих у створенні об’єкта патентного права; 
- інженерно-консультаційні послуги з підготовки, забезпечення процесу виробництва; 
- витрати, пов’язані з навчанням або перекваліфікацією персоналу 

Масив об’єктів 
авторського 
права 

Витрати на схематичне зображення комп’ютерного ПЗ: 
- розробка обраного шляху, включаючи розробку конфігурації програмного забезпечення та інтерфейсу; 
- написання вихідного коду і перетворення його в об’єктивний код (кодування комп’ютерної програми, бази даних); 
- установка програми на жорсткий диск; 
- тестування створеної програми, включаючи паралельну обробку даних; 
- зарплата основних працівників: програмістів, постановників завдань, співробітників, які тестують готову 
програму, формують вихідні бази даних, а також нарахування на зарплату; 
- прямі матеріальні витрати: вартість спожитої електроенергії та носіїв, на які будуть записані програми; 
- інші витрати: на витратні матеріали, відрядження основних працівників (якщо вони пов’язані зі створенням 
програми), послуги сторонніх організацій (якщо вони беруть участь у створенні програми); 
- функціональне наповнення програми, БД; 
- перевірка на коректність роботи функціонального наповнення системи 

Масив 
специфічних 
об’єктів 
інтелектуальної 
діяльності 

Витрати на створення та ведення документації:
- матеріальні витрати, пов’язані зі створенням нових секретів виробництва, раціоналізаторських пропозицій, 
топографії; 
- зарплата технологів і відрахування; 
- знос пристроїв та обладнання, зайнятих у створенні; 
- витрати на консультаційні послуги, отримані від профільного НДІ; 
- витрати, пов’язані з навчанням або перекваліфікацією персоналу 

Масив засобів 
індивідуалізації 
товарів і послуг 

Витрати на послуги різних фахівців сторонніх організацій (створені самостійно не визнаються нематеріальними 
активами): 
- вибір імені-марки, перевірка на охороноздатність (можливість підробки), перевірка на рекламоздатність 
(сприйняття покупцями); 
- розробка дизайну і вибір стилю; 
- перевірка сприйняття дизайну і стилю покупцями 

Таблиця 3. Специфічні витрати за масивами ОПІВ на етапі комерційної реалізації
і післяпродажного обслуговування інновації

ОПІВ Витрати 
Масив об’єктів 
патентного 
права 

- реклама патенту на торгових виставках, у фахових журналах, спрямовану на стимулювання його 
впровадження; 
- реклама у всіх ЗМІ, спрямовану на кінцевого споживача 

Масив об’єктів 
авторського 
права 

- копіювання електронних даних і програм для комп’ютерних систем на нові носії; 
- підтримка в придатному для використання стані; 
- маркування примірників КП, БД; 
- налагодження ІТ-іфраструктури; 
- послуги хостінга - розміщення на чужому сервері, який має постійне підключення до мережі Інтернет; 
- послуги колокації - розміщення власного сервера на території постачальника послуг, який забезпечує 
постійне підключення до Інтернету; 
- пов’язані з просуванням КП, БД в пошукових системах 

Масив 
специфічних 
об’єктів 
інтелектуальної 
діяльності 

 - реклама і просування для підвищення обізнаності клієнтів про продукцію, що випускаються на основі 
виробничого секрету; 
- дослідження ринку збуту нового продукту, 
- послуги з сертифікації якості нового продукту 

Масив засобів 
індивідуалізації 
товарів і послуг 

- розробку рекламної компанії:
- просування найменування на різних виробах, товарах, що розширюють поточний асортимент; 
- просування назви в різних ЗМІ; 
- послідовне використання назви на фірмових бланках, в буклетах, прайс-листах, купонах, рекламних 
листівках і т.д; 
- ефірна, друкована, стендова й інша реклама виробів, споряджені товарним знаком; 
- просування «товарів-доповнень» до існуючого асортименту виробів, споряджені товарним знаком; 
- спонсорування спортивних, розважальних, культурних заходів з використанням найменування 
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Далі показано специфічні витрати за маси$
вами ОПІВ на етапі освоєння інновації (табл.
2).

Комерційна реалізація інновації завжди по$
будована на маркетингу. Тому доводиться до$
тримуватися всі його основні принципи, які по$
лягають у наступному:

— інновацію купують підприємства, щоб
зайняти лідируючі позиції на ринку, щоб на$
здогнати конкурентів, щоб випередити конку$
рентів. Тому необхідно знати, які товари та
послуги, які генеруються технологією, і в якій
кількості можуть купити на ринку, щоб знайти
зацікавленого клієнта;

— інновація має бути підготовлена до про$
дажу — упаковано, тобто описано і присвоє$
но, бо без цього нічого буде запропонувати по$
купцеві. При цьому опис має бути зроблено в
параметрах інтересу потенційного покупця,
тому, що інакше наша пропозиція не буде зро$
зуміле і сприйняте;

— інновація має бути оцінена в усіх варіан$
тах її комерціалізації, тому, що без цього не$
можливо визначити: вигідна або не вигідна уго$
да для підприємства і для споживача;

— інновація має просуватися на ринку,
тому, що без цього потенційні покупці не дізна$
ються про його існування і пропозиції і їх не
можна буде переконати купити його;

— повинен бути організований механізм
продажу, включаючи п ісляпродажний
супровід, бо без цього нововведення не буде
сприйнята і освоєна, і угода не відбудеться,
тому що без цього споживач не зможе ефек$
тивно використовувати нововведення, роз$
чарується і перестане мати з підприємством
справу.

До складу витрат підприємства на випуск на
ринок інновації входять:

— витрати на придбання нових технологій,
які потрібні для реалізації інновацій: придбан$
ня патентних ліцензій і безпатентних ліцензій,
"ноу$хау", товарних знаків, інших інжинірин$
гових послуг, придбаних від сторонніх органі$
зацій;

— витрати, пов'язані з маркетингом інно$
вацій: зондування ринку, початкова реклама,
адаптація для різних ринків збуту, розгортан$
ня дистриб'юторських мереж;

— витрати, пов'язані з післяпродажним об$
слуговуванням інновації [4].

Ніжче узагальнено специфічні витрати за
масивами ОПІВ на етапі комерційної реалізації
і післяпродажного обслуговування інновації
(табл. 3).

На кожному етапі інноваційної діяльності
принципове значення має прийняття ефек$
тивного рішення про правову охорону її ре$

Рис. 1. Результати інноваційної діяльності за її етапами
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зультатів, що лежать в основі нового іннова$
ційного товару. На рисунку 1 представлені
результати інноваційної діяльності за її ета$
пами.

На початкових етапах в якості правового
захисту доцільно тільки забезпечення режи$
му конфіденційності. Патентування на цій
стадії ведуть лише при появі надзвичайно
оригінальних рішень, та й то лише для отри$
мання пріоритету. Результатом найчастіше
виступає те чи інше технічне рішення майбут$
нього штучно відтвореного матеріального
об'єкта, який отримує своє вираження, як
правило, у формі винаходу, топографії інтег$
ральних мікросхем, комп'ютерних програм,
баз даних. Вартість ОПІВ на цій стадії най$
нижча і навіть не покриває понесені витрати
[5].

На етапі отримання дослідного зразка ви$
никають вже більш реальні рішення. Саме на
цій стадії доцільно проведення патентування

ОПІВ. Однак при активному патентування
виникає небезпека розкриття секретів. Необ$
хідно обережно визначити те, що можна не
показувати в описі патентів і зберегти як ко$
мерційну таємницю. Зазвичай зберігають як
ноу$хау інформацію, яку, досліджуючи зраз$
ки продукції, виявити неможливо. Основни$
ми науково$технічними результатами дослі$
дно$конструкторських робіт можуть бути:
винахід, промисловий зразок, корисна мо$
дель, комп'ютерні програми, бази даних, то$
пографія інтегральних мікросхем, науково$
технічна документація (ноу$хау). Вартість
ОПІВ на цій стадії зазвичай наближається до
розміру понесених витрат, якщо доцільність
інвестицій в наступну стадію не викличе
сумнівів.

На етапах освоєння виробництва і реалі$
зації товару виходити на ринок з новою про$
дукцією без повноцінної правової охорони не$
розважливо. Якщо є попит, то конкуренти не$

Таблиця 4. Специфічні витрати за масивами ОПІВ, що виникають при правовій охороні
результатів інноваційної діяльності

ОПІВ Витрати
Масив об’єктів 
патентного 
права 

-  проведення патентного пошуку, що дозволяє перевірити винахід на існуючі аналоги, складання звіту про 
патентний пошук; 
- послуги зі складання переліку істотних ознак, описи; 
- оформлення документів та збір за подачу заявки на патент; 
- проведення експертизи: формальною - правильність підготовки пакету документів і основний - перевірка 
унікальності патентується винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 
- встановлення рівня техніки для оцінки патентоспроможності винаходу, корисної моделі та складанні звіту; 
- реєстрація винаходу і видачу патенту; 
- держмито за видачу патенту; 
- публікація відомостей про патент; 
- збір за підтримання чинності патенту; 
- реєстрація ліцензійного договору; 
- реєстрація договору про передачу прав 

Масив об’єктів 
авторського 
права 

- забезпечення охорони вихідного коду;
- підготовка заявочних документів і подача їх на реєстрацію; 
- отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права; 
- держмито за видачу свідоцтва; 
- реєстрація ліцензійного договору; 
- реєстрація договору про передачу прав 

Масив 
специфічних 
об’єктів 
інтелектуальної 
діяльності 

- забезпечення охорони документації, формул і т.д.;
- пов’язані з підписанням співробітниками угод про нерозголошення таємниці, збереження конфіденційності; 
- підготовка заявочних документів і подача їх на реєстрацію топографії; 
- отримання свідоцтва про реєстрацію топографії; 
- держмито за видачу свідоцтва на топографію; 
- оформлення свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію; 
- реєстрація ліцензійного договору; 
- реєстрація договору про передачу прав 

Масив засобів 
індивідуалізації 
товарів і послуг 

- проведення попереднього пошуку по базі зареєстрованих і знаходяться на реєстрації знаків на товари та 
послуги на тотожність і схожість; 
- складання комплексу документів для заявки на знак для товарів і послуг та її подачу; 
- підготовка документів для проведення експертизи по одному або декількох класах МКТП (міжнародний 
класифікатор товарів і послуг) щодо словесного, образотворчого або комбінованого позначення; 
- держмито за видачу свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг; 
- продовження терміну дії свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг; 
- публікація про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг; 
- публікація відомостей про видачу ліцензій на використання знака для товарів і послуг; 
- публікація відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг; 
- оформлення заявки на реєстрацію позначення походження товару; 
- держмито за видачу свідоцтва про реєстрацію права на позначення походження товару; 
- продовження терміну дії свідоцтва про реєстрацію права на позначення походження товару; 
- послуги патентного повіреного; 
- підготовка документів для отримання доменного імені; 
- реєстрація ліцензійного договору; 
- реєстрація договору про передачу прав 
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минуче скопіюють нову продукцію і оригіналь$
ну ідею просування. Саме на цих етапах
здійснюються обгрунтований відбір і орієнта$
ція на реалізацію результатів, що дають найб$
ільший ефект і забезпечують конкурентоспро$
можність підприємства. Результатом освоєн$
ня нововведення можуть бути винахід, про$
мисловий зразок, корисна модель, комп'ю$
терні програми, бази даних, науково$техніч$
на документація (ноу$хау), раціоналізаторсь$
ку пропозицію. Результатом комерційної ре$
алізації нововведення можуть бути винахід,
промисловий зразок, корисна модель, топог$
рафія інтегральних мікросхем, комп'ютерні
програми, бази даних, науково$технічна доку$
ментація (ноу$хау), раціоналізаторську про$
позицію, комерційне (фірмове) найменування,
торгова марка (знак для товарів і послуг), гео$
графічне зазначення походження товарів.

При формування масивів ОПІВ і стратегія
управління ними важливо не тільки ідентифі$
кувати охороноспроможні технічні, комерційні
рішення і вибрати оптимальну форму, найго$
ловніше, вибрати доцільний момент їх право$
вої охорони з урахуванням підвищення комер$
ційної цінності від етапу до етапу інноваційної
діяльності [6].

Комплексна правова охорона здатна за$
безпечити захист інтересів промислового

підприємства: винаходи, корисні моделі за$
хистять від копіювання технічних досяг$
нень, захист зовнішнього вигляду виробу в
якості промислового зразка не дозволить
порушувати дизайнерське рішення, знак на
товари дозволить індивідуалізувати товар.
Розглянуто специфічні витрати за масива$
ми ОПІВ, які виникають при правовій охо$
роні результатів інноваційної діяльності
(табл. 4).

Отже, запропоновано при визначенні вели$
чини витрат, пов'язаних із здійсненням іннова$
ційної діяльності, враховувати залежність від
цілей використання її результатів та специфічні
витрати за масивами об'єктів права інтелекту$
альної власності на різних етапах. Отримані
результати дослідження були узагальнені на
рисунку 2.

ВИСНОВКИ
Таким чином, при визначенні повних вит$

рат на інноваційну діяльність промислового
підприємства необхідно враховувати за$
лежність від цілей використання її результатів
— особливості складу витрат на ОПІВ та
підвищення комерційної цінності результатів
від етапу до етапу. Практика показує, що зас$
тосовувані нині методи визначення повних
витрат на інноваційну діяльність недосконалі,

Рис. 2. Специфічні витрати по масивах ОПІВ за її етапами
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при здійсненні пошуку методичного інстру$
ментарію щодо формування механізму управ$
ління витратами інноваційної діяльності необ$
хідно виявлення охороноспроможних ОПІВ,
визначення серед них домінуючих, вибір оп$
тимальної форми правової охорони та ефек$
тивного використання. Однак ці завдання не
можна вирішити без оцінки комерційної зна$
чимості результатів інноваційної діяльності,
вибору ефективної форми комерціалізації,
регулювання відносин між учасниками ство$
рення і використання комерційно значущого
нового знання, що значно впливає на розмір
та структуру витрат.
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