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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ —
ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
V. Stoyka,
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INCREASING ENTERPRISES' ENERGY EFFICIENCY — THE BASIS OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY
У статті розглянуто основні напрацювання вчених у напрямі підвищення енергоефективності підприємств, уста3
нов та організацій; напрями ефективного управління проектами у сфері енергоефективності на регіональному та
локальному рівнях у зарубіжних країнах. Надано трактування вченими поняття "енергетичний менеджмент", що ба3
зується на проведенні типових енерготехнологічних вимірюваннях, перевірках, аналізі енерговикористання і впро3
вадженні енергозберігаючих заходів. Доведено, що в сучасних умовах господарювання, одним з пріоритетних на3
прямів розвитку економіки країн світу є підвищення рівня енергоефективності. Це спричинено низкою проблем, які
потрібно вирішувати негайно, зокрема необхідністю зниження навантаження на навколишнє середовище, а також
підвищенням вимог до рівня енергетичної ефективності у світовій економіці. Зроблено акцент на необхідності роз3
витку системи енергетичного менеджменту, якісного управління проектами у сфері енергоефективності, самостійного
моніторингу енергоспоживання та запровадження альтернативної енергетики в Україні.
The main achievements of scientists toward the of enterprises, institutions and organizations; directions of effective
project management in energy efficiency at the regional and local levels in foreign countries are considered in the article.
It offers an interpretation of the term "energy management" which is based on holding typical power technology
measurements, inspections, analysis of energy consumption and implementation of energy saving measures. It is proved
that in the modern terms of menage one of priority approaches in the economic development of world's countries is
increasing of energy efficiency. It is caused by a number of problems that is necessary to solve immediately, including
the need to reduce the burden on the environment, as well as increased requirements for levels of energy efficiency in the
global economy. The necessity of energy management development, quality of project management in the field of energy
efficiency, self3monitoring of energy consumption and implementation of alternative energy in Ukraine are emphasized
in the article.

Ключові слова: енергетичні ресурси, енергетичний комплекс, енергетичний менеджмент,
система енергозабезпечення, моніторинг енергоспоживання, енергоефективність.
Key words: energy resources, energy complex, energy management, energy supply system, energy
consumption monitoring, energy efficiency.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Метою політики України у сфері енергети#
ки є максимально ефективне використання
Передплатний індекс 21847

природних енергетичних ресурсів і потенціалу
енергетичного сектору для стійкого зростан#
ня економіки, підвищення якості життя насе#
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1 — енергозбереження;
2 — нафта;
3 — вугілля;
4 — природний газ;
5 — біомаса і відновлювальні джерела енергії;
6 — ядерна енергія.

Рис. 1. Світове споживання енергетичних ресурсів, млн тонн нафтового еквіваленту
Джерело: [4, с. 24].

лення країни і сприяння зміцненню її зовніш#
ньоекономічних позицій.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми та перспективи соціально#
економічного розвитку країн світу та ок#
ремі аспекти використання енергетичних
ресурсів у різних галузях досліджували у
своїх працях вчені економісти Бережний Є.
[1], Давидова Ю. [2], Денисенко Л. [3], До#
лінський А. [4], Домбровський З. [5], Кур#
маєв П. [6], Михалевич М. [7], Плаксін С.
[8], Стойка С. [9].
Внесок вчених у теорію та практику функ#
ціонування енергетичного комплексу країн
світу є неоціненним. Проте, на нашу думку, в
умовах динамічного розвитку економіки країн
світу, необхідно продовжувати дослідження
світового енергетичного ринку та основних
напрямів підвищення енергоефективності
підприємств та зниження енергоємності ВВП
країн світу.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є аналіз проблем та перс#
пектив розвитку системи енергетичного за#
безпечення економіки країн світу та дослі#
дження особливостей ефективного управ#
ління проектами у сфері енергоефектив#
ності.

4

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Безперечно, розвиток фундаментальних і
прикладних наук, комп'ютеризація та інформа#
тизація суспільства визначають рівень сучасної
цивілізації, але проблемою номер один і надалі
залишається енергетика.
Енергетичний ринок на даному етапі роз#
витку оцінюється у межах трильйона доларів
США, що майже удвічі перевищує автомобіль#
ний. Однак енергетичні потреби людства про#
довжують зростати, і це спонукає до розроб#
ки та введення в експлуатацію нових модерні#
зованих енергогенеруючих потужностей [8, с.
27].
Академік НАН України Долінський А.А.,
досліджуючи аспекти енергозбереження та
екологічні проблеми енергетики робить ак#
цент на тому, що Україна належить до країн,
які частково забезпечені власними енергоре#
сурсами. Її енергетична залежність від імпор#
тних поставок органічного палива з ураху#
ванням умовно первинної ядерної енергії ста#
новила понад 60% від загальних обсягів ви#
користовуваного палива. Імпортується зде#
більшого природний газ, світова ціна якого
зростає і, на думку фахівців, зростатиме у
найближчому майбутньому (до понад 600 дол.
США за 1000 м 3 у 2016—2017 рр.). Саме тому,
на його думку енергозбереження та ефек#
тивність енергоспоживання мають розгляда#
тись як найважливіший додатковий енергоре#
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сурс України, не менш вагомий, аніж нафта і
газ. Розвинені країни вже давно визнали
енергоефективність глобальним енергоре#
сурсом (рис. 1) [4, с. 24].
На сучасному етапі соціально#економіч#
ного розвитку України зниження енергоєм#
ності валового внутрішнього продукту є од#
ним із основних чинників забезпечення енер#
гетичної незалежності держави та підвищен#
ня рівня її енергетичної безпеки. За розра#
хунками і висновками Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року, прогнозова#
ний потенціал енергозбереження завдяки
ефективному використанню паливно#енерге#
тичних ресурсів (ПЕР) становить понад 50%.
Його реалізація дасть змогу значно скороти#
ти споживання ПЕР і зняти гостроту пробле#
му зовнішньої енергетичної залежності [1, с.
61].
Ціни на більшість видів енергоресурсів, які
імпортує Україна, наближені нині до світового
рівня, або й перевищують їх, недосконалість
виробничих технологій зумовлює споживання
цих ресурсів у великих обсягах. Це збільшує ма#
теріальні витрати в базових галузях економіки
(чорна металургія, металоємне машинобуду#
вання, хімічна промисловість, виробництво бу#
дівельних матеріалів, агропромисловий комп#
лекс тощо). Конкурентоспроможність їхньої
продукції забезпечує здебільшого низька оп#
лата праці та застосування "тіньових" схем для
мінімізації фіскальних витрат, що загрожує
стабільності суспільства і навіть національній
безпеці [7, с. 4].
Система енергозабезпечення України фор#
мувалася під впливом попиту на енергоносії
економіки країни та її регіонів, структури видів
економічної діяльності, наявності розвіданих
запасів енергетичних ресурсів, стану виробни#
чої інфраструктури ПЕК, умов забезпечення
дефіцитними видами палива, екологічних обме#
жень і конкретних вимог до рівня енергетичної
безпеки країни.
Безпрецедентне зростання світових цін
на енергоносії виявило гостру потребу в
істотному вдосконаленні державної політи#
ки щодо забезпечення ефективного вико#
ристання паливно#енергетичних ресурсів
передусім з урахуванням досвіду держав —
членів ЄС. В умовах глобальної конкуренції
за паливно#енергетичні ресурси енергоефек#
тивність економіки і, відповідно, зниження
витрат енергетичних ресурсів на виробниц#
тво продукції, виконання робіт і послуг є од#
ним із небагатьох інструментів отримання
конкурентних переваг України на світових
Передплатний індекс 21847

ринках та зростання добробуту громадян [1,
с. 66].
На думку вчених [2, с. 167], ефективне
управління проектами у сфері енергоефектив#
ності на регіональному та локальному рівнях в
зарубіжних країнах досягалось унаслідок роз#
витку таких основних напрямів:
— розвиток систем централізованого теп#
лопостачання;
— розвиток комбінованого вироблення теп#
лової й електричної енергії;
— використання місцевих відновлюваних
енергетичних ресурсів.
Досягненню політики енергоефектив#
ності слугують також нетехнічні методи. На#
приклад, енергетичні компанії часто працю#
ють в інформаційному просторі не напряму,
а через відповідні компанії. Так, в Австрії та
Швейцарії асоціації промислових спожи#
вачів енергії надають поради своїм членам
стосовно можливостей заощадження енер#
гії. До інформаційних інструментів, крім ін#
шого, також належить енергетичний аудит,
який у різних країнах або виконується при#
ватними фірмами на комерційній основі, або
надається безкоштовно чи за зниженою вар#
тістю за рахунок державних надходжень [2,
с. 167].
Інший шлях інформування — самостійний
моніторинг енергоспоживання. У багатьох
країнах окремі компанії та муніципалітети
мають відповідні схеми, методи та програм#
не забезпечення, що дають змогу відслідко#
вувати рівні енергоспоживання. У деяких
країнах така практика є обов'язковою для
найбільших енергоспоживачів, найчастіше із
обов'язком звітувати перед енергетичною ад#
міністрацією. Інформування споживачів про
енергоефективність нової техніки чи навіть
будівель — ще один істотний спосіб інфор#
мування, найчастіше здійснюваний через мар#
кування [2, с. 167].
На підставі практичного досвіду щодо
удосконалення управління енергокомпанія#
ми, зокрема проектами, Домбровський З.І.
зробив висновок, що потрібно приділяти
більше уваги питанню тривалої і стійкої
організації виконання проектів та у меншій
мірі покладатися на системи планування
підштовхуючого типу. Необхідно також уз#
годжувати окремі проектні завдання із за#
гальним процесом проектування, та зосеред#
жувати управляючі зусилля на висхідних про#
цесах. Суть удосконалення управління про#
ектами в тому, що радикальні зміни будуть
досягнуті, коли замінити систему управлін#
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ня проектами на "витягаючого" типу, яка
уможливить зміну вимог календарного пла#
ну з урахуванням висхідних процесів, що ре#
алізовують практично миттєво. При цьому є
припущення, що виконуючи кілька проектів
потоком без їх зупинки з метою контролю, а
також управління процесом проектної діяль#
ності, прискорить прийняття рішень і відпо#
відно процес проектування з меншими зат#
римками [5, с. 56].
Для цього він пропонує синтез структу#
ри управління проектами та методи її функ#
ціонування з у два рази більшим ефектом.
Нова структура удосконалює управління та
поліпшує якість проектів, шляхом зменшен#
ня черги на виконання робіт та підвищення
продуктивності. Порівняння переваг та не#
доліків функціонування тимчасової групи
показує, що у випадку, коли для розробки
проектних заходів виникає потреба водно#
час і генерації ідей, і пошуку фактів, і роз#
робки альтернатив за критерієм витрати, то
ефективною формою реалізації удоскона#
лення управління є створення постійно дію#
чого центру. Постійна діяльність дозволить
розширити компетенцію персоналу розроб#
ки проектів, та створити систему заходів
соціально#організаційного сприяння впро#
вадженню інновацій, забезпечити її довгос#
трокову підтримку та ефективність. Потре#
ба у створенні такого центру обумовлена не
тільки новими знаннями, аналітичними умі#
ннями, заходами та методичними підходами,
а й тим, що центр буде формувати стратегію
розвитку в складних умовах прискорення
змін [5, с. 56].
Денисенко Л.О. та Малогловець Р.Л. дос#
лідили поняття "енергетичний менеджмент".
На їх думку, шляхом впровадження енерго#
менеджменту можна одержати більш де#
тальну картину споживання енергоресурсів,
що дозволить оцінити проекти економії
енергії, заплановані для впровадження на
підприємствах, установах та організаціях.
Вчені дійшли висновку, що енергетичний ме#
неджмент — це постійно діюча система уп#
равління енергопотоками у виробництві і
споживанням енергоресурсів; це управлінсь#
ка і технічна діяльність персоналу об'єкту
господарювання, що спрямована на раціо#
нальне використання паливно#енергетичних
ресурсів, з урахуванням соціальних, техніч#
них, економічних і екологічних аспектів [3].
Енергетичний менеджмент, на їх думку,
базується на проведенні типових енерготех#
но логі чних вим ірюв ання х, п ерев ірка х,
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аналізі енерговикористання і впровадженні
енергозберігаючих заходів. Стандартною
позицією організації енергоменеджменту є
енергоаудит, який виявляє закономірності
витрати енергоносіїв на одиницю продукції.
Енергетичний менеджмент починається з
призначення на підприємстві відповідальної
особи — енергетичного менеджера та фор#
мулювання основних цілей і результатів на
наступні декілька років. Основні обов'язки
енергетичного менеджера полягають в на#
ступному: участь у складанні карти спожи#
вання енергії на підприємстві; збирання да#
них зі споживанням ПЕР; складання плану
встановлення додаткових лічильників і кон#
трольно#вимірювальної апаратури; розраху#
нок пільгових даних з підвищення ефектив#
ності використання в цілому і по окремих ви#
робництвах; складання схеми аварійної зу#
пинки устаткування і варіантів енергопоста#
чання у випадках аварійного припинення
подачі енергії; впровадження нових техно#
логій для підвищення енергоефективності
виробництва; визначення, оцінка пріоритет#
ності заходів з економії енергії, що потре#
бують інвестицій (значних чи незначних);
участь у розробці бізнес#планів і виробни#
чої стратегії підприємства щодо енергетич#
ної ефективності. Енергетичний менеджер
зобов'язаний слідкувати за змінами в об#
ласті енергетичної політики і сукупних ас#
пектів, наприклад, нового законодавства з
оподаткування, субсидій, захистом навко#
лишнього середовища тощо [3].
ВИСНОВКИ
ТА ПРОПОЗИЦІЇ

У сучасних умовах господарювання од#
ним з пріоритетних напрямів розвитку еко#
номіки країн світу є підвищення рівня енер#
гоефективності. Це спричинено низкою
проблем, які потрібно вирішувати негайно,
зокрема необхідністю зниження наванта#
ження на навколишнє середовище в частині
споживання енергоресурсів і пов'язаних зі
споживанням утворень відходів, викидів,
скидів, а також підвищенням вимог до рівня
енергетичної ефективності у світовій еко#
номіці.
З метою підвищення енергоефективності
багато підприємств планують або вже вико#
ристовують систему енергетичного менедж#
менту на основі міжнародного стандарту
ISO 50001, створеного Міжнародною орган#
ізацією зі стандартизації для управління
енергосистемами. Компанії, що впроваджу#
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2016
ють систему енергетичного менеджменту,
отримують можливість скоротити витрати
на споживання енергії і знизити вплив на на#
вколишнє середовище.
Ен ерге тичн ий м енеджмен т на рів ні
управління промисловими підприємствами
почав досить активно застосовуватися з
кінця 80#х і початку 90#х рр. XX століття, що
спричинило за собою розробку відповідних
стандартів, програм і процедур. Особливої
актуальності питання розвитку системи
енергетичного менеджменту, якісного уп#
равління проектами у сфері енергоефектив#
ності, самостійного моніторингу енергоспо#
живання та запровадження альтернативної
енергетики в Україні набувають у сучасних
умовах, коли собівартість видобутку ре#
сурсів постійно зростає, а рівень викидів
шкідливих речовин залишається надзвичай#
но високим.
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STATE REGULATION OF AGRICULTURAL SECTOR: UKRAINIAN EXPERIENCE REVIEW
PROCESS IN EFFECT SHADOW
На емпіричному матеріалі переконливо продемонстровано недоліки державного регулювання аграрної сфери. Вста3
новлено, що сучасне регулювання аграрної сфери характеризується неефективними методами та інструментами уп3
равління. Визначено, що однією із фундаментальних причин виникнення проблем аграрної сфери є неспостережувані
економічні процеси. Автором зроблено висновок про те, що в умовах інституційної нестійкості розвитку ринкових
відносин лібералізації законодавства щодо відповідальності суб'єктів господарювання за економічні правопорушення
справляє вкрай негативний вплив на соціально3економічний розвиток держави.
In empirical material clearly demonstrated the shortcomings of state regulation of agrarian sphere. It was established
that the current regulation of the agricultural sector is characterized by ineffective methods and management tools. It was
determined that one of the fundamental causes of the problems of the agricultural sector is unobservable economic processes.
The author concludes that in terms of the institutional instability of market relations liberalization of legislation on liability
business entities for economic crimes gives a very negative impact on the socio3economic development of the country.

Ключові слова: аграрна сфера, підприємство, неспостережувана економіка, податки, дер;
жавне регулювання.
Key words: agrarian sector, businesses, non;observed economy, taxes, government regulation.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Під час розгляду галузей народного госпо#
дарства мимоволі привертає увагу аграрна сфе#
ра. Це обумовлено тим, що саме вона є досить
швидкоокупною, а відтак, і однією із потенцій#
но привабливих для проведення неспостережу#
ваних економічних процесів. Слід відзначити,
що у час, коли пріоритетним завданням нашої
держави є забезпечення стійкого економічно#
го розвитку, неспостережувані процеси при#
зводять до ефекту "соціально#економічного
землетрусу". Необхідно підкреслити, що термін
"соціально#економічний землетрус" викорис#
тано нами, як спроба описати зміст та наслідки
неспостережуваних економічних процесів за
аналогіями наступного: через розуміння при#
сутності неспостережуваних економічних про#
цесів як об'єктивної реальності, але при цьому
за проблематичності адекватного оцінювання
цих процесів; зазначене має місце на фоні ви#
сокої вірогідності виключно негативних
наслідків їхнього прояву, в окремих випадках
на зразок лавиноподібних неконтрольованих
процесів. Таким чином, складність задач, що
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нині виникли в аграрній сфері та потребують
негайного вирішення, в умовах обмежених ре#
сурсів та високого рівня економічної турбулен#
тності, спонукає нас до пошуку потенціальних
можливостей державного регулювання еконо#
міки як основного інструмента реалізації інте#
ресів соціуму, в основі яких, як вважаємо, зна#
ходяться процеси забезпечення умов якісно
нового та стійкого рівня розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами державного регулювання еко#
номіки займалися В.І. Авдійський [1], Т.К. Бек#
жанова [2], О.О. Бренделева [3], В.В. Криворо#
тов [4], Ю.В. Латов [5], В.Л. Тамбовцев [6] та
ін. Саме цими авторами було висловлено бага#
то глибоких та корисних думок, у т. ч. щодо ме#
ханізмів протидії неспостережуваній еко#
номіці. Разом з тим, будь#які теоретико#мето#
дологічні положення повинні неминуче до#
повнюватися та / або коректуватися сучасною
науковою думкою на основі аналізі життєвого
досвіду.
Передплатний індекс 21847
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У теперішній час заслуговують на особливу
увагу неспостережувані процеси аграрної сфе#
ри, оскільки вони вимагають нестандартних
методичних підходів та рішень. Слід відзначи#
ти, що проблеми неспостережуваних економі#
чних процесів в аграрній сфері, як правило, не
хвилювали вітчизняних економістів ХХ ст.
Саме життя не давало підстав до їх постанов#
ки. Нині ж, у час швидкого розвитку ринкових
відносин, реформування аграрного сектору та
інтеграційних процесів ситуація кардинально
змінилася. Підвищена активність суб'єктів гос#
подарювання сприяла посиленню впливу не#
спостережуваних процесів на економіку. Вва#
жаємо, що збагачення життя соціуму вимагає і
розвитку економічної науки. Саме тому ак#
туальною задачею стає розробка, нефантастич#
них, а реально працюючих методів та інстру#
ментів державного регулювання економіки.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Визначити основні тенденції та перспекти#
ви розвитку державного регулювання аграрної
сфери України в умовах зростаючого впливу
неспостережуваних економічних процесів.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У зв'язку із тим, що Вінниччина є аграрним
регіоном, то саме аграрна сфера найбільше ха#
рактеризується масштабністю та різнорідністю
прояву прихованих процесів, які, по суті, вис#
тупають гальмівною силою суспільного розвит#
ку. Доказом цього, до речі, опосередковано
може свідчити, як наявність відповідних нор#
мативно#правових документів, так і заходи, які
вживає влада у боротьбі із неспостережувани#
ми економічними процесами. Наприклад,
18.05.2016 р. у Вінницькій ОДА (лист Вінниць#
кої ОДА від 23.05.2016 р. № 01.01#55/3266)
відбулась нарада щодо проблемних питань не#
законного використання на території Віннич#
чини сільськогосподарської землі державної
власності (у т. ч. земель запасу та резервного
фонду), непереоформлених (невитребуваних)
земельних паїв тощо. Інший типовий приклад,
що підтверджує тривожний характер функці#
онування аграрного сектору економіки Віннич#
чини: розпорядження Головного управління
ДФС України від 13.06.2016 р. № 195#р щодо
проведення операції "Урожай — 2016", яка
мала на меті збільшення бюджетних надход#
жень за рахунок виявлення агентів ринку, котрі
порушують податкове законодавство в аг#
рарній сфері. Таким чином, як бачимо, саме
приховані економічні процеси можуть виступа#
ти одним із основних факторів загострення су#
Передплатний індекс 21847

часних соціально#економічних проблем на
сільських територіях.
Цілком логічно виглядає те, що органи вла#
ди щороку проводять моніторинг щодо обсягів
реалізації сільськогосподарської продукції
(довідка: лише у 2015 р. сільськогосподарськи#
ми товаровиробниками Вінницької області
було задекларовано до перерахування на спе#
ціальні рахунки ПДВ на суму близько 2510,8 млн
грн.), кількості працюючих та задіяних в агро#
промисловому комплексі (довідка: у 2015 р. в
агропромисловому комплексі Вінниччини пра#
цювало майже 37,7 тис. чол.), законності та
відповідності використання земельних ділянок
сільськогосподарського призначення (довідка:
площа сільськогосподарських угідь Вінниччи#
ни займає понад 1200 тис. га). Безперечно, що
влада намагається встановлювати потенційні
ризики в діяльності суб'єктів господарювання
аграрної сфери стосовно невідповідності об#
сягів вироблення та / або реалізації продукції
кількості працюючим, наявним площам сіль#
ськогосподарської землі, обсягам сплати по#
датків та ін.
І хоча влада, як ми бачимо, постійно оголо#
шує "хрестові походи проти тіньової економі#
ки", проте, нині можна впевнено констатувати,
що питанням визначення сутності основних
протиріч між бізнесом та владою, що врешті#
решт і визначає "долю" ринкової економіки в
Україні, не приділяється достатня увага. Більше
того, систематична ідентифікація збитків від
неспостережуваних економічних процесів не
проводиться, по причині відсутності відповід#
них методик. Ті ж методики, що на сьогодні
діють в Україні, наприклад затверджені нака#
зом Мінекономіки від 18.02.2009 р. № 123 "Про
затвердження Методичних рекомендацій роз#
рахунку рівня тіньової економіки" [7] базують#
ся на відносних інтегральних показниках.
А із цього випливає, що влада, як правило,
визначає загальні тенденцій тіньової економіки,
напрями покращення бізнес#клімату в країні
тощо. Натомість всі ці заходи, на жаль, не оріє#
нтовані безпосередньо на кардинальні зміни в
процесах щодо регулювання неспостережуваної
економіки, а лише направлені на вирішення її ок#
ремих проявів — мінімізація податків, політиза#
ція економіки, рентоорієнтована поведінка та ін.
Подібний підхід є вичерпним, оскільки він не#
здатний протидіяти виникненню неконтрольо#
ваному розвитку ситуації в економіці, а являє
собою своєрідну адміністративну "підпору".
Переконані, що такий підхід, по суті, слу#
гує "трампліном" максимізації вартості для
тіньових агентів ринку, оскільки, трансформує
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Таблиця 1. Інформація щодо використання земель запасу
по Вінницькій області станом на 2016 р.*
у тому числі

Назва району

Барський
Бершадський
Вінницький
Гайсинський
Жмеринський
Іллінецький
Калинівський
Козятинський
Крижопільський
Липовецький
Літинський
Могилів-Подільський
Муровано-Куриловецький
Немирівський
Оратівський
Піщанський
Погребищенський
Теплицький
Тиврівський
Томашпільський
Тростянецький
Тульчинський
Хмільницький
Чернівецький
Чечельницький
Шаргородський
Ямпільський
м. Ладижин
Всього

Всього
орних
земель
запасу

6752,7
6371,3
2995,7
6518,0
5101,9
4552,4
6112,2
7224,9
4968,8
6743,3
3753,7
6147,5
3025,8
4170,6
4730,0
3015,6
5560,7
6371,3
3621,0
4586,6
3652,1
3599,1
5968,2
1689,4
3977,0
5759,1
4081,0
161,0
131210,9

надано у власність,
постійне і тимчасове
користування
всього, га
5745,6
4302,8
2218,9
4573,3
1529,7
2753,9
3156,3
4890,7
4017,0
4824,6
2938,7
4907,8
1657,9
977,0
2754,0
1528,6
1295,4
5234,9
1605,5
3000,2
2243,8
1931,0
3430,3
933,0
1968,6
3979,3
2745,0
98,5
81242,3

земельний
податок,
грн. / га
34,2
39,4
34,5
10,8
17,7
64,7
11,0
19,0
10,4
21,3
15,4
28,2
9,6
12,6
25,3
31,8
13,0
17,9
8,7
9,3
36,5
93,6
10,1
23,3
28,3
10,0
17,9
23,4

надано в оренду
всього,
га
551,0
1662,2
698,1
1740,9
3247,8
1576,2
2686,9
1864,7
858,7
1873,7
303,5
711,2
798,3
2007,4
1713,2
1278,7
3938,3
973,3
1925,3
1563,3
1318,8
1509,6
2177,6
586,3
1649,1
1341,2
596,0
30,0
41181,3

розмір
орендної
плати,
грн. / га
431,1
999,3
678,6
992,9
534,0
1163,8
878,0
774,3
739,2
1240,2
660,7
961,1
849,0
981,0
1010,5
913,3
829,0
1136,7
781,6
953,6
1053,5
935,5
960,7
1194,3
904,2
684,6
1234,0
346,5
900,9

не надано в
користування, га
456,1
406,3
78,7
203,8
324,4
222,3
269,0
469,5
93,1
45,0
511,5
528,5
569,6
1186,2
262,8
208,3
327,0
163,1
90,2
23,1
89,5
158,5
360,3
170,1
359,3
438,6
740,0
32,5
8787,3

% не
наданих
земель

6,8
6,4
2,6
3,1
6,4
4,9
4,4
6,5
1,9
0,7
13,6
8,6
18,8
28,4
5,6
6,9
5,9
2,6
2,5
0,5
2,5
4,4
6,0
10,1
9,0
7,6
18,1
20,2
6,7

Примітка: * — станом на 01.04.2016 р.
Джерело: власні дослідження.

їх "енергію" в фінансові ресурси. Отож, все це
змушує нас шукати шляхи вирішення складної
проблеми, що обумовлена необхідністю вико#
ристання прихованих економічних процесів у
напрямі соціальної спрямованості.
На нашу думку, нерідко швидкоплинність та
масштабність неспостережуваних процесів
обумовлена, значною мірою, недосконалістю
проведення реформування аграрної сфери.
Практика свідчить, що неможливо створити
якісні перетворення, до поки для цього не буде
створено відповідних умов. Так, наприклад,
"дроблення" земельних ділянок свого часу, в
результаті реформування аграрної сфери, ви#
ступило нині фактором виникнення дефор#
мацій в аграрній економіці.
Усесторонній аналіз напрямків та масштабів
використання земель запасу і резервного фон#
ду по Вінницькій області показав (табл. 1, 2), на#
явність значних обсягів сільськогосподарської
землі, що не використовується, а це 17230,1 га.
Слід відзначити також і те, що дані таблиці
1, 2 не враховують обсяги земель за невитребу#
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ваними сертифікатами та державними актами
(паями). Між тим, у 2016 р. по Вінницькій об#
ласті площа таких ділянок складала майже 10
тис. га. Тому, підійшовши критично до деяких
аспектів реформування, вважаємо, що дер#
жавні органи влади повинні в обов'язковому
порядку залучати місцеву владу (сільські та
селищні ради) до проведення систематичної
інвентаризації земель сільськогосподарського
призначення.
Безумовно, що наявність значних обсягів
невитрибуваних земельних ділянок "приманює"
суб'єктів господарювання, які бажають прово#
дити приховані операції. Отож, як бачимо про#
цеси реформування аграрної сфери мають до#
сить багато питань суперечливого характеру.
Зі сказаного випливає, що розвиток ринко#
вої економіки висуває перед владою якісно нові
задачі щодо контролю за діяльністю сучасних
агентів ринку. Наслідки ж реформування, по
суті, виступають своєрідним орієнтиром основ#
них напрямків удосконалення державного ре#
гулювання аграрної сфери економіки.
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 2. Інформація щодо використання земель резервного фонду
по Вінницькій області станом на 2016 р.*
у тому числі
Всього
орних
земель
резервного
фонду

Назва району

Барський
Бершадський
Вінницький
Гайсинський
Жмеринський
Іллінецький
Калинівський
Козятинський
Крижопільський
Липовецький
Літинський
Могилів-Подільський
Муровано-Куриловецький
Немирівський
Оратівський
Піщанський
Погребищенський
Теплицький
Тиврівський
Томашпільський
Тростянецький
Тульчинський
Хмільницький
Чернівецький
Чечельницький
Шаргородський
Ямпільський
м. Ладижин
Всього

5441,7
9875,2
2490,7
7096,5
5349,7
5266,9
4979,4
7327,0
3899,5
8506,7
3543,0
5056,5
4335,0
2881,8
5475,7
3450,6
5757,8
5759,2
2290,0
5780,6
5086,2
5177,6
8947,0
2868,2
3421,7
7133,4
4593,6
228,1
142019,3

надано у власність,
постійне і тимчасове
користування
всього, га
3798,3
3977,2
1570,3
5352,8
2639,2
2887,4
3026,1
4805,9
3058,7
5703,6
2558,3
3457,5
1977,6
650,5
2756,8
1959,7
1416,4
4794,1
1147,5
5362,0
1940,5
3521,2
6767,6
1728,0
1415,5
4484,7
3282,0
130,3
86169,7

надано в оренду

земельний
податок,
грн. / га
31,2
39,4
31,6
10,6
17,7
53,5
11,0
18,0
10,6
21,3
15,3
28,2
10,0
12,6
25,4
31,8
12,8
20,2
8,7
9,3
36,5
94,1
10,7
23,3
28,3
10,0
15,7
22,8

всього, га
1255,4
5231,7
900,9
1648,5
1922,5
2216,9
1765,5
1977,8
762,4
2753,3
683,1
1278,8
1262,2
1855,8
2163,8
1120,0
4185,9
867,0
910,6
414,3
3059,9
1431,8
2069,7
971,2
1244,5
2458,6
962,7
32,0
47406,8

розмір
орендної
плати,
грн. / га
440,4
1257,7
653,7
1076,1
500,0
1191,4
863,0
927,4
724,0
1375,3
751,6
994,5
831,0
1061,0
1127,0
976,9
864,0
1238,0
611,6
1063,3
996,1
940,9
832,9
1128,7
1182,4
645,3
1220,0
500,0
976,7

не надано в
користування,
га
388,0
666,3
19,5
95,2
788,0
162,6
187,8
543,3
78,4
49,8
301,6
320,2
1095,2
375,5
555,1
370,9
155,5
98,1
231,9
4,3
85,8
224,6
109,7
169,0
761,7
190,1
348,9
65,8
8442,8

% не
наданих
земель

7,1
6,7
0,8
1,3
14,7
3,1
3,8
7,4
2,0
0,6
8,5
6,3
25,3
13,0
10,1
10,7
2,7
1,7
10,1
0,1
1,7
4,3
1,2
5,9
22,3
2,7
7,6
28,9
5,9

Примітка: * — станом на 01.04.2016 р.
Джерело: власні дослідження.

Безумовно, що реформування аграрної
сфери — це процес більш#менш досить трива#
лий в історичному плані, який передбачає по#
слідовну роботу, але водночас він не може
відбуватися десятиліттями. Оскільки в сучасній
економіці набуває надзвичайної важливості
критерій — швидкості змін.
Отож, як свідчить історична практика, ігно#
рування та неврахування фактору швидкості
проведення реформ призводить не лише до
гальмування процесу соціально#економічного
розвитку, а й може навіть сприяти виникненню
дисфункціональних явищ в економіці, таких як
неспостережувані процеси. Парадокс, але саме
інститути державного регулювання економіки,
по суті, заклали основи до виникнення склад#
нощів та проблем аграрної сфери, все те, з чим
нині йде активна боротьба, зародилось у ре#
зультаті реформування.
Форсоване реформування аграрного секто#
ру економіки завдало серйозних збитків свідо#
мості соціуму, продемонструвало колосальний
розрив між теорією та практикою.
Передплатний індекс 21847

Очевидно, що для забезпечення дієвого дер#
жавного регулювання аграрної сфери еконо#
міки потрібні нові підходи та методи управлін#
ня. Відсутність ж чітких пріоритетів у діяль#
ності органів влади, за умови використання за#
старілих способів управління, затримує розви#
ток економічної та соціальної сфери. Еко#
номічні інструменти все частіше підміняються
популярними, але безвідповідальним адмініст#
руванням та / або політичним фактором.
Можливо, реформи аграрної сфери і були
наповнені реальним змістом, але ступінь їх
зрілості та характер проведення викликає насто#
рогу. Необхідно відзначити, що розмитість про#
ведення реформуванні яскраво проглядається
навіть при аналізі діяльності державних органі#
зацій. Безумовно, що у нас є чимало негативних
прикладів; як вважаємо, буде достатнім розгля#
нути установи, які належать до сфери управлі#
ння Національної академії аграрних наук Украї#
ни, і де проглядалися виникнення деформацій
під час забезпечення контролю за сплатою по#
датків та використанням землі державними суб#
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'єктами господарювання, що здійснюють науко#
во#дослідницьку діяльність (наприклад, лист
Міністерства аграрної політики та продоволь#
ства України від 31.05.2016 р. № 37#18#1#6/7937
щодо сплати земельного податку науково#дос#
лідними установами Національної академії аг#
рарних наук України, що перебувають на тери#
торії Вінниччини), що стосуються розпоряджан#
ня земельними ділянками, по яким або не про#
ведена нормативно#грошова оцінка, або спосте#
рігається звільнення від сплати земельного по#
датку (в окремих випадках можна відзначити і
заборгованість щодо його сплати до бюджету).
Таким чином, очевидно, що без усунення дефор#
мацій та негативних явищ у системі державного
регулювання, досягнути ефективного функціо#
нування аграрної сфери не представляється
можливим. Варто відзначити, що головною за#
вадою на цьому шляху виступає відсутність на#
лежної системи контролю за неспостережува#
ними економічними процесами.
Особливо яскраво стагнація державного
регулювання аграрного сектору проглядаєть#
ся під час аналізу діяльності підприємств, які
займаються вирощуванням зернових та техні#
чних культур. Переходячи від загальних тезисів
до конкретних проблем, хотілося б на конкрет#
ному прикладі продемонструвати, як можуть
проявлятися неспостережувані процеси в
аграрній сфері. Так, ТОВ "Селищанське"
(ЄДРПОУ 03734760), було зареєстроване у с.
Селище Тиврівського району Вінницької об#
ласті. Основний вид діяльності — вирощуван#
ня зернових, бобових та олійних культур. Не#
обхідно відзначити, що починаючи з 2009 р. цей
агент ринку перебуває на спеціальному режимі
оподаткування. Іншими словами: відповідно до
вимог ст. 209 Податкового кодексу України [8]
користується пільгами з оподаткування у ви#
гляді несплати до бюджету сум ПДВ з реалі#
зації власно вирощеної сільськогосподарської
продукції. У той час як суми ПДВ від реалізації
продукції невласного виробництва, відповідно
до вимог чинного законодавства повинна зара#
ховуватися до державного бюджету. У 2015 р.
цей суб'єкт господарювання задекларував у
наявності земельні ділянки території Вінниць#
кої області близько 1785 га (на території
Вінницького району — 155 га та на території
Тиврівського району — 1630 га).
Цікаво відзначити, що відповідно до наяв#
них даних, підприємством ТОВ "Селищанське"
у 2015 р. було засіяно 1709 га, у т.ч. 527 га —
пшениця; 440 га — ріпак; 284 га — соняшник;
374 га — соя; 84 га — ячмінь. Отож, провівши
елементарне зіставлення даних, враховуючи
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урожайність верхньої межі середнього збору
сільськогосподарських культур по Вінницькій
області, можемо встановити приблизний вало#
вий збір зернових та технічних культур, яке
здійснило ТОВ "Селищанське" у 2015 р.:
1) пшениця — 527 га х 6 т = 3162 т;
2) ріпак — 440 га х 2,5 т = 1100 т;
3) соняшник — 284 га х 3,5 т = 994 т;
4) соя — 374 га х 2,5 т = 935 т;
5) ячмінь — 84 га х 4 т = 336 т.
Проаналізувавши документацію ТОВ "Сели#
щанське" можна відзначити, що у 2015 р цей
суб'єкт господарювання реалізував: 1) пшеницю
— 4254,38 т, сума ПДВ 2268,4 тис. грн., що в по#
над 1,5 рази перевищує можливий обсяг зібра#
ного врожаю; 2) ячмінь — 595 т, сума ПДВ 299,8
тис. грн., що близько в 1,5 рази перевищує мож#
ливий обсяг зібраного врожаю; 3) соняшник —
2131 т, сума ПДВ близько 299,8 тис грн. — в 2
рази перевищує можливий обсяг зібраного вро#
жаю; 4) соя — 1184 т, сума ПДВ 1616,3 тис. грн. у
межах похибки можливого обсягу зібраного
врожаю; 5) ріпак — 2085 т, сума ПДВ 3113,5 тис.
грн. — у 2 рази перевищує можливий обсяг
зібраного врожаю. Таким чином, за 2015 р. у
підприємства спостерігався 2#х кратне зростан#
ня обсягу продажу зернових та / або технічних
культур при незмінній кількості посівної площі.
Отже, у діях службових осіб ТОВ "Селищансь#
ке" проглядалися ознаки заволодіння грошови#
ми коштами у вигляді ПДВ на загальну суму по#
над 2 млн грн. Небезпідставно і в діях представ#
ників органів влади, які повинні здійснювати
контроль за правомірністю нарахування та спла#
тою суб'єктами господарювання податків та
зборів вбачалися окремі ознаки кримінального
правопорушення за ст. 364 ККУ [9] (ЄДРД №
42016020000000257). Безперечно, що будь#яка
особа вважається невинуватою, допоки її вину
не буде доведено судом. Разом з тим, евристич#
ний аналіз свідчить, що довести подібні еко#
номічні порушення у вітчизняній аграрній сфері
надзвичайно складно в силу лібералізації зако#
нодавства. Отож, не можна не бачити того, що
відсутність чіткої залежності обсягу сільсько#
господарської продукції від площі землі, яка
знаходиться в обробітку сучасних підприємств
є наслідком "успіхів" державного регулювання
в умовах ринку.
Безспірно, що за окремими напрямам влада
демонструє значні абсолютні прирости. Наприк#
лад, у 2015—2016 рр. на Вінниччині спостеріга#
лося збільшення доходів до бюджетів різних
рівнів (індикативні показники виконання бю#
джету, як правило, забезпечувалися на належ#
ному рівні), але в умовах наявних здобутків така
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"реклама успіху", по суті, приховує у собі і про#
вали економічного регулювання. Оскільки, умо#
ви для забезпечення чіткого контролю за діяль#
ністю агентів ринку не створені. Так, станом на
01.01.2016 р. у Вінницької області було зареєст#
ровано 56281 підприємець (платники загальної
системи оподаткування), між тим станом на
01.06.2016 р. до органів влади було подано 28791
декларація про майновий стан та доходи за 2015
р., тобто лише 51 %. При цьому занепокоєння,
на нашу думку, обумовлює та обставина, що із
загальної кількості декларацій про майновий
стан і доходи за 2015 р. (28791 од.) з нульовими
показниками було подано 25903 декларацій, тоб#
то 90 %. Отож, радіти немає чому — це невдачі
роботи органів влади.
На відміну від влади, яка володіє достатнім
обсягом та повнотою інформації щодо соціаль#
но#економічної ситуації в суспільстві, більша
частина соціуму, на жаль, не знає реальний стан
справ в економіці. Неповна ж публічна інфор#
мація створює умови для помилкової оцінки
економічної ситуації, а також перешкоджає
повноцінно оцінити реальні економічні проце#
си, що відбуваються на конкретній території.
Простий приклад: станом на 01.06.2016 р. за#
гальна сума податкового боргу по Вінницькій
області до зведеного бюджету складала 522,6
млн грн., що на 0,53 млн грн. або 0,1 % менше у
порівнянні з 01.05.2016 р. У пересічного обива#
теля може скластися враження, що ситуація
щодо ліквідації податкового боргу може кар#
динально змінитися на краще в найближчі роки.
Проте, як нам здається, це не зовсім так! Якщо
ж вникнути в деталі формування боргу, то мож#
на помітити, що основна частина боргу (а це
більше 244 млн грн. ) сформована підприємства#
ми#банкрутами. При цьому, із 119 боржників
(станом на 01.06.2016 р.) процедура банкрутства
триває вже понад три роки по 64 підприєм#
ствам, а це, у свою чергу, свідчить про низьку
перспективність повернення боргу. Наявність
таких даних висуває перед нами ряд важливих
та складних задач щодо забезпечення функ#
ціонування системи ефективного контролю за
вітчизняними агентами ринку.
Очевидним є те, що соціум повинен мати мож#
ливість у повній мірі спостерігати за економічни#
ми дисфункціями, адже саме на цьому, і базують#
ся основні традиції демократичного розвитку. В
іншому випадку, ми можемо отримати передумо#
ви для виникнення корупційних діянь.
На нашу думку, потрібно негайно припини#
ти політику використання механізмів ринкової
саморегуляції. Ринок чітко демонструє нам те,
що без запровадження дієвих та жорстких
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інструментів державного регулювання екстре#
не виправлення економічної ситуації в державі
не представляється можливим.
Задамося питанням, що слугувало причиною
подібних дисфункцій в діяльності суб'єктів гос#
подарювання: звичайна підприємницька невда#
ча, чи можливо свідома економічна поведінка
агентів ринку, за якою криються неспостережу#
вані економічні процеси? Не претендуючи жод#
ним чином на повну доказовість, хотілося б
відзначити свою, можливо і спірну думку, сто#
совно історичної ролі та впливу неспостережу#
ваної економіки на формування соціально#еко#
номічного розвитку нашої держави.
В умовах ринкової економіки, коли є поділ
соціуму на класи, ключовим інструментом в
реалізації прискореного економічного розвит#
ку є чітка та ефективна економічна політика
держави. Цілком очевидно, що без цього не
можливо досягнути не лише пришвидшення,
але й забезпечити стійкого зростання еконо#
міки. Проте, на все це державі потрібно значні
фінансові ресурси. Джерелом цих ресурсів, на
нашу думку, можуть виступити потенційні
можливості (резерви), що приховує у собі не#
спостережувана економіка. Переконані, що
протидія неспостережуваній економіці — це
стратегічний засіб щодо забезпечення соціаль#
ної справедливості шляхом перерозподілу ре#
сурсів. Тому подолання негативних наслідків
соціально#економічної диференціації в соціумі
можливо лише шляхом запровадження прямо#
го та безпосереднього контролю за діяльністю
суб'єктів господарювання з метою недопущен#
ня неспостережуваних операцій.
Проведення лібералізації та гуманізації за#
конодавства в умовах, коли в широких масш#
табах спостерігаються неспостережувані еко#
номічні процеси — це щось загадкове. Сьогод#
нішня практика свідчить, що недооцінювання
неспостеруваних процесів в умовах лояльного
законодавства відкриває безмежний простір
для свавілля агентів ринки під час сплати по#
датків та зборів. Неспостережувані процеси в
аграрній сфері — це не абстрактні поняття, а
реальні явища, а тому досягнути "зрілості"
форм ринкової власності неможливо без ство#
рення раціональної та оптимальної системи
державного регулювання.
ВИСНОВКИ

Підводячи підсумки проведеного дослід#
ження деяких аспектів державного регулюван#
ня аграрної сфери в умовах неспостережува#
них економічних процесів, можна зробити такі
висновки:
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1. Неспостережувані економічні процеси в
аграрній сфері приховують у собі значні резер#
ви щодо збільшення та розширення джерел
надходження до бюджетів різних рівнів.
2. Система заходів, що вживають органи
влади під час боротьби з прихованими еконо#
мічними процесами, більше схожа на відволі#
кання уваги соціуму від гострих соціально#еко#
номічних конфліктів, аніж на кроки влади,
котрі здатні послабити та / або ліквідувати не#
гативні явища обумовлені неспостережуваною
діяльністю агентів ринку.
3. Зменшення та / або ліквідація неспосте#
режуваних економічних процесів можлива
лише при умові тільки тоді, коли агент ринку
нестиме суттєву економічну збитковість за їх
проведення.
4. До факторів, сприяючих виникненню дефор#
мацій в економіці можна віднести дерегулювання
економіки аграрної сфери. Тому значну небезпе#
ку представляє собою процес інфільтрації ідей
лібералізації та гуманізації в регулюванні. Пере#
конані, що лише застосування багатомодального
та ризик#орієнтованого підходів у системі держав#
ного регулювання економіки може створити умо#
ви до поступального руху вперед.
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BUSINESS ENVIRONMENT FOR EXPORTORIENTED PRODUCERS IN AGRICULTURE
За останній період в Україні намітилась спеціалізація на виробництві та реалізації сільськогосподарської про3
дукції на світовому агропродовольчому ринку, що забезпечує розвиток експортоорієнтованої галузі. Дослідження
та вирішення проблем, які нині постали перед агротрейдерами та агровиробниками, є актуальним завданням як для
держави, так і для галузевих асоціацій та громадськості в цілому. Основна мета — дослідити маркетингове макро3 та
мікросередовище експортоорієнтованих виробників сільськогосподарської продукції. Шляхом експертного опиту3
вання структуровані головні проблеми та стримуючі фактори, які необхідно нівелювати для інтенсифікації експор3
ту аграрного сектора.
Since recently, there has been a trend for Ukrainian agricultural producers to specialize and target world markets
with their exports, boosting development of an export3oriented industry. That is why researching and solving the issues
currently facing agricultural traders and producers are an immediate task for both the state and industry associations as
well as the general public. The main objective is to research the marketing macro and micro environments, specific to
export3oriented agricultural producers. Through a series of expert interviews, key issues and inhibiting factors have
been identified that must be addressed and negated to put agricultural export growth up to speed.

Ключові слова: аграрний сектор, експорт, експертний метод, маркетингове середовище,
державне регулювання.
Key words: agricultural sector, export, expert interview method, marketing environment, state
regulation.
ВСТУП

Упродовж останніх років Україна незмінно
зміцнює свої позицій на світовому агропродо#
вольчому ринку як виробник сільськогосподарсь#
кої продукції. Не дивлячись на несприятливі
фінансово#економічні та політичні умови в 2014
р., аграрному сектору вдалось зібрати рекордний
урожай зернових та зернобобових культур і на#
ростити обсяги експорту. Зокрема в 2014 р. Ук#
раїна зайняла сьоме місце з виробництва пшениці
у світі [8] (у 2012 р. Україна посідала 10 місце),
п'яте з виробництва кукурудзи та третє по ячме#
ню. Найбільшими за останні 23 роки стали фізичні
обсяги та валовий дохід від експорту соняшни#
кової олії. В цілому, частка агропромислового
комплексу в структурі загального обсягу експор#
ту України в 2014 р. зросла до 27%, випередивши
Передплатний індекс 21847

продукцію металургії (21,6%), яка завжди була
лідером зовнішньої торгівлі.
Однак, не дивлячись на позитивні зрушен#
ня, експортна орієнтація зосереджена на вузь#
кому продуктовому сегменті, а загальна про#
дуктивність виробництва не дозволяє говори#
ти про серйозну структурну перебудову. Про#
блеми, з якими зіштовхуються експортоорієн#
товані виробники можуть гальмувати не тільки
темпи зростання експорту але й загрожують
скороченням валютних надходження, що ста#
новить небезпеку для зовнішньоторговельно#
го балансу країни. Саме тому дослідження
та вирішення проблем, які нині постали перед
агротрейдерами та агровиробниками, є акту#
альним завданням як для держави, так і для га#
лузевих асоціацій та громадськості в цілому.
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Таблиця 1. Ендогенні фактори
Фактори
Недосконалість нормативно-законодавчої бази
Нестача оборотного капіталу
Високий рівень оподаткування
Висока вартість кредитних ресурсів
Висока вартість добрив, пального та основних засобів виробництва
Девальвація національної валюти
Державне регулювання цін на окремі види сільськогосподарської продукції
Ризики, пов'язані зі зміною кліматичних та погодних умов

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність розвитку агробізнесу в кон#
тексті нарощування експортного потенціалу
зумовила значну кількість наукових дос#
ліджень в цьому напрямі. Зокрема чинники
розвитку аграрного підприємництва вивчали
О. Кундицький [4], Ю. Лупенко [5], П. Саблук,
О. Шубравська [6] і ін. І. Бураківський [1],
С. Кваша і В. Власов [3] займалися питаннями
стимулювання бізнесу та розвитку експортно#
го потенціалу, зокрема, в контексті асоціації
України з Європейським Союзом. О. Яценко [7]
досліджувала зовнішні та внутрішні чинники
виходу вітчизняних агровиробників на ринки
країн Перської затоки. Однак досі не було
здійснено комплексного апостеріорного ана#
лізу середовища агробізнесу, орієнтованого на
зовнішні ринки.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є вивчення маркетин#
гового макро# та мікросередовища експортоо#
рієнтованих виробників сільськогосподарської
продукції та визначення ключових проблем
українських виробників та експортерів аграр#
ної продукції методом експертного опитуван#
ня. Предметом цього дослідження є система
організаційно#економічних відносин щодо ви#
робництва та експорту продукції аграрного
сектору.
У ході дослідження були сформовані на#
ступні завдання: з'ясувати перелік актуальних
проблем, які гальмують нарощування темпів
виробництва та експорту товарів аграрного
сектору; намітити найбільш ефективні шляхи
(механізми) їх запобігання та вирішення; оці#
нити ефективність впливу регуляторної політи#
ки на агроекспорт, а також виявити рівень
сприяння держави виробникам#експортерам.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

У результаті моніторингу аналітичних ма#
теріалів, новин, коментарів, а також інтерв'ю з
експертами#аналітиками ДП "Держзовнішін#
форм", "Украгроконсалт" та "АПК#інформ"
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нами було сформовано ряд наступних пробле#
ми у сфері виробництва та експорту продукції
товарів аграрного сектора, які було покладено
в основу гіпотези цього дослідження: дефіцит
фінансових ресурсів (як програм розвитку, так
і оборотного капіталу); нестабільність регуля#
торної політики (податки, мита, законодав#
ство); обмеженість потужностей інфраструк#
тури; високий рівень конкуренції на світових
ринках, недосконалість маркетингового комп#
лексу; значний вплив негативних макроеконо#
мічних факторів; недостатній рівень державної
підтримки агроекспорту.
Першоджерелом даних про проблеми та
перепони будь#якого сектору економіки є
бізнес, тобто безпосередньо компанії, які є опе#
раторами на ринку. На основі гіпотези, цілей
та завдань нами була сформована анкета досл#
ідження, розрахована на 20#хвилинне інтерв'ю.
Домінантними були прямі закриті запитання
анкети. Відкриті запитання використовувались
для: перевірки відповідей респондентів; визна#
чення самопозиціонування підприємств, в яких
працюють респонденти тощо. До репрезента#
тивної вибірки увійшли великі (агрохолдинги)
та середні компанії, а також агротрейдери,
адже за обсягами експорту саме на їх долю
припадає біля 80% експортних поставок.
Експертами виступали фінансові директо#
ри та їх заступники, керівники відділів зовніш#
ньоекономічної діяльності та аналітики. Таким
чином, більше половини опитаних — представ#
ники багатопрофільних агрохолдингів, 17%
респондентів представляють великі трейдин#
гові компанії, 1/3 експертів — представники
агробізнесу середнього рівня. На нашу думку,
це цілком відповідає структурі експорту то#
варів агарного сектора.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У процесі обробки результатів опитування
нами було виділено три блоки ендогенних фак#
торів, які, на думку експертів, перешкоджають
інтенсивному розвитку експортоорієнтовано#
го виробництва (табл. 1). Зокрема першочерго#
вою проблемою експерти вважають недоско#
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Ризики пов'язані із державним регулюванням

налість нормативно#правової бази, що наразі
регулює виробництво і експорт сільськогоспо#
дарської продукції. З нею безпосередньо пов'я#
заний фактор надмірного оподаткування опе#
раторів ринку.
Головним ризиком у сфері державного ре#
гулювання 2/3 респондентів назвали корупцію
(рис. 1). На думку експертів, головною вадою
податкової системи України є навіть не високі
ставки податків, а саме корупція в податковій
та митних органах. Друге місце в сфері держав#
ного регулювання посідає проблема нестабіль#
ності податкового законодавства — 60% екс#
пертів вважають цей ризик ключовим у веденні
експортоорієнтованого агробізнесу.
Разом з тим, лише половина опитаного топ#
менеджменту великих та середніх компаній
вважає податки у аграрній сфері зависокими.
Вочевидь, тут відіграє роль наявність спроще#
ної системи оподаткування та спеціального ре#
жиму відшкодування ПДВ при здійсненні екс#
портних операцій. Крім того, лише 27% екс#
пертів стурбовані можливим скасуванням ви#
щенаведених податкових пільг. Зауважимо, що
найбільш резонансна у політичній площині про#
блема скасування спецрежиму ПДВ для агра#

ріїв для самих виробників опинилася на остан#
ньому місці — тільки 6,7% респондентів вважа#
ють ризик скасування спецрежиму ПДВ таким,
що суттєво загрожує бізнесу.
На перший погляд, українські агровиробни#
ки та експортери не вважають підтримку дер#
жави дієвою в процесі виходу на зовнішні рин#
ки. Такий висновок можна зробити, виходячи
з того, що тільки 7% опитаних вказали держав#
ну підтримку як фактор, що впливає на конку#
рентоспроможність їх продукції на зовнішніх
ринках. Разом з тим, відсутність ефективних
державних механізмів підтримки, на думку 57%
опитаних, обмежує конкурентоспроможність
продукції АПК за кордоном. На нашу думку,
відповідаючи на перше запитання, респонден#
ти керувалися фактом відсутності підтримки з
боку держави. А у другому випадку експерти в
переважній більшості зазначили, що пов'язу#
ють процес активізації експортоорієнтованої
діяльності із сучасними механізмами держав#
ної підтримки в аграрній сфері.
Досить неефективною є робота держави,
щодо лобіювання національних інтересів че#
рез відділи з економічних питань при посоль#
ствах України в іноземних країнах. Зокрема

Рис. 2. Основні джерела фінансування розвитку
експортоорієнтованого виробництва
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Таблиця 2. Екзогенні фактори
Фактори
Валютні ризики
Зростання конкуренції
Висока волатильності цін на агропродовольчі товари
Невідповідність якості продукції

73% опитаних не зверталися туди в процесі
виходу на зовнішні ринки, а 16% навіть не зна#
ють про їх існування [2]. Друге місце в рейтин#
гу ендогенних факторів посідає проблема не#
стачі оборотного капіталу та висока вартість
кредитних ресурсів. Таким чином, можна зро#
бити висновок, що вагомим комплексним фак#
тором після держрегулювання є дефіцит
фінансових ресурсів.
Головним джерелом фінансування експор#
тоорієнтованого виробництва спеціалісти вже
традиційно вважають власні коштів та бан#
ківські кредити (рис. 2). Цікавим при здійсненні
аналізу виявляється той факт, що 63% експертів
джерелом додаткового фінансування вважа#
ють залучення іноземних інвестицій, а у вихід
на ринки публічного капіталу вірять лише 13%.
Це може означати, що, по#перше, агроекспор#
тери віддають перевагу прямим іноземним інве#
стиціям в капітал українських компаній — тоб#
то продаж частки бізнесу стратегічним інвес#
торам. І по#друге, більшість українських аг#
раріїв, наразі, не готові продовжити тренд
2006—2012 рр. по залученню коштів на ринках
публічного капіталу — тобто, скоріше за все,
не готові стати публічними компаніями. Необ#
хідно зазначити, що в фінансову підтримку дер#
жави агробізнес не вірить — тільки 7% опита#
них вважають реальними програми державної
підтримки (зокрема й гарантії державного ек#
спортно#імпортного агентства).
Третім блоком факторів є висока вартість
необхідних для сільгоспвиробництва основних
засобів, добрив, пального тощо (№5 у рейтин#
гу) і девальвація національної валюти (№6 у
рейтингу), що є причиною несвоєчасного онов#

Місце в рейтингу
1
2
3
4

лення технологій та збільшення частки змінних
витрат в структурі собівартості продукції. Дер#
жавне регулювання цін на окремі види сільсько#
господарської продукції не дуже обходить ек#
спортерів, що і не дивно. Наразі держава май#
же не регулює експортні ціни, а лише контро#
лює їх відповідність ринку в процесі трансфер#
тного ціноутворення.
Що стосується екзогенних чинників пов'я#
заних із зовнішніми ринками (табл. 2), то пер#
шочерговими для виробників#експортерів є
проблеми валютних ризиків, а також труднощі
пов'язані із кон'юнктурою світового агропро#
довольчого ринку — посилення конкуренції та
волатильність цін. Незважаючи на певні конку#
рентні переваги (географічне положення, деше#
ва робоча сила, родючі грунти), українським
аграріям важко конкурувати із високотехноло#
гічними західними конкурентами.
Необхідно відмітити, що українські аграрії
вірять у свій експортний потенціал. 64% екс#
пертів вважають, що стабілізація та зростання
в аграрній сфері можливі саме за рахунок роз#
витку експортоорієнтованого виробництва
(рис. 3). Ще 23% вважають, що однаково важ#
ливим є як експортний, так і внутрішній ринок.
І тільки 7% бачать розвиток агросектору вик#
лючно в межах України.
Найбільш перспективним експерти, перш за
все, вважають виробництво зернових та олій#
них, що є традиційною картиною сьогодення
(рис. 4). На 3#му місці — м'ясна та молочна про#
дукція — 23%. Такий підхід демонструє одну з
основних проблем аграрного сектора — спе#
ціалізація на світовому ринку на товарах з низь#
кою доданою вартістю.

Рис. 3. Перспектива розвитку експортоорієнтованого
виробництва
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Рис. 4. Галузі, перспективні для розвитку
експортоорієнтованої діяльності

Щодо потенційних ринків збуту, то рес#
пондентам було поставлено відкрите запитан#
ня. Переважна більшість експертів визначила
перспективними ринки Євросоюзу (51%), Ки#
таю (43%), Близького Сходу (зокрема Сауді#
вську Аравію, Єгипет, Пакистан, Іран — 33%
відповідей). Згадувалися також Туреччина,
Корея, Індія та Північна Африка. Однак щодо
прогнозів активізації зовнішньоторговельних
відносин з Євросоюзом з огляду на підписан#
ня Угоди про зону вільної торгівлі, експерти
були досить обережні — лише 20% однознач#
но позитивно оцінили її вплив на розширення
ринків збуту для українського аграрного сек#
тора і 33% — скоріше позитивно. Не дивлячись
на те, що це більше половини опитаних, відчу#
вається насторога та невпевненість. Таку си#
туацію можна пояснити великою кількістю
виробників#експортерів, яким ще важко пере#
орієнтуватися на ринок ЄС. Крім того, 47%
вважають, що угода з ЄС не сприятиме
збільшенню обсягів їх експорту. Вочевидь,
мова йде про значну кількість технічних
бар'єрів для сільськогосподарської продукції
та високий рівень конкуренції. Головними
проблемами при виході на ринки Азії експер#
ти також вважають технічні перепони, а також

недостатність інформації та інформаційно#
торговельних майданчиків.
Конкурентоспроможність українських
продуктів на світовому ринку, на думку пере#
важної частини експертів (57%), в першу чер#
гу, визначає їх якість (рис. 5). Наступним фак#
тором є відповідна маркетингова політика
(47% відповідей). Технологія виробництва, пе#
реробки і зберігання продукції замикає топ#3
позицій, що впливають на конкурентоспро#
можність. Цікаво, що сертифікація та стандар#
тизація, яка так турбує вітчизняний агробізнес
на ринках Європи та Азії, опинилася н 4#му
місці — тільки 13% опитаних вважають її важ#
ливим фактором.
Головним обмежувальним фактором для
розвитку експорту продукції аграрного секто#
ра, на думку 73% експертів, є значні транс#
портні витрати (рис. 6). На перший погляд, це
викликає подив, оскільки вигідне географічне
розташування України повинно здешевлювати
транспортну складову. Але все пояснюється,
коли бачимо проблему №2 — недостатній роз#
виток транспортної інфраструктури України
(57% опитаних). Основними складовими транс#
портної проблеми є нестача зерновозів, високі
залізничні тарифи, непрозорі тарифи в портах

Рис. 5. Фактори, що визначають конкурентоспроможність продукції
на зовнішніх ринках
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Рис. 6. Фактори, що обмежують
конкурентоспроможність української аграрної продукції
на зовнішніх ринках

тощо. Ще одним обмежувальним чинником є
відсутність ефективних державних механізмів
підтримки експортерів (57% експертів).
Блок проблем, пов'язаних із маркетинговою
політикою: просуванням, каналами збуту,
ціною, повинен вирішуватися на рівні підприє#
мства, самостійно або на умовах аутсорсингу,
залучаючи відповідні консалтингові та марке#
тингові агенції. Державна ж підтримка повин#
на здійснюватися комплексно та бути направ#
лена не тільки на покращення ринкової інфра#
структури, але й на створення фінансових
інструментів та механізмів стимулювання, пра#
вової та дипломатичної підтримки тощо. Адже
наступним фактором виступає протекціоні#
стська політика держав#імпортерів, а узгод#
ження торговельних бар'єрів є безпосередньо
функцією держави. В тому числі і технічних
бар'єрів, що є ще одним вагомим обмежуваль#
ним фактором для українського агроекспорту.
На конкретне питання про те, яка ж саме під#
тримка від держави була б найбільш бажаною,
експерти в переважній більшості акцентують на
пільговому оподаткуванні, фінансовій підтрим#

ці та вдосконаленні нормативно#правової бази
(рис. 7).
На низькому рівні оцінили експерти і робо#
ту структур громадянського суспільства, які
мають бути посередниками між державою та
бізнесом, а в цьому випадку між відповідними
державними інституціями та бізнесом, що пра#
цюють у напрямі підтримки агроекспортерів.
Так, на думку 73% експертів, галузеві бізнес#
асоціації не здійснюють дієву підтримку роз#
витку експортного виробництва в аграрному
секторі. І тільки 23% респондентів можуть
відзначити їх окремі дії, називаючи при цьому
Українську зернову Асоціацію, Українську
Асоціацію аграрного бізнесу та Американську
торговельну палату.
Досліджуючи макросередовище розвитку
експортоорієнтованої діяльності, доцільно та#
кож визначити основні тенденції та макропа#
раметри, притаманні стану національної еконо#
мічної системи в цілому. Згідно з доповіддю
СОТ з торговельної політики України, опублі#
кованій у березні 2016 р. [10], Українська еко#
номіка має ознаки затяжної рецесії, яка роз#

Рис. 7. Види підтримки, яку експортоорієнтовані виробники
очікують від держави
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Таблиця 3. Макроекономічні показники розвитку України,
2010—2015 рр.
Показник
Обсяг експорту товарів, млрд дол.
Обсяг імпорту товарів, млрд дол.
Іноземні інвестиції в Україну, млрд дол.,
із них в аграрний сектор
Рівень інфляції, %
Джерело: сформовано автором.

2011
62,3
80,4
7,2
0,7
8,0

почалась у 2008 р. у зв'язку із розгортанням
глобальної фінансової кризи з певним еконо#
мічним пожвавленням протягом 2010—2011 рр.,
і посилюється в наші дні під впливом політич#
ної дестабілізації, подій в Криму та військово#
го конфлікту на Сході України. Головну роль в
економічній системі продовжує відігравати
держава, реформи якої ускладняються приват#
ними інтересами фінансово#промислових груп
та корупційною складовою. Це серйозно впли#
ває на погіршення бізнес — клімату, формує не#
прозорі інституційні структури, породжує
прийняття неправомірних судових рішень з ко#
мерційних суперечок тощо. В таблиці 3 наведе#
но основні макроекономічні показники еконо#
мічного розвитку України.
Не дивлячись на погіршення макроеконо#
мічного клімату, що не може не вливати на ви#
робників агропродовольчих товарів, прямі іно#
земні інвестиції в цей сектор відновили тенден#
цію до зростання, що говорить про зацікав#
леність з боку крупного іноземного капіталу.
Підтвердження цьому є оцінка бізнес#середо#
вища на основі індексу Світового банку "Doing
business", який підняв Україну з 140 місця в 2013 р.
до 112 у 2014 р. та на 96 у 2015 р. На думку світо#
вого банку [9], це зумовлено спрощення систе#
ми отримання дозволів на будівництво, проце#

2012
64,4
86,3
8,2
0,7
0,6

Рік
2013
59,1
81,2
4,5
0,8
-0,3

2014
50,6
56,7
0,8
0,6
12,1

2015
26,1
28,1
3,1
1,0
49,9

2015р. до
2011р., %
41,9
35,0
43,1
142,9
↑ в 6,2 р.

дури реєстрації та отримання кредитів для
бізнесу. Однак, даний показник все ще зали#
шається найнижчим у регіоні, а найбільшу про#
блему для бізнесу складають процедури під#
ключення до систем енергопостачання, систе#
ма оподаткування та міжнародна торгівля. Ук#
раїнський клуб аграрного бізнесу склав свій
рейтинг "Doing agribusiness in Ukraine, 2016". На
рисунку 8 наведено головні перепони для ве#
дення бізнесу в аграрному секторі.
Таким чином, на основі апостеріорного
аналізу бізнес#середовища ведення агробізне#
су та експертного оцінювання проблем
здійснення експортоорієнтованої діяльності за
допомогою PESTL підходу можна згрупувати
основні можливості та загрози здійснення ек#
спортоорієнтованої діяльності в аграрному
секторі (табл. 4).
ВИСНОВКИ

Таким чином, дослідження бізнес#середо#
вища експортоорієнтованих товаровиробників
сільськогосподарської продукції за допомогою
експертного методу та оцінка макроекономіч#
них умов дали можливість визначити ключові
проблеми українських виробників та експор#
терів аграрної продукції. До них відносяться:
недосконалість нормативно#правової бази, ви#

Рис. 8. Рівень впливу негативних факторів на умови ведення
агробізнесу в Україні
Джерело: сформовано автором за даними [8].
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Таблиця 4. PESTLENаналіз середовища експортоорієнтованої діяльності
аграрного сектора України

Political

Можливості

-

створення ПВЗВТ є ЄС;

-

створення ЗВТ з Канадою

пріоритет «Державної стратегії … 2015 – 2020»

доступ до міжнародних ринків та просування
експорту;

Economic

- перспектива збільшення обсягів та розширення
ринків збуту за рахунок зростання попиту на
агропродовольчі товари в світі;
-

дешева робоча сила;
започаткування системи аграрних розписок;
нарощування обсягів іноземних інвестицій;

наявність потужностей у портах для
обслуговування великих суден;

-

збільшення попиту на альтернативні види
енергії – ринок для сільськогосподарської сировини;

- - зростання попиту на органічну продукцію в
світі
Social

-

наявність достатньої кількості потенційної
робочої сили в сільській місцевості;

- культурно-історична схильність населення до
сільськогосподарської праці;

Technological

-

зростання престижу роботи в аграрній сфері
розвиток агролізингових схем;

можливість відновлення державних
компенсаційних програм вартості основних засобів;

-

можливість імпорту інноваційної техніки та
технологій;

- зростання рівня інформатизації та дорадчих
механізмів

Загрози
- політична нестабільність та надмірний вплив політичних
факторів;
- політика протекціонізму країн-імпортерів;
- політика економічної дискредитації з боку Російської
Федерацій в регіонах її геополітичного впливу;
- збройний конфлікт та військова загроза;
- низька ефективність лобіювання інтересів експортерів через
дипломатичні представництва

- нерозвиненість ринкової інфраструктури та застарілість
транспортної;
- високі трансакційні витрати;
інфляція та зростання цін на енергоресурси;
-девальвація національної валюти та значні валютні ризики;
- низький рівень державної підтримки;
- висока залежність від кліматичних умов та нерозвинута

система страхування;

- відсутність доступу до дешевих кредитних ресурсів;
- недостатня кількість кваліфікованих працівників;
- низький рівень інтегрованості та взаємодії суміжних галузей
- нерозвинутість соціальної інфраструктури;
- низька мотивація працівників;
- загроза зростання безробіття внаслідок розширення

масштабів діяльності агрохолдингів;

- депопуляція та урбанізація населення сільських територій
- технологічна застарілість;
- технологічна невідповідність стандартам організації

виробництва країн-імпортерів;

- важкість запровадження нових технологій виробництва;
- зростання вартості імпортних засобів виробництва та

відсутність відповідних національних аналогів;

- низький рівень підготовки фахівців;
- невідповідність рівня науково-технічного розвитку

сучасним вимогам галузі та ринку

-

Environmental

Legal

державна комплексна стратегія розвитку
сільського господарства та сільських територій на
2015-2020 роки;

-

- нестабільність нормативно-правової бази;
- недостатній розвиток національних систем сертифікації і

контролю якості експортної продукції;

Закон України «Про державно-приватне
партнерство»;

- незавершеність земельної реформи та непрозорість обігу

-

- неефективність судової системи у вирішенні комерційних

«Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини»;

-

«Про аграрні розписки» тощо;
Рамкова угода ФАО – Україна 2016-2019 рр.

землі;

суперечок;

- низький рівень інтеграції у міжнародну наукову спільноту

потужний земельний фонд (41 млн га зайнято
під аграрним виробництвом);

- зменшення вмісту поживних речовин у грунтах, ерозія,
зношеність систем меліорації;

-

- внесення недостатньої кількості органічних добрив та
порушення сівозмін;

висока природна родючість грунту;

вигідне географічне розташування відносно
ринків збуту

- зменшення родючості грунтів за останні 20 років на 3,14%

Джерело: розроблено автором.

сокий рівень оподаткування, дефіцит фінансо#
вих ресурсів, валютні ризики та волатильність
цін на продукцію АПК на світових ринках. Го#
ловними обмежувальними фактори для інтен#
сифікації експортоорієнтованої діяльності є:
значні транспортні витрати, недостатній роз#
виток транспортної інфраструктури України,
відсутність державної підтримки як прямої, так
і опосередкованої, протекціонізм держав#
імпортерів, у тому числі технічні бар'єри.
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Значна частина проблем та обмежувальних
факторів здійснюють негативний вплив внас#
лідок неефективного державного регулювання
та підтримки виробників#експортерів аграрної
продукції. Саме тому наступні дослідження
будуть направлені на вивчення існуючих та роз#
робку перспективних напрямків політики дер#
жавного регулювання, які повинні базуватися
на механізмах фінансової підтримки та пільго#
вого оподаткування, заходах покращення
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інфраструктури, яка повинна відповідати су#
часним технологічними та ринковим вимогам,
інтенсифікації консультаційно#інформаційно#
го забезпечення операторів ринку та лобіюван#
ня інтересів держави на міжнародній арені.
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THE ESSENCE OF LAND MANAGEMENT: THE CONCEPTUAL APPROACH
У статті розкрито особливості використання понять "землеустрій" та "землевпорядкування". Визначено причи3
ни виникнення суперечностей та надано рекомендації щодо вдосконалення понятійного апарату вітчизняного зако3
нодавства в сфері землеустрою. Чинне законодавство нашої країни трактує ці два терміни як синоніми, хоча деякі
науковці вказують на хибність такого підходу та розглядають їх як окремі категорії. Подолання термінологічного
протиріччя підвищить ефективність наукового обгрунтування землевпорядкування в Україні та забезпечить раціо3
налізацію заходів з землеустрою. В статті запропоновано вживати терміни "землеустрій" та "землевпорядкування"
наступним чином: коли мова йде про заходи, які направлені на регулювання земельних відносин, організацію певних
територій, то доцільно вживати термін "землеустрій", якщо ж мова йде про процес перетворення земельних відно3
син, зміну якісних чи кількісних показників розвитку земельних відносин та організації ефективного використання
земельних ресурсів, то такий процес доцільно називати "землевпорядним".
In the article author described the features of using the concepts of "land management" in Ukraine. Determined
causes of contradictions and described the possible ways for improving the conceptual apparatus of national legislation
in the part of land management. Current legislation of our country treats these two terms interchangeably, although
some scientists point to the fallacy of this approach, and consider them as separate categories. Overcoming terminological
contradictions improve the efficiency of land management in Ukraine and provide rationalization of land management
measures. The author proposed to separate two meaning of "land use": when it means the measures that aimed at land
relations regulating or certain areas organization, it is the firs meaning. When it means the process of transformation of
land relations, shift quality or quantity indicators of land relations development and an efficient use of land resources,
then the process is advisable to call "land management" in its second meaning.

Ключові слова: земля, землеустрій, землевпорядкування, земельні відносини, термінологія.
Key words: land, land management, land relations, terminology.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання вимагають від
наукової спільноти активних дій. Реформування
економіки нашої країни з огляду на складну еко#
номічну ситуацію сягає свого піку та потребує
рішучих кроків від уряду, при чому забезпечення
раціональності та ефективності таких кроків мож#
ливе лише за рахунок їх наукового обгрунтуван#
ня, точності та недвозначності.
Необхідною умовою для забезпечення збалан#
сованої ефективності прийняття управлінських
рішень у сільськогосподарській галузі є формуван#
ня високого рівня технічного та інформаційного
забезпечення, який забезпечується організацією
документації з землеустрою та оцінки земельних
ресурсів. Саме документація з землеустрою забез#
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печує ефективну організацію земельних відносин
між суб'єктами господарювання, державою та сус#
пільством від загальнодержавного рівня до окре#
мої земельної ділянки зі своїми характеристика#
ми. Окрім цього, документація з землеустрою
здатна забезпечити встановлення меж об'єктів зе#
мельної власності, формування територій приро#
до#заповідного, історико#культурного, оздо#
ровчо#рекреаційного призначення, обмеження
видів господарської діяльності з метою збережен#
ня якісних характеристик земельних ресурсів та
забезпечення сталого розвитку.
На жаль, так і невирішеним лишається питан#
ня застосування термінів "землеустрій" та "земле#
впорядкування" в сучасній науковій літературі.
Деякі автори наголошують на повній ідентичності
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даних понять та стверджують, що їх можна засто#
совувати одночасно, інші ж — стверджують, що ці
поняття відрізняються своєю суттю, а неправиль#
не їх застосування матиме негативні наслідки для
ефективності діяльності економічних механізмів в
аграрній сфері. Тому сьогодні неймовірно важли#
во визначити суть кожного з понять та висвітлити
різницю між "землеустроєм" та "землевпорядку#
ванням".
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням землеустрою та землевпорядку#
ванням в Україні та за кордоном займаються
С.М. Волков [2], Т.В. Лісова [4], Л.Я. Новаковсь#
кий, Р.В. Тихенко [5], А.М. Третяк [6] та інші.
Т.В. Лісова в своїх роботах висвітлювала роль
землеустрою як засобу охорони земель сільсько#
господарського призначення. В той же час, автор
застосовувала поняття "землевпорядкування"
відносно необхідності застосування землевпоряд#
них робіт на ділянках землі. Р.В. Тихенко розгля#
дав землеустрій як наукову основу організації еко#
логічного використання та охорони земельних ре#
сурсів. На його думку, саме землеустрій повинен
стати головним інструментом держави в питанні
забезпечення економічного та екологічного вико#
ристання землі. Окрім цього, автор застосовує і
поняття землевпорядкування, розуміючи під ним
стан використання земельних ресурсів, який мож#
на досягти шляхом землеустрою, описує землевпо#
рядні заходи та рішення. А.М. Третяк в своїх пра#
цях розглядає землеустрій та землевпорядкуван#
ня як дві окремі категорії, прив'язуючи проведен#
ня землеустрою до сільських територій, а земле#
впорядкування до новостворених сільськогоспо#
дарських підприємств.
Проте навіть дослідники, що розглядають у
своїх працях обидві категорії, не приділяють дос#
татньої уваги визначенням та поняттям, не розк#
ривають їх суть та, що найголовніше, не зазнача#
ють відмінності між двома поняттями.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Аналіз наукових досліджень виявив недо#
статній рівень висвітлення проблеми застосуван#
ня термінів "землеустрій" та "землевпорядкуван#
ня". Основним завданням дослідження є визначен#
ня особливостей використання в науковій літера#
турі термінів "землеустрій" та "землевпорядкуван#
ня", розкриття їх економічної сутності та дореч#
ності застосування в тому чи іншому випадку в
наукових дослідженнях.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Питання землеустрою та землевпорядкування
далеко не нові, а мають глибокі коріння в історії.
В найпростіших формах землеустрій почав своє
існування одночасно з початком використання
Передплатний індекс 21847

землі для задоволення потреб суспільства. Більш
чіткі форми землеустрій отримав ще в XVII
столітті, коли за допомогою нього вирішувались
межові, картографічні, облікові та статистичні
питання. Розвиток земельних відносин лише по#
силив важливість ефективно організованого зем#
леустрою, особливо сьогодні, в процесі побудови
ринкових відносин на території нашої країни. Ви#
никають все нові і нові задачі, рішення яких мож#
ливо знайти лише за рахунок ефективної органі#
зації землеустрою.
Перш за все, потрібно звернутись до офіційних
джерел та розглянути позицію держави стосовно
цього питання. Закон України "Про землеустрій"
[1] розкриває поняття "землеустрій" як сукупність
соціально#економічних та екологічних заходів,
спрямованих на регулювання земельних відносин
та раціональну організацію території адміністра#
тивно#територіальних одиниць, суб'єктів господа#
рювання, що здійснюються під впливом суспільно#
виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.
Поняття "землевпорядкування" в Законі не
пояснюється взагалі, проте неодноразово зга#
дується професія інженер#землевпорядник, а до#
кументація з землеустрою має також і іншу назву
— землевпорядна документація. Тобто законодав#
ство нашої країни трактує ці два терміни як сино#
німи, хоча науковці розглядають їх як окремі ка#
тегорії.
Одночасно з розвитком земельних відносин
відбувався розвиток землеустрою та зростала
кількість присвячених його розвитку наукових
праць. Оскільки досі існує певна неоднозначність
в підходах до трактування поняття землеустрою
та землевпорядкування, сьогодні, в період істот#
них змін у формуванні та розвитку земельних
відносинах на території нашої країни, виникла
необхідність наукового обгрунтування викорис#
тання понять землеустрою та землевпорядкуван#
ня, їх значення в системі суспільно#економічних
відносин в Україні.
На сьогодні опубліковано безліч наукових
праць, в яких поняття землеустрою та землевпо#
рядкування абсолютно синонімічні. Проте також
є вчені, які приділяють особливу увагу цьому пи#
танню. Наприклад, Добряк Д.С. у своїй праці [3]
піднімав питання термінологічного та понятійно#
го апарату в сфері землеустрою та землевпоряд#
кування. В своїх працях вчений зазначає, що існу#
ють різні трактування поняття землеустрою, а
саме: землеустрій та землевпорядкування, терито#
ріальний землеустрій, комплексний державний
землеустрій та землевпорядкування, еколого#лан#
дшафтний землеустрій тощо.
Причиною відсутності єдиного підходу до тлу#
мачення поняття та сутності землеустрою на сьо#
годнішній день є певна особливість української
мови в частині повноцінного перекладу слів іно#
земного походження. В цьому випадку виникає
протиріччя, коли однаковий сенс мають такі по#
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няття, як "землеустрій" та по#
«Землеустрій»
«Землевпорядкування»
няття "землевпорядкування".
Потрібно констатувати факт,
що в сучасній економічній на#
уковій літературі поняття
"землевпорядкування" засто#
Заходи з землеустрою
Землевпорядний процес
совується не зовсім коректно,
оскільки, згідно контексту, ав#
тори мають на увазі "земле#
устрій". Це вносить плутанину
Документація з
Землевпорядні органи
в саму сутність землеустрою та
землеустрою
функціонування його системи
в цілому, оскільки подібні не#
точності в понятійному апа#
Проекти землеустрою
Інженер-землевпорядник
раті не лише розхитують те#
оретичні основи методології та
методики виконання різних
Рис. 1. Порядок використання понять "землеустрій"
видів робіт із землеустрою, а й
та "землекористування" в наукових дослідженнях
значно ускладнюють процес
Джерело: власна розробка автора.
розвитку та удосконалення
системи землеустрою в Україні. Вирішувати ці пи# рекладають "землеустройство" як "землеустрій",
тання потрібно комплексно на різних рівнях зем# а в іншому — як "землевпорядкування".
леустрою, коли всі складові знаходяться у тісно#
Проблема криється в тому, що російське сло#
му взаємозв'язку. Це дозволить розробити ефек# во "устройство" має подвійне значення і в залеж#
тивний методичний підхід до впровадження про# ності від контексту може означати і "устрій", що
ектних рішень із землеустрою. Ефективне земле# описує статичний стан об'єкта в конкретний час
впорядкування неможливе без правильної орган# та в конкретному місці, і "впорядкування", що опи#
ізації землеустрою на всіх рівнях, від стадії про# сує динамічний процес перетворення об'єкта під
ектування та прогнозування до стадії контролю за дією зовнішніх сил з метою задоволення більшої
виконанням прийнятих рішень. Це дозволить по# кількості потреб.
вністю розкрити потенціал надзвичайно багатих
З огляду на це, вважаємо за доцільне вжива#
територій нашої держави, які при цьому характе# ти терміни "землеустрій" та "землевпорядкуван#
ризуються значною багатоманітністю природних ня" наступним чином: коли мова йде про захо#
умов.
ди, які направлені на регулювання земельних
Як зазначає С.М. Волков [2], "землевпорядку# відносин, організацію певних територій, то доц#
вання — це визначений законом процес з техніч# ільно вживати термін "землеустрій". Якщо ж
ного, економічного і юридичного оформлення ви# мова йде про процес перетворення земельних
ставлення і вилучення земель, утворення нових, відносин, зміну якісних чи кількісних показників
впорядкування існуючих і визначення меж спец# розвитку земельних відносин та організації
іальних земельних фондів, землеволодінь і земле# ефективного використання земельних ресурсів,
користувань, внутрішньою будовою їх території, то такий процес доцільно називати "землевпо#
покликаний привести використання землі у рядним".
відповідність з існуючим земельним ладом".
Для ефективного забезпечення охорони зе#
На нашу думку, таке протиріччя виникає в ре# мельних ресурсів необхідно створити та впрова#
зультаті перекладу радянського законодавства дити системний комплекс природоохоронних за#
після набуття Україною незалежності. Якщо роз# ходів, на що і покликаний землеустрій. Такі захо#
глянути сучасні закони Російської Федерації, то ди здатні забезпечити найважливіші напрями роз#
можна зробити висновок, що в Росії не існує двох витку: планування та організацію раціонального
окремих понять, а має місце лише одне — "земле# використання та охорони земельних ресурсів, за#
устройство", що в українському перекладі звучить безпечення процесів науково#обгрунтованого зо#
як "землеустрій", а професія людини з "инжене# нування території, визначення правових адмініст#
ра#землеустроителя" в перекладі перетворилась на ративних зон, забезпечення землевпорядкування
"інженера#землевпорядника".
та всебічного розвитку територій. Втілення в жит#
У світлі цього стає зрозумілою позиція чинно# тя запланованих заходів з землеустрою дозволить
го законодавства, де документи з землеустрою підвищити ефективність використання земельних
називають також і землевпорядними. По#суті, це ресурсів у сільськогосподарському виробництві,
одні і ті ж документи, а терміни "землеустрій" та раціонально використовувати природній та еконо#
"земплевпорядкування" в цьому випадку — сино# мічний потенціал території, забезпечити справед#
німи. Такої ж думки дотримуються і ті вчені, які ливий розподіл земельних ресурсів між різними
ототожнюють ці поняття та в одному випадку пе# галузями та адміністративними рівнями, врахову#
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ючи особливості кожного регіону при плануванні
заходів з землеустрою.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Економічний механізм регулювання земельних
відносин з приводу користування земельними ре#
сурсами для задоволення потреб суб'єктів госпо#
дарювання та суспільства складається з багатьох
елементів та систем. Він регулює організаційні,
економічні, територіальні, екологічні та соціальні
аспекти земельних відносин за допомогою взаємо#
пов'язаних важелів, інструментів, стимулів, чин#
ників та напрямів діяльності, які за умови ефек#
тивної взаємодії здатні забезпечити реалізацію оч#
ікуваного результату. Не останню роль в органі#
зації роботи такого надзвичайно важливого еко#
номічного механізму відіграє понятійний апарат у
складі теоретичного забезпечення функціонуван#
ня механізму.
Згідно з результатами нашого дослідження,
встановлено причини та наслідки виникнення про#
тирічь у понятійному апараті стосовно термінів
"землеустрій" та "землевпорядкування", визначе#
но рамки та приклади використання кожного з цих
термінів. Подолання термінологічного протиріч#
чя підвищить ефективність наукового обгрунту#
вання землевпорядкування в Україні та забезпе#
чить раціоналізацію заходів з землеустрою.
Ситуація, яка склалась сьогодні, частково зу#
мовлена відсутністю комплексного підходу до за#
безпечення теоретичної складової економічних
механізмів, які функціонують у галузі сільського
господарства, оскільки для забезпечення розвит#
ку сільськогосподарського виробництва необхід#
но приймати науково обгрунтовані управлінські
рішення. Інформація для успішного управління
територіями формується, накопичується та уза#
гальнюється в державних кадастрах, на основі цієї
інформації розробляються та плануються заходи
з землеустрою. Достовірність та наукове обгрун#
тування такої інформації — запорука ефективно#
го розвитку землевпорядкування та земельних
відносин взагалі.
Землеустрій необхідно розглядати як сталу
категорію, як інструмент забезпечення ефектив#
ної організації земельних відносин з приводу ви#
користання землі для задоволення матеріальних
потреб. При цьому землевпорядкування — кате#
горія динамічна, яка характеризує зміни в земель#
них відносинах та демонструє підвищення ефек#
тивності розподілу, організації та використання
земельних ресурсів.
Тобто можна ствердити, що землеустрій — це
інструмент забезпечення землевпорядкування, і
правильно організований землеустрій є запорукою
ефективного здійснення землевпорядкування. Та#
кий підхід дозволить уникнути протирічь у про#
цесі удосконалення теоретичного та практичного
забезпечення організації землеустрою та ефектив#
ного здійснення процесу землевпорядкування.
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POLICY OF DISTRIBUTION OF CONSUMER GOODS
Проведено дослідження, спрямоване на оптимальне вирішення проблем розподілу споживчих товарів. Потреба
мінімізувати витрати особливо у фізичному розподілі неминуча, оскільки збільшення вартості транспорту і нерозви3
неність транспортної інфраструктури накладає певні навантаження на системи розподілу. Необхідна оптимізація
мережі для вироблення оптимального рішення реальних проблеми в системі фізичного розподілу споживчих товарів.
Здійснено спробу пояснити, як різні службові змінні впливають на рівень обслуговування. Визначено тенденції в
складських операціях, характер взаємозв'язку між фізичними потоком та розподілом витрат, і як різні змінні впли3
вають на рівень сервісу. Після цього запропоновано рекомендації та способи отримання користі з оптимізації про3
блем системи розподілу споживчих товарів.
The study is aimed at the optimal solution of distribution problems of consumer goods. The need to minimize costs
especially in the physical distribution is inevitable, because the increase of the transport cost and the poor transport
infrastructure imposes a certain load on the distribution system.
It is necessary the network optimization to develop optimal solutions to real problems in the system of physical
distribution of consumer goods. An attempt was made to explain how various operating variables affect the level of
service. The trends in warehouse operations, the nature of the relationship between the physical flow and the cost
allocation, how the different variables affect the level of service are identified. After that, there are proposed the
recommendations and methods to benefit from the optimization of the distribution system problems of consumer goods.

Ключові слова: склад, система розподілу, оптимізація мережі, канали розподілу, фізичний потік.
Key words: warehouse, distribution system, network optimization, distribution channels, physical flow.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Виробництво — це створення товарів та по#
слуг, ці товари і послуги можуть бути зроблені
на підприємствах і зберігатися на складах. Од#
нак виробництво не буде вважатися здійсненим
до тих пір, поки товар/послуги не досягнуть
кінцевого користувача або споживача. Це може
бути отримано через процес розподілу і повно#
го виробничого циклу. Фізичний розподіл — це
збірний термін для ряду взаємопов'язаних
функцій (в першу чергу, транспортування,
складування, зберігання, вантажно#розванта#
жувальних робіт і обробки замовлення), бере
участь у фізичній передачі готової продукції від
виробника до споживача безпосередньо або
через посередників. Фізичний розподіл пояс#
нює проблему одержання потрібної кількості
потрібного товару в потрібному місці в по#

28

трібний час і при мінімальних витратах. Це зав#
дання стикається з проблемами такими, як до#
ставка, строки та функціонування ефективної
мережі дистрибуції. Підприємства, які займа#
ються споживчими товарами, з їх великою різ#
номанітністю клієнтів, поширюються геогра#
фічними районами і повинні інтегрувати ком#
поненти систем розподілу для досягнення
прийнятного рівня обслуговування клієнтів та
уникнення скорочення частки ринку.
Географічний розподіл ввів розрив між
підприємствами та їх потенційними спожива#
чами, який може бути усунутий шляхом поши#
рення як фізичного розподілу, що використо#
вує його транспортну функцію, щоб забезпе#
чити час і підсобні приміщення між цими двома
елементами. Постійне збільшення вартості пе#
ревезення через поганий стан доріг, висока
вартість автомобілів і запасних частин і в цей
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Таблиця 1. Посередники в каналах розподілу
Канали товароруху
Характеристики
Ринок
Обсяг збуту
Контакти з виробниками
Витрати на збут
Політика цін

Прямі
Вертикальний
Невеликий
Дуже тісні
Самі високі
Дуже гнучка, швидко
враховує кон’юнктуру
ринку

Знання предмету збуту
Зона дії
Право власності на
продукцію в процесі збуту
Фінансовий стан виробника
Можливості технічного
обслуговування виробів
Норма прибутку
Рівень стандартизації
Якість звітності

Непрямі
Оптові підприємства
Збутові агенти
Горизонтальний
Вертикальний
Великий
Середній
Незначний
Середні
Гнучка, оперативно
враховує зміни на ринку

Змішані
Будь-який
Великий
Середні
Оптимальні
В цілому гнучка,
що задовольняє
споживача і
виробника
Оптимальне
Найбільш повна

Відмінне
Вузька, в місці
концентрації
споживачів
У виробника

Задовільне
Широка, по всьому
ринку
У посередника

Малі
Найнижчі
Недостатньо гнучка,
вимагає узгодження
змини цін з
виробниками
Добре
Вузька, але декілька
агентів охвачують весь
ринок
У посередника

Сильний
Самі високі

Слабкий, середній
Низькі

Слабкий
Середні

Нормальний
Нормальні

Висока
Низький
Висока

Низька
Високий
Низька

Низька
Високий, середній
Найнижча

Середня
Будь-який
Нормальна

По ситуації

Джерело: адаптовано автором [1—7].

час підвищення вартості нафтової продукції
являє собою серйозну проблему для ефектив#
ного покриття території розподілу як у сіль#
ських, так і міських районах країни.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематиці вибору каналів розподілу
споживчих товарів, аналізу системи та форми
товароруху, формування методичних засад
щодо організації маркетингової політики при#
свячені праці багатьох вітчизняних і закордон#
них учених. Так, у межах окресленої пробле#
матики працюють О.А. Біловодська, Д.В. Корі#
нченко, Н.І.Демчук, І.І.Туболець, В.А. Павло#
ва, С.Б. Холод, О.В. Кузьменко, Е.Р. Сергеева
[1—7] та інші.
ВИДІЛЕННЯ РАНІШЕ НЕ ВИРІШЕНОЇ
ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ

Проте недостатньо розробленими залиша#
ються питання щодо дослідження особливос#
тей маркетингової політики розподілу спожив#
чих товарів.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є аналіз особливостей
використання маркетингової політики розпо#
ділу споживчих товарів, виділення її переваг та
недоліків, а також умов при виборі каналів за
участі посередників та прямого збуту.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Розподіл споживчих товарів стає більш на#
гальною проблемою для підприємств, оскіль#
Передплатний індекс 21847

ки витрати на транспорт, складування і збері#
гання зростають швидше по відношенню до вар#
тості виробленої продукції. Маркетингові зу#
силля, наприклад, розширення асортименту
продукції та освоєння нових каналів збуту на
нових ринках, посилило навантаження на роз#
подільчі системи, роблячи їх більш складними
в управлінні і дорожчими.
Сучасні підприємства реорганізували свої
системи розподілу, щоб скористатися основни#
ми поліпшеннями, які були зроблені транспор#
тною і складською інфраструктурою. Введен#
ня системи управління інформацією значно
полегшили обробку замовлення, розподілу ре#
сурсів та аналізу розподілу витрат, чому спри#
яло застосування методів дослідження опе#
рацій при плануванні розподілу.
Поява цих проблем і той факт, що є так ба#
гато брендів споживчих товарів, ринок, з яко#
го споживач повинен вибрати товар, не акцен#
тує увагу на різниці між ними з точки зору
якості та інших характеристик. Ринку спожив#
чих товарів, який характеризується низькою
лояльністю до бренду, і притаманна вкрай не#
стійка позиція, яка визначається наявністю та
ціною товару, а не маркетинговими зусиллями
та якістю. Тоді стає зрозуміло, що є необ#
хідність управління фізичною системою розпо#
ділу для споживчих товарів і залучення до пра#
вильної маніпуляції та системи інших функці#
ональних компромісів для того, щоб беззбит#
ково працювати на сьогоднішній день в умовах
конкуренції на ринку споживчих товарів.
Частина підприємств завжди досліджували
методи, щоб мінімізувати витрати і максимізу#
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Широкі стратегічні цілі
Характеристики ринку та враховані обмеження
Характеристики
покупця

Характеристики
товару

Характеристики
підприємства

Вертикальна структура каналу збуту

Адміністративна
координація

Договірна
координація

Координована вертикальна
структура

Придбання

Довгий
непрямий

Короткий
непрямий

Прямий
канал

Звичайна вертикальна
структура

Охоплення ринку: інтенсивність збуту
Інтенсивний збут

Селективний збут

Ексклюзивний збут
(франшиза)

Стратегії комунікації
Стратегія
втягування

Стратегія
вштовхування

Змішана стратегія

Порівняльний аналіз витрат збуту
Управління і контроль за каналом збуту
Рис. 1. Характеристика та управління каналами попиту
Джерело: розроблено автором за матеріалами [1—7].

вати потік доставки кожної одиниці товару по
поставкам і точкам попиту. Хоча, складування
і згладжує коливання попиту і пропозиції на
ринку, проте, проте підприємства зіткнулася з
серйозними обмеженнями призначення і пра#
вильного підбору замовлень, зроблених під час
остаточного переділу в роздрібних торгових
точках. Останнім часом логістичні компанії
стикаються з великими проблемами оптимізації
усієї системи з тим, щоб розробити стратегії,
які мінімізують витрати і максимізують потік
споживчих товарів. Це тому, що оптимізація
дозволяє мінімізувати тіньові витрати, які не
можуть бути об'єктивно визначені загальноп#
рийнятими методами бухгалтерського обліку
таких, як вартість втрати клієнта або відкладе#
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на доставка. Наведена вище проблема в дослі#
дженні операцій називається проблема макси#
мального потоку і мінімальної мережевої вар#
тості.
Підприємства прагнуть знайти шляхи вирі#
шення таких проблем, що стосуються політи#
ки розподілу споживчих товарів: ефективне
використання простору, ресурсів і ємності
складів, яке буде оптимальним, щоб уникнути
проблеми масштабу від використання складів;
розподіл потоку товарів та балансування мар#
шрутів від кожного продавця торгових точок в
роздрібній торгівлі
Налаштування географічних зон охоплен#
ня для кожного складу, щоб уникнути конфлі#
кту охоплення клієнтів. Для визначення опти#
Передплатний індекс 21847
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мального розподілу витрат, який ефективно
підтримує систему розподілу даних підприєм#
ства з політики планів та поставок продукції.
Отже, для дослідження зниження вартості
фізичного потоку товарів і оптимізації систе#
ми фізичного розподілу від розподільних
центрів для оптової та роздрібної торгівлі. Інші
цілі включають: визначення найкоротшого
шляху продажів, який мінімізує загальний час
поїздки і підтримує ефективні продажі; визна#
чити оптимальне навантаження на кожен мар#
шрут, який виправдовує витрати на розподіл.
Розглянемо деякі аспекти фізичного розпо#
ділу. Процес розповсюдження починається,
коли постачальник отримує замовлення від
клієнта. Клієнт не занадто стурбований пробле#
мами постачальника з розподільною системою,
ні іншими проблемами поставки. В практичній
роботі, клієнта турбує тільки ефективність по#
стачальника при постачанні. Тобто ймовірність
отримання товару в обумовлений час. Обумов#
лений час — це час, який проходить між роз#
міщенням замовлення та отриманням товару.
Це може змінюватись в залежності від типу то#
вару, типу ринку та галузі. Час у суднобудівній
галузі може вимірюватися в роках, у той час як
в роздрібному секторі використовують дні і
години. Клієнти будують плани виробництва на
час, який домовилися, коли замовлення було
розміщено. На рисунку 1 показана характери#
стика та управління каналами попиту.
Тепер клієнти очікують, що домовленості
будуть дотримані і затримок поставки не буде
у більшості закупівельних ситуацій. Це сто#
сується забезпечення того, щоб зусилля окре#
мих компонентів, які входять у функції політи#
ки розподілу споживчих товарів були оптимі#
зовані таким чином, що загальна мета реалі#
зується. Це називається системний підхід до
управління розподілом та головна особливість
полягає в тому, що ці функції будуть інтегро#
вані. Ці функції включають:
— обробку замовлення;
— склади;
— інвентаризації;
— складування;
— транспортування.
У поясненні системного підходу до управ#
ління розподілом є дві центральні теми, які по#
винні бути враховані:
1. Успіх ефективної системи розподілу спи#
рається на інтеграцію зусиль окремих компо#
нентів. Загальна мета може бути досягнута,
хоча може здатися, що деякі окремі компонен#
ти системи виконуються не з максимальною
ефективністю.
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2. Не можливо забезпечити максимальний
сервіс при мінімальних витратах. Чим вище
рівень необхідних клієнту послуг, тим вище вар#
тість. Зважившись на необхідний рівень серві#
су, компанія повинна розглянути шляхи міні#
мізації витрат, які не повинні бути за рахунок
скорочення заданого рівня сервісу.
Оперативність обробки замовлення безпосе#
редньо впливає на терміни. Багато підприємств
налагоджують регулярні маршрути поставок,
які залишаються відносно стабільними протягом
певного періоду часу за умови, що постачаль#
ник виконує їх цілком задовільно. Система об#
робки замовлень повинна функціонувати швид#
ко і точно. Іншим відділам компанії потрібно як
можна швидше знати, що замовлення було роз#
міщено і клієнт повинен мати швидке підтверд#
ження замовлення і точний час доставки. Навіть
те, як продукція виробляється і продається
впливає на рівень ефективності управління та є
основним внеском в імідж компанії.
Неправильна документація і повільна реак#
ція команди продажів часто є невизнаним дже#
релом ворожості між покупцями і продавцями.
Коли покупці оцінюють своїх постачальників,
ефективність обробки замовлень є важливим
фактором в їх оцінці. Продуктивна комп'ютер#
на система для обробки замовлень дозволяє
порівняти запаси і строки поставки, які будуть
автоматично оновлюватися, так що керівницт#
во може швидко отримати точне уявлення про
позиції продажів. Точність є важливим завдан#
ням обробки замовлень, процедури які покли#
кані скоротити цикл обробки замовлень.
Управління запасами є важливим в політиці
розподілу споживчих товарів, оскільки рівень
запасів прямо впливає на рівень обслуговуван#
ня і задоволеності клієнтів. Оптимальний рів#
ень запасів залежить від типу ринку, на якому
працює підприємство. Деякі компанії можуть
сказати, що їх запаси ніколи не закінчаться, але
якщо перебої відбуваються регулярно, то час#
тки ринку будуть втрачені на користь більш
ефективних конкурентів. В той час як надто
високі рівні запасів непотрібних і дорогих в
обслуговуванні також не потрібні. Акції та ди#
лема витрат наочно ілюструє системний підхід
до політики розподілу споживчих товарів.
Запаси представляють альтернативні витра#
ти, що виникають із#за постійної конкуренції
за компанію із обмеженими ресурси. Якщо мар#
кетингова стратегія підприємства вимагає збе#
реження високого рівня запасів, це повинно
бути виправдано значним внеском у прибуток,
який буде перевищувати додаткові витрати на
транспортування. Іноді компанія може бути
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зобов'язана підтримувати високий рівень за#
пасів, тому що час, який вона переважає на рин#
ку особливо короткий. В такому випадку,
підприємство повинно прагнути до скорочен#
ня витрат в інших елементах політики розподі#
лу споживчих товарів.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження було викликано бажанням
проаналізувати причини збою в системі розпо#
ділу більшості компаній, які займаються спо#
живчими товарами. Незважаючи на загрози
постійно зростаючих цін на послуги (наприк#
лад, палива, праці, транспортних засобів) роз#
подільчі компанії повинні заробляти для того,
щоб вижити. Ці підприємства стикаються з про#
блемою знаходження компромісу між ціною на
продукцію у відповідь на збільшення вартості
послуг і їх часткою на ринку.
У дослідженні було зроблено спробу роз#
робити прототип, який може використовувати#
ся для оптимізації товароруху фізичних по#
токів споживчих товарів. Дослідження показа#
ли, що багато інструментів і методів, представ#
лених у розробці політики розподілу спожив#
чих товарів можуть бути корисні при плану#
ванні і організації перерозподілу операцій. Зни#
ження витрат збільшує час циклу, опера#
тивність і гнучкість розподільної мережі, але
вимагає визначення вузьких місць у складу#
ванні, розподільних процесах і пошуку шляхів
оптимізації вантажно#розвантажувальних
робіт, комплектації замовлень і доставки. Це
означає, що менеджмент повинен ретельно
продумати структуру калькуляції цих послуг,
перш ніж вони пропонуються клієнтам. Варто
також врахувати, додану вартість, що може
бути повністю видалена з обробки та перероз#
поділу функцій, наприклад, шляхом їх пере#
міщення, оброблятися окремим суб'єктом на
складі або інтегрувати функції в єдине ціле.
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ANALYSIS OF THE ECONOMY STRUCTURING IN UKRAINE

Визначено внутрішні ризики розвитку економіки України. Розглянуто склад валового внутрішнього продукту за
виробничим методом. Порівняно структуру економіки України з рекомендованими значеннями, які характеризують
постіндустріальне суспільство. Проведені розрахунки та порівняння з рекомендованими значеннями свідчать про те,
що структура економіки України не відповідає вимогам постіндустріального суспільства за усіма категоріями.
Застосовано територіальний підхід щодо структуризації національної економіки. Визначено нерівномірний вне3
сок регіонів України у виробництво промислової продукції: значна частка промислової продукції виробляється у
Дніпропетровській та донедавна у Донецькій областях; незначна частка промислової продукції виробляється у та3
ких областях: Вінницька, Запорізька; Київська; Львівська; Полтавська; Харківська, м. Київ; менше 1% промислової
продукції вироблено у Закарпатській, Тернопільській, та Чернівецькій областях.
Зроблено висновок про нерівномірний внесок регіонів України у виробництво промислової продукції, відповід3
но метою структурних зрушень є забезпечення збільшення доходів населення, підвищення соціальних стандартів та
державних гарантій, поліпшення якості життя.
Internal risks of economic development in Ukraine have been determined. The components of the GDP by the
production method have been considered. The structure of the economy in Ukraine with recommended indexes that
characterize post3industrial society has been compared. The calculations and comparisons provided with recommended
indexes indicate that the structure of the economy in Ukraine does not meet the requirements of industrial society after
all the categories.
The territorial approach to structuring the national economy has been provided. Unequal contribution of regions in
Ukraine into industrial production has been determined. A significant proportion of industrial goods are produced in
Dnipropetrovsk and Donetsk regions in recently; a small proportion of industrial goods are produced in such regions as
Vinnytska, Zaporizhzhska; Kyivska; Lvivska; Poltavska; Kharkivska, the city Kyiv; less than 1% of industrial products
are produced in Zakarpattia, Ternopil, and Chernivtsi regions.
It has been made the conclusion as for unequal contribution of regions in Ukraine into industrial output. Respectively
the aim of structural changes is population incomes increase providing, social standards, public guarantees and quality
of life improving.

Ключові слова: структуризація економіка, територіальний розвиток, національна еконо;
міка, регіони.
Key words: the economy structuring, territorial development, National Economy, regions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Економічне зростання та стабільність роз#
витку національних економік залежить від сту#
пеня розвиненості та ефективності структури.
Передплатний індекс 21847

Відтак, повноцінне функціонування національ#
ної економіки як системи потребує підтриман#
ня певної пропорційності між її окремими скла#
довими — підсистемами.
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Таблиця 1. Структура ВВП за виробничим методом у 2012—2014 рр.
2012

Показники
1
Сільське, лісове та рибне
господарство
Добувна промисловість і
розроблення кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого
повітря
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й
організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова
діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та
технічна діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й
оборона; обов’язкове
соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок
Надання інших видів послуг
Податки на продукти
Субсидії на продукти
ВВП

млн грн.
2
102296,00

2013

Темпи росту, %

2014

2013/2012

2014/2013

%
3

млн грн.
4

%
5

млн грн.
6

%
7

8

9

7,85

124016,00

8,83

132526,00

9,71

121,23

106,86

85029,00

6,53

79133,00

5,64

69729,00

5,11

93,07

88,12

151160,00

11,60

156671,00

11,16

145180,00

10,63

103,65

92,67

39604,00

3,04

41945,00

2,99

38939,00

2,85

105,91

92,83

5719,00

0,44

6300,00

0,45

5777,00

0,42

110,16

91,70

35592,00

2,73

34516,00

2,46

29541,00

2,16

96,98

85,59

194745,00

14,94

201133,00

14,32

185044,00

13,56

103,28

92,00

96677,00

7,42

99246,00

7,07

97632,00

7,15

102,66

98,37

9624,00

0,74

9589,00

0,68

9384,00

0,69

99,64

97,86

40855,00

3,14

44182,00

3,15

46475,00

3,40

108,14

105,19

59294,00

4,55

65798,00

4,69

63232,00

4,63

110,97

96,10

73187,00

5,62

89131,00

6,35

92261,00

6,76

121,79

103,51

38909,00

2,99

46362,00

3,30

42477,00

3,11

119,15

91,62

15027,00

1,15

16332,00

1,16

15972,00

1,17

108,68

97,80

54021,00

4,15

60827,00

4,33

70007,00

5,13

112,60

115,09

62655,00

4,81

72896,00

5,19

76210,00

5,58

116,35

104,55

43929,00

3,37

47518,00

3,38

50148,00

3,67

108,17

105,53

9007,00

0,69

11108,00

0,79

12429,00

0,91

123,33

111,89

11017,00
177360,00
-2613,00
1303094,00

0,85
13,61
-0,20
100,00

12426,00
187981,00
-2817,00
1404293,00

0,88
13,39
-0,20
100,00

12181,00
172018,00
-2039,00
1365123,00

0,89
12,60
-0,15
100,00

112,79
105,99
107,81
107,77

98,03
91,51
72,38
97,21

Джерело: складено автором за даними Державного комітету статистики [11].

Питання структуризації економіки є склад#
не і комплексне, тому що включає взаємозв'яз#
ки і взаємозалежності між окремими елемен#
тами економіки в процесі їх змін та розвитку.
Структуризація економіки, тобто виділення
окремих підсистем у національній економіці,
направлена на дослідження, аналіз та здійснен#
ня управління національною економікою краї#
ни.

номічну структуру економіки України, не
встановлено пріоритети структурних зру#
шень та ключові завдання, направлені на
підвищення ефективності національної еко#
номіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Національна економіка, сутність, прин#
ципи та значення структуризації економіки
досліджуються багатьма науковцями таки#
ми, як: Амоша О., Беляев О., Бункина М., Го#
лікова Т., Градов А., Гринів Л., Кваснюк Б.,
Кобзистий М., Коломицева О., Крючкова І.,
Пирог О., Чайка Ю. та інші [1—10, 12, 13].
Проте і досі не визначено оптимальну еко#
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МЕТА СТАТТІ

Метою статті є проведення аналізу струк#
туризації економіки України.

Структуру економіки аналізують з різних
точок зору:
по#перше, зі сторони виробництва, розпо#
ділу, обміну і споживання (галузева структура
економіки);
по#друге, зі сторони підприємств, галузей,
регіонів і інших господарських елементів;
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Таблиця 2. Вимоги постіндустріального суспільства до національних економік
та галузева структура економіки України у 2014 році

Категорії
1
Переробні галузі
економіки
Фінансова сфера
Сфера послуг
Інші галузі
Разом

Фактичні значення
млн грн.
2

%
3

Рекомендовані
значення
%
4

Відхилення
%
5

376976,00

27,61

20,00

7,61

155493,00
521790,00
310864,00
1365123,00

11,39
38,22
22,77
100,00

25,00
22,00
33,00
100,00

-13,61
16,22
-10,23
0,00

Джерело: розраховано і складено автором на основі [11].

по#третє, як сукупність структуроутворю#
ючих факторів (відтворювальна структура еко#
номіки).
Проведемо аналіз структури економіки за
галузевим методом. Розглянемо склад валово#
го внутрішнього продукту за виробничим ме#
тодом (табл. 1).
Відповідно до даних Державного комітету
статистики та проведених розрахунків у таб#
лиці 1, зазначимо наступне:
1) валовий внутрішній продукт скоротився
на 2,79% впродовж 2012—2014 рр.;

2) скорочення відбулося у таких сферах як
добувна та переробна промисловість; водопо#
стачання; будівництво, оптова та роздрібна
торгівля; транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська доставка; фінансова та
страхова діяльність; професійна, наукова та
технічна діяльність; діяльність у сфері адмі#
ністративного та допоміжного обслуговуван#
ня;
3) зростання відбулося у таких сферах, як:
— сільське, лісове та рибне господарство;
— інформація та телекомунікації;

Таблиця 3. Структура ВВП за виробничим методом
у ІІ кварталі 2014—2015 рр.
Показники
1
Сільське, лісове та рибне господарство
Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок
Надання інших видів послуг
Податки на продукти
Субсидії на продукти
ВВП

2014 рік (ІІ кв.)
млн грн.
%
2
3
15126,00
4,47

2015 рік (ІІ кв.)
млн грн.
%
4
5
16181,00
4,88

Темпи
росту, %
6
106,97

19567,00

5,79

17345,00

5,23

88,64

40907,00

12,10

39352,00

11,87

96,20

9276,00

2,74

9069,00

2,74

97,77

1661,00

0,49

1667,00

0,50

100,36

8335,00

2,46

7340,00

2,21

88,06

50830,00

15,03

48679,00

14,69

95,77

25320,00

7,49

27548,00

8,31

108,80

2366,00

0,70

2268,00

0,68

95,86

11862,00
15107,00
24510,00

3,51
4,47
7,25

11310,00
14287,00
24701,00

3,41
4,31
7,45

95,35
94,57
100,78

11030,00

3,26

10190,00

3,07

92,38

4155,00

1,23

4096,00

1,24

98,58

17205,00

5,09

17599,00

5,31

102,29

18678,00

5,52

18167,00

5,48

97,26

12574,00

3,72

13574,00

4,10

107,95

3264,00

0,97

2736,00

0,83

83,82

3109,00
43858,00
-577,00
338163,00

0,92
12,97
-0,17
100,00

2514,00
43384,00
-608,00
331399,00

0,76
13,09
-0,18
100,00

80,86
98,92
105,37
98,00

Джерело: складено автором за даними Державного комітету статистики [11].
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Таблиця 4. Вимоги постіндустріального суспільства
до національних економік та галузева структура економіки України у 2015 році
(ІІ квартал)
Рекомендовані
значення
%
4
20,00
25,00
22,00
33,00
100,00

Фактичні значення

Вимоги

млн грн.
2
80218,00
38988,00
134796,00
77397,00
331399,00

1
Переробні галузі економіки
Фінансова сфера
Сфера послуг
Інші галузі
Разом

%
3
24,21
11,76
40,67
23,35
100,00

Відхилення
%
5
4,21
-13,24
18,67
-9,65
0,00

Джерело: побудовано автором за даними Державного комітету статистики [14].

Проведені розрахунки та порівняння з ре#
комендованими значеннями свідчать про те, що
структура економіки України не відповідає
вимогам постіндустріального суспільства за
усіма категоріями. Зокрема:
1) перевищення питомої ваги переробних
галузей економіки над рекомендованими зна#
ченнями ми оцінюємо позитивно;
2) фінансова сфера в України займає пито#
му вагу на 13,61% нижче від рекомендованих
значень, що свідчить про недостатній розвиток
фінансової сфери, про відсутність доступу до
кредитних, інвестиційних ресурсів, нестабіль#
ність банківської системи. Такі негативні чин#
ники створюють загрози розвитку інших сфер,
у тому числі обмеження для переробних галу#
зей економіки;
3) в Україні доволі розвиненою є сфера по#
слуг, що може мати як позитивні, так і негативні

97954,8
16868,7
м.Київ

5259,5
Чернівецька

Чернігівська

34180,2

20598

Черкаська

Хменьницька

81643,9
16440,3
Харківська

26260,6

20221,3

Херсонська

Тернопільська

Сумська

Рівненська

9127

86633
27534,4

36051,5
Полтавська

Одеська

Миколаївська

42689,7

18651,7
Луганська3

Львівська

16031,8

Київська

Кіровоградська

55182,8

106827,4
25981,5
Івано-

11202
Запорізька

Закарпатська

20069,6
Житомирська

Донецька3

14885,9
Волинська

Дніпропетровська

Вінницька

35179,5

142918,1

240825,4

— операції з нерухомим майном;
— державне управління й оборона
(+15,09%);
— освіта (+4,55%);
— охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги (+5,53%).
Склад ВВП за виробничим методом суттє#
вих змін не зазнав. Так, сільське, лісове та риб#
не господарство у структурі ВВП становило
7,85% у 2012 році, 9,71% у 2014 році; добувна
промисловість відповідно 6,53% і 5,11%; пере#
робна промисловість 11,60% і 10,63%;
4) Значну питому вагу займає оптова та роз#
дрібна торгівля: 14,94% у 2012 році, 14,32% у
2013 році, 13,56% у 2014 році.
Порівняємо структуру економіки України
з рекомендованими значеннями, які характе#
ризують постіндустріальне суспільство (табл.
2).

Рис. 1. Обсяги реалізованої промислової продукції за регіонами
у ІІ кварталі 2015 року
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наслідки для економіки. Задля оптимізації
структури економіки необхідно переглянути
співвідношення між переробними галузями та
сферою послуг.
2015 рік в Україні проходив від впливом ди#
намічних внутрішніх змін (про наслідки яких
говорити ще зарано), а також з активним втру#
чанням розвинених країн (США, Франція та
інші) та міжнародних фінансово#кредитних
організації (Міжнародний валютний фонд,
Європейський банк реконструкції та розвитку,
організації, які входять до складу Світового
банку тощо).
Проаналізуємо склад ВВП у 2015 році і по#
рівняємо ці показники з відповідним періодом
2014 року (табл. 3).
Відповідно до даних, наведених у таблиці 3,
зазначимо, що структура ВВП зазнала певних
змін. Зокрема:
1) обсяг ВВП у ІІ кварталі 2015 році скоро#
тився на 2% у порівнянні з ІІ кварталом 2014
року;
2) скоротилися обсяги виробництва в до#
бувній промисловості (#11,36%) і будівництві
(#11,94%).
Такі тенденції позначилися на структурі
економіки у 2015 році. Порівняння питомої ваги
галузей економіки України та рекомендованих
значень наведено у таблиці 4.
Визначені тенденції дають підстави гово#
рити про неефективність структури націо#
нальної економіки. Відтак, немає підстав для
забезпечення економічного розвитку, тому що
динаміка й структура економіки — дві взаємо#
обумовлені проблеми. З одного боку, високі
темпи економічного зростання при відсталій
структурі економіки не роблять економіку
ефективною. З іншого боку, перехід до більш
прогресивної структури економіки можливий
лише при високих темпах розвитку галузей,
що визначають необхідні структурні зрушен#
ня.
В умовах децентралізації, структурні зру#
шення на рівні регіонів є більш дієвими, а тому
територіальний підхід щодо структуризації
національної економіки потребує додаткових
досліджень (рис. 1).
Ми бачимо нерівномірний внесок регіонів
України у виробництво промислової про#
дукції:
1) значна частка промислової продукції
виробляється у Дніпропетровській (20,1% у
2014 році) та донедавна у Донецькій облас#
тях;
2) незначна частка промислової продукції
виробляється у таких областях: Вінницька
Передплатний індекс 21847

(2,4—2,9%), Запорізька (7,9—8,8%); Київська
(4,1—2,6%); Львівська (3,0—3,5%); Полтавська
(6,6—7,2%); Харківська (6,1—6,8%), м. Київ
(7,4—8,1%).
3) менше 1% промислової продукції ви#
роблено у таких областях: Закарпатська
(0,9%), Тернопільська (0,8%), Чернівецька
(0,4%).
Джерело: побудовано автором за даними
Державного комітету статистики [14].
Такі дані свідчать про нерівномірність роз#
витку регіонів України та про нерівні можли#
вості населення цих регіонів.
ВИСНОВКИ

Підсумовуючи, зазначимо, що структур#
на перебудова економіки з метою досягнен#
ня критеріїв оптимальності повинна здійс#
нюватися з урахуванням зарубіжного дос#
віду. Стратегічними структурними змушен#
нями є стимулювання інвестицій, підвищен#
ня інноваційності та інвестиційної приваб#
ливості виробничих підприємств, запровад#
же нн я ре сурс оз бе ріг аю чи х те хн олог ій
тощо.
Відповідно метою структурних зрушень
є забезпечення збільшення доходів населен#
ня, підвищення соціальних стандартів та дер#
жавних гарантій, поліпшення якості життя.
Ці питання можуть бути розв'язані як на
рівні держави, так і на рівні окремих регі#
онів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Регіони на сучасному етапі економічного роз#
витку починають відігравати значну економічну,
соціальну та технологічну роль у становленні те#
риторіальної інфраструктури кожної конкретної
країни. Стабільний розвиток регіонів можливий
лише за умови потужного та безперервного інве#
стиційно#інноваційного стимулювання регіо#
нальної економіки. Без регіональної інвестицій#
но#інноваційної моделі розвитку не можливо ви#
робити ефективну стратегію протистояння су#
часним викликам глобальних транснаціональних
змін, викликаних застосуванням гібридних тех#
нологій військово#економічного втручання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні дослідження інно#
ваційно#інвестиційної діяльності промислових
підприємств України висвітлені в роботах
вітчизняних та зарубіжних вчених: В. Алексан#
дрової, Л. Антонюка, Ю. Бажала, П. Бубенка,
В. Гейця, В. Гриньової, Г. Демченко, О. Єрмакової,
С. Ілляшенка, М. Ситницького, П. Хорів, С. Фір#
сової, Л. Федулової, Д. Черваньова та інших.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведення дослідження та аналізу окре#
мих аспектів управління інноваційно#інвести#
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ційною діяльністю провідних підприємств При#
чорноморського регіону.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В епоху обмежених фінансових ресурсів та
постійної залежності національної економіки
від зовнішніх запозичень Причорноморський
регіон України стає невід'ємною та економіч#
но#перспективною територією для впровад#
ження швидких та результативних змін, пов'я#
заних з реформуванням та подальшою зміною
парадигми територіального розвитку. З іншо#
го боку, Причорноморський регіон має всі те#
риторіально#економічно#технологічні можли#
вості, щоб слугувати майданчиком швидкого
інноваційного розвитку та ефективного залу#
чення інвестицій.
На нашу думку, варто також зосередитись
на дослідженні та аналізі окремих аспектів
управління інноваційно#інвестиційною діяль#
ністю провідних підприємств Причорноморсь#
кого регіону.
У цьому контексті слід відмітити, що у травні
2016 року журнал Forbes презентував перший
рейтинг інноваційних компаній України, складе#
ний на основі опитування експертного пулу, в
якому взяли участь Києво#Могилянська бізнес#
школа, інвестиційна компанія SP Advisors, рей#
тингове агентство IBI#Rating, юридична фірма
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Integrites, а також представник великої четвірки
— KPMG. Фахівці відповідних галузей економі#
ки оцінили рівень унікальності продукції та
бізнес#процесів підприємств, кожне з яких є но#
ватором у своїй сфері. До десятки лідерів серед
інновацій потрапило підприємство ТОВ СП
"НІБУЛОН", яке зайняло 15 місце в двадцяти
найінноваційніших підприємств України [1].
ТОВ СП "НІБУЛОН" сільськогосподарське
підприємство, найбільший український сільгосп#
товаро#виробник, зернотрейдер, інвестор і екс#
портер, лідер на аграрному ринку країни [7]. ТОВ
СП "НІБУЛОН" є лідером на ринку торгівлі
сільгосппродукцією та зерновими культурами.
Таке лідерство забезпечує використання новіт#
нього обладнання та позитивним інвестиційним
кліматом. Таке транспортне обладнання дає змо#
гу обслуговувати як автотранспорт так і залізнич#
ний транспорт. Обсяг опрацьованого зерна за
добу сягає 4—4,5 тис. тонн — це суттєва перева#
га над конкурентами. Також на підприємстві про#
водиться сушіння зерна. Під час сушіння вико#
ристовуються сучасні сушарки типу MATHEWS
3180ВЕМ#NG та зерносушарки типу MATHEWS
3180ВЕМ#NG, які поліпшують якість зерна і зао#
щаджують електроенергію [7].
Щоб скоротити обсяги споживання при#
родного газу у процесі переробки та зберіган#
ня зернових, підприємство встановлює нові су#
часні пальники та силоси з активною вентиля#
цією на 14#ти сушарках. Інвестиція на суму 15
млн дол. США дозволить економити близько
10 млн куб м природного газу, що у грошовому
еквіваленті становитиме близько 3 млн дол.
США на рік. Додатковим позитивним резуль#
татом цієї інвестиції є також підвищена якість
продукції — відсутність механічних пошкод#
жень та бою, зміни кольору та запаху, досяг#
нення стійкого процесу сушки зерна.
На процеси зерносушіння йде близько 70%
усієї електроенергії, що витрачається у його
післязбиральній переробці. Знайомство з пере#
довими технологіями США, вітчизняними роз#
робками у цій галузі, освоєння найпередовішої
техніки, яка до того ж була вдосконалена фа#
хівцями ТОВ СП "НІБУЛОН", дозволило ско#
ротити витрати на сушіння зернових більш ніж
у півтора рази. Величезна економія газу дозво#
лить також суттєво зменшити викиди діоксину
вуглецю на 18 тис. тонн на рік, що дорівнює
річній кількості викидів 8 тис. автомобілів. Та#
ким чином, енергозбереження матиме ще й сут#
тєвий природоохоронний ефект. Така інновац#
ійна діяльність не мала залишитися непоміче#
ною. 14 листопада 2011 року Європейський банк
реконструкції та розвитку визнав ТОВ СП
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"НІБУЛОН" переможцем Української програ#
ми підвищення енергоефективності (UKEEP) у
номінації "Проект з найбільшим енергозбере#
женням", яка запроваджена 2007 року ЄБРР [6].
У травні 2016 року ТОВ СП "НІБУЛОН" по#
чав впроваджувати інновації на перевантажу#
вальному терміналі в м. Вознесенськ. Авторські
технологічні нововведення дозволять забезпечи#
ти безпеку навколишнього середовища. Зокрема
модернізована система очищення зливової кана#
лізації на об'єкті буде працювати автономно від
системи очищення інших вод. Зливові води після
очищення будуть практично відповідати санітар#
ним нормам питної води. Таким чином, можна
забезпечити стік води в Південний Буг без нега#
тивних наслідків для екології. В процесі будівниц#
тва зайнято близько 600 будівельників, що свою
чергу зменшило чисельність безробіття Миколаї#
вської області, та відповідно збільшило показник
зайнятості населення регіону [15].
У рамках своїх стратегічних планів у сфері
внутрішнього водного транспорту ТОВ СП
НІБУЛОН має намір побудувати п'ять нових
річкових перевантажувальних терміналів і про#
довжити будівництво транспортних суден
внутрішнього та змішаного плавання. Цей стра#
тегічний план передбачає інвестування в річко#
вий транспорт України не менше 300 млн дол.
США. Так, що транспортний потенціал
внутрішніх водних шляхів України становить з
перевезення зерна понад 10 млн тонн, з пере#
везення інших вантажів понад 50 млн тонн [7].
Це дозволить знизити навантаження на ав#
томобільні дороги на 2,5 млн вантажівок і відпо#
відно заощадити близько 47,4 млрд грн. бюджет#
них коштів на ремонті дорожнього покриття [7].
Серед інших промислових підприємств Ми#
колаївської області, що активно займаються
впровадженням різних видів інновацій слід
відмітити такі: ТОВ "Сандора", ПАТ "Перво#
майський МКК", ПрАТ "Лакталіс#Миколаїв",
ТОВ "НВКГ "Зоря" — "Машпроект", ТОВ
"ЕВЕРІ", ПрАТ "ІН ПРОЕКТСЕРВІС", ТОВ
"МП "Термінал Укрхарчозбутсировина", ТОВ
"Баштанська птахофабрика" та інші [2].
Прикладом впровадження інновацій в вироб#
ництво може слугувати ДП НВКГ "Зоря — Маш#
проект" — єдине з потужних підприємств галузі
газотурбобудування Причорноморського регіо#
ну. ДП НВКГ "Зоря#Машпроект" проектує та
виготовляє газові турбіни для морських кораблів
і судів, для електроенергетики та газотранспор#
тних магістралей. Завдяки приділенню значної
уваги інноваціям у виробничій діяльності ДП
НВКГ "Зоря#Машпроект" створює газотурбінну
техніку високої технологічної якості.
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Використовуючи інноваційно#інвестицій#
ний досвід, у виробничій діяльності підприєм#
ством розроблено чотири покоління газотур#
бінних двигунів потужністю від 2,5 до 110 МВт
і десятки проектів зубчастих передач потужні#
стю до 75 МВт, виготовлено і поставлено замов#
никам більше 4000 корабельних і промислових
двигунів і тисячі передач редукторів, сумарна
потужність яких складає більше 50 000 МВт, а
сумарне напрацювання складає 90 млн годин.
Інноваційно#організаційну структуру Дер#
жавного підприємства "Науково#виробничого
комплексу газотурбобудування "Зоря" — "Маш#
проект" формують: Центр науково#дослідних і
дослідно#конструкторських робіт (ЦНДДКР)
"Машпроект" та завод "Зоря". До Центру науко#
во#дослідних і дослідно#конструкторських робіт
входять підрозділи: конструкторського відділен#
ня (КВ), науково#дослідного відділення (НДВ) і
дослідного виробництва (ДВ). Завод "Зоря" за#
безпечує виготовлення і ремонт серійних газо#
турбінних двигунів, редукторів і іншого устатку#
вання, здійснює комплектацію і збирання газо#
турбінних установок і турбогенераторів [3].
Таким чином, спостерігається динамічне зро#
стання інноваційного розвитку ДП НВКГ "Зоря"
— "Машпроект" з моменту створення підприєм#
ства до сьогоднішнього часу. Постійне вдоско#
налення виробничих потужностей за допомогою
сучасних інвестиційно#інноваційних рішень пози#
тивно впливає на економічний стан підприємства.
Про інвестиційну#інноваційну стратегію
підприємства свідчить динаміка його розвитку.
Зокрема в 2010 році основне виробництво вико#
нало передбачене планом товарного випуску та
бюджету реалізації комплектування основної
продукції підприємства. Випущено 61 двигун, вда#
лося здійснити постачання 63 нових двигунів, 26
відремонтованих. Частка експорту склала 95,7%.
Паралельно з основною виробничою діяльністю
комплексу у 2010 році було здійснено ряд про#
ектів по заміні застарілого і модернізації працю#
ючого обладнання, інженерних мереж та комун#
ікацій. Виконаний капітальний ремонт 253 оди#
ниць обладнання та поточний ремонт 3201 оди#
ниць обладнання. Обсяг виготовленої продукції
(робіт, послуг) за вказаний період у діючих цінах
склав 3006,4 млн грн., зростання порівняно з 2011
роком — 112,0%), у тому числі обсяг виготовле#
ної промислової продукції — 2878,8 млн грн., зро#
стання порівняно з 2011 роком — 119,1%), обсяг
науково#технічної продукції — 127,7 млн грн., у
порівнянні з 2011 роком — 48%. Обсяг реалізо#
ваної продукції (чистий дохід від реалізації),
(робіт, послуг) — 2979,2 млн грн. Темп зростання
обсягів реалізованої продукції (чистий дохід від
Передплатний індекс 21847

реалізації) до попереднього року склав 112,3%.
У загальному обсязі реалізованої продукції час#
тка експорту за 2012 рік склала 95,7% (за 2011 рік
— 95,9%), у тому числі в країни СНД — 38,5% (у
2011 році — 51,2%), в країни далекого зарубіж#
жя — 57,2% (у 2011 році — 44,7%). Питома вага
продукції для України становила 4,3% (у 2011 році
— 4,1%) [9, с. 1—2].
Паралельно з основною виробничою діяльні#
стю комплексу у 2012 році здійснено ряд проектів
по заміні застарілого обладнання. За зазначений
період придбано 205 одиниць обладнання на суму
9173,6 тис. грн. і виконана модернізація 5 одиниць
обладнання на суму 1468,7 тис. грн. Виконана ре#
конструкція трансформаторної підстанції на суму
2087,6 тис. грн. У 2012 році виконаний капітальний
ремонт 226 одиниць обладнання для 2767 одиниць
обладнання виконано поточний ремонт. Сума вит#
рат на капітальний і поточний ремонти склала
23487,1 тис. грн. [8, с. 1—2].
За 2013 рік основним виробництвом вико#
нана комплектація виробів, передбачених пла#
ном товарного випуску і бюджетом реалізації
на 2013 рік. Обсяг виготовленої продукції
(робіт, послуг) за період у діючих цінах склав
3301,4 млн грн., зростання порівняно з 2012
роком — 109,8%. Обсяг реалізованої продукції
(чистий дохід від реалізації), (робіт, послуг) за
2013 рік склав — 3228,1 млн грн. Темп зростан#
ня обсягів реалізованої продукції (чистий дохід
від реалізації) щодо попереднього року —
108,4%. У загальному обсязі реалізованої про#
дукції частка експорту за 2013 рік склала 94,3%
(за 2012 рік — 95,7%), у тому числі в країни СНД
— 40,2 % (у 2012 році — 38,5%), в країни дале#
кого зарубіжжя — 54,1% (у 2012 році — 57,2%).
Питома вага продукції для України у 2013 році
становив 5,7% (у 2012 році — 4,3%) [10, с. 1—2].
За 2014 рік основним виробництвом викона#
на комплектація виробів, передбачених планом
товарного випуску і бюджетом реалізації на 2014
рік. У загальному обсязі реалізованої продукції
частка експорту за 2014 рік склала 93,7% (за 2013
рік — 94,3%), у тому числі в країни СНД — 33,2 %
(у 2013 році — 40,2%), в країни далекого зарубі#
жжя — 60,5% (у 2013 році — 54,1%). Питома вага
продукції для України в 2014 році склала 6,3% (у
2013 році — 5,7%). Паралельно з основною ви#
робничою діяльністю комплексу в 2014 році
здійснено ряд проектів по заміні застарілого об#
ладнання. За цей період придбано 247 одиниць
обладнання (у 2013 році — 243 одиниці) на суму
34593,9 тис. грн. (у 2013 році — 103559,5 тис. грн.)
і виконана модернізація 4 одиниць обладнання (у
2013 році — 8 одиниць) на суму 579,9 тис. грн. (у
2013 році — 1646,7 тис. грн.) [11, с. 1—2].
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Частка експорту в обсязі реалізованої про#
дукції (чистий дохід від реалізації) в 2015 році —
98,3%, у тому числі в країни СНД — 5,7 %, в країни
далекого зарубіжжя — 92,6%. Питома вага про#
дукції, відвантаженої по Україні — 1,7%. Пара#
лельно з основною виробничою діяльністю
підприємства в 2015 році здійснено ряд проектів
по заміні застарілого обладнання. За вказаний
період придбано 247 одиниць обладнання на суму
131316,4 тис. грн. [11, с. 1—2]. За 9 місяців 2016 року
чистий прибуток ДП "Зоря" — "Машпроект" склав
29 млн 908 тис. грн., що перевищило показник ана#
логічного періоду 2015 року в 9,5 разів [6].
У ДП НВКГ "Зоря" — "Машпроект" у 2015
році був відправлений на випробувальну станцію
підприємства в селищі Каборга Березанского
району експериментальний двигун потужністю
60 МВт. Після завершення монтажу та наладки
допоміжних систем буде розпочато черговий —
третій етап випробувань нової машини. З виве#
денням на ринок нової машини підприємство має
намір розширити спектр пропозицій з енергетич#
них проектів. Енергетичний напрям залишається
одним з найбільш перспективних. Одночасно з
цим проектом проводяться інтенсивні роботи зі
створення двигуна потужністю 32МВт.
ДП НВКГ "Зоря" — "Машпроект" встанов#
лено три 3d#принтери виробництва компанії "3d
Systems" (США). Дві одиниці устаткування при#
значено для виробництва пластикових виробів,
одна — з гипсовмісного матеріалу. Планується
також впровадження 3d#друку із застосуванням
металу. Використання 3d#друку дозволило знач#
но прискорити дослідно#конструкторські і нау#
ково#дослідні роботи при проектуванні нових
виробів. Підприємство розробило і випробува#
ло ряд технологій, зокрема, виготовлення відли#
вок неохолоджуваних лопаток на основі надру#
кованих на 3d#прінтері випалюваних моделей.
Використання цієї технології дозволило скоро#
тити термін виготовлення відливок у декілька
разів з 3—6 місяців до 0,5—1 місяця [5].
ВИСНОВКИ

Отже, осередком для часового регіонально#
го накопичення, а потім активного впроваджен#
ня інноваційного продукту, слугують складові
елементи певної регіональної інноваційної
структури. До цих елементів, ефективність яких
доведено практикою, слід віднести підприєм#
ства та організації, незалежно від форм влас#
ності, які значну увагу приділяють інвестиціям
та інноваціям, засобам і методам їх створення
та методичного впровадження.
Сучасні трансформаційні процеси, які від#
буваються в економіці України вимагають роз#
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глядати інновації як рушійну силу розвитку ре#
гіонів. У залежності від рівня інноваційного
розвитку регіону спостерігається його соціаль#
но#економічний потенціал. Максимальне вико#
ристання інновацій регіонами України дозво#
лить зрушити з місця дисбалансові прогалини
державної економіки.
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INNOVATIVE COMPONENT IN A MANAGEMENT SYSTEM OF THE WINEMAKING ENTITIES
Стаття присвячена дослідженню проблем інноваційного розвитку виноградарсько3виноробної галузі України,
особливо в її південних регіонах — Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Представлено результати ана3
лізу поточного стану галузі, визначено необхідність активного впровадження інновацій та чинники, що сприяють та
заважають цьому. Визначено основні позитивні наслідки впровадження інноваційних проектів на підприємствах га3
лузі та основні ризики інноваційного розвитку. Окремо відзначається важливість пошуку надійних джерел фінансу3
вання інноваційного розвитку галузі, зважаючи на певні особливості вирощування винограду та виробництва вино3
градних вин. Наведено приклади запровадження сучасних інноваційних проектів на виноробних підприємствах Одесь3
кого та інших регіонів. Серед основних напрямів інноваційного розвитку визначено виробничі, організаційні, марке3
тингові інновації, наведено конкретні пропозиції.
Article is devoted to research of Ukraine wine3making industry innovative development problems, especially in its
southern regions — the Odessa, Nikolayev and Kherson regions. Analysis results of industry current status are provided,
need of active implementation of innovations and factors which help and interfere with it is determined. The main positive
consequences of innovative projects implementation at the entities of an industry and the main risks of innovative
development are determined. Importance of reliable sources of innovative development of industry financing search, in
view of certain features of cultivation of grapes and production of grape wines is separately noted. Examples of
implementation of modern innovative projects at the wine3making entities Odessa and other regions are given. Among
the main directions of innovative development production, organizational, marketing innovations are determined, specific
proposals are given.

Ключові слова: виноробна галузь, вина, інновації, інвестиції, винний туризм.
Key words: wine;making industry, wine, innovations, investments, wine tourism.
ВСТУП

Винний ринок Україні оцінюють у 23 млн де#
калітрів, або 800 млн дол. США. 85% вин вироб#
ляються українськими компаніями, 15% —
імпортуються [4, с. 27]. Динаміка розвитку ви#
норобної галузі складає 5—6% на рік завдяки
нарощуванню потужностей крупних підпри#
ємств і збільшенню обсягів розливу. Малі вироб#
ники суттєво не впливають на ринок. Вітчизняні
виробники завдяки значним витратам за отри#
мання ліцензій та сплату акцизів змушені
піднімати ціни або скорочувати обсяги вироб#
ництва дешевих вин. Вперше в Україні скороти#
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лося виробництво натуральних виноградних
вин, натомість збільшилося виробництво порош#
кових. У смакових потребах українських спожи#
вачів до 55% займають кріплені вина, до 35% —
вина напівсухої групи. Відзначається зростан#
ня споживання дешевших і відповідно менш як#
існих вин, проте прогнозується збільшення спо#
живання натуральних вин [1, с. 29—30]. Нині в
Україні більш 50% продукції становлять кріплені
вина. Натомість в усьому світі віддають перева#
гу сухим і, меншою мірою, напівсухим й напівсо#
лодким столовим винам, приготовленим за кла#
сичною технологією. Відтак, споживання
Передплатний індекс 21847
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кріплених вин в пострадянських країнах щоріч#
но скорочується. Тим не менше, вітчизняні ви#
робники продовжують виробляти кріплені вина,
посилаючись на традиційні смаки й попит. На#
справді ж виробляти міцні та десертні вина про#
стіше, ніж сухі вина, і вигідніше, з точки зору
підприємства і держави. Через невідповідність
сировинної бази виноградарства, ресурсовит#
ратність виробничих потужностей, більшість
українських виробників не спроможні виробля#
ти конкурентоспроможні сухі вина. Галузь досі
оснащена переважно морально і фізично заста#
рілим обладнанням, що дозволяє виробляти
лише міцні і десертні вина. Проте окремі ук#
раїнські сучасні виробники вкладають у розви#
ток виноградників і виробничої бази значні кош#
ти, що дає позитивні результати [10, с. 250].
Більшість виноробних компаній не має сертиф#
ікованої системи управління якістю продукції,
що в умовах сучасного виробництва стає най#
важливішою складовою ефективності підприє#
мства. Всі процеси управління якості мають бути
об'єднані в єдину систему, де чітко визначено
відповідальність, процедури, процеси і ресурси.
В цьому сенсі на перший план виходить пробле#
ма запровадження інноваційних технологій та
технічних засобів на підприємствах виноробної
галузі.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Завданням статті є дослідження основних
проблем інноваційного розвитку виноробної
галузі України.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми інноваційного розвитку винороб#
ної галузі України досліджено в роботах таких
науковців, як І. Агеєва, Д. Басюк, М. Бойко, О.
Карташова, О. Нестеренко, В. Осипов, О. Пав#
лова, В. Папп, М. Петричко, Т. Постоян, О. Тка#
ченко, А. Шумський та багато інших. Проте ви#
сока актуальність проблеми та різноманітність
чинників, що впливають на інноваційний розви#
ток галузі обумовлюють необхідність подаль#
ших глибоких досліджень у цьому напрямі.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є аналіз стану іннова#
ційного розвитку виноробної галузі України та
визначення основних шляхів збільшення його
ефективності.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ

Серед сучасних тенденцій розвитку вино#
робної галузі України слід назвати нижчий
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рівень споживання виноградного вина порівня#
но з Європою; старіння виноградників, дефіцит
столових та технічних сортів винограду; ско#
рочення виробництва виноградних вин на тлі
загального збільшення споживання спиртних
напоїв; незначна підтримка державою галузі;
стримувальні тарифні та нетарифні заходи.
Скорочення площ виноградників в Україні
обумовлює невідповідність між потребою вироб#
ництва в сировині і можливостями сировинної
бази. Це спричинює дефіцит сировини, що запов#
нюється за рахунок імпорту виноматеріалів; не#
задовільний сортовий склад виноградних насад#
жень: нестачу сортів шампанського напряму, чер#
воних і аборигенних сортів; високі ціни на вітчиз#
няну сировину і продукти її переробки; слабку
фінансова підтримка державних наукових уста#
нов і навчальних закладів відповідного напряму.
Особливістю галузі є порівняно тривалий
цикл виробництва. Відтак, питання залучення
довгострокових інвестицій стоїть досить гос#
тро. Виноградарству і виноробству потрібні
інвестиції на тривалий час, і розрахунок за кре#
дитними ресурсами тут можливий лише на 8—
9 рік після закладки винограднику.
У вітчизняному виноробстві налічується
близько 70 виробників вина, серед яких лише
28 — з обсягами виробництва понад 300 тис.
дал. Основними регіонами виробництва вино#
матеріалів в Україні до 2013 р. були Одеська,
Миколаївська, Херсонська області та АР Крим.
У 2013 р. частка Одеської, Херсонської та Ми#
колаївської областей у загальному обсязі ви#
робництва становила 72,5%. У 2014 р. частка цих
областей досягла вже 97,3% завдяки окупації
АР Крим [12, с. 28].
З втратою кримських підприємств на пер#
ший план вийшли одеські та миколаївські. Їм
вдалося частково зайняти нішу кримських ТМ.
У 2015 р. серед перших 5 були компанії "Кобле#
во", "Таврія", "Нива", "Шабо", "Фрут Майстер
Фудс". При цьому серед підприємств Одеської
області лише 7 відповідають вимогам конкурен#
тоспроможності і то лише на регіональному
ринку. Для виходу на національний і міжнарод#
ний ринки необхідний значно вищий рівень кон#
курентоспроможності підприємств [7, с. 84—
85]. На виробників Одеського регіону негатив#
но впливають високі акцизні ставки та ціна
ліцензії, нерозвиненість внутрішнього ринку,
низька конкурентоспроможність українського
вина [9, с. 105]. Це стосується й усієї винороб#
ної галузі України в цілому.
Сьогодні необхідне поступове зниження
імпорту виноматеріалів з одночасним розвит#
ком вітчизняної сировинної бази шляхом за#
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провадження інноваційних технологій вироб#
ництва винограду, зростання врожайності й
підвищення якості продукції. Частину проблем
можна вирішити лише за рахунок жорсткої, але
зваженої державної політики, іншу частину —
за рахунок запровадження результатів науко#
вих досліджень у виробництво [7, с. 85—86].
Отже, інноваційний розвиток виноробної
галузі України немає альтернатив і потребує
мобілізації усіх можливих ресурсів. Специфікою
інноваційного розвитку галузі є необхідність
оптимізації продуктивних сил у взаємодії з при#
родно#кліматичними ресурсами й розмірами
господарств. Ключові питання фінансування
інноваційного розвитку полягають у площині
наукового моделювання ринку й факторного
розподілу створеної вартості. Джерела фінан#
сування інноваційного процесу є функцією про#
дуктивних сил й продуктових потоків АПК.
Інновації стають рушійною силою, що спро#
можна подолати відмінності в особливостях фун#
кціонування підприємств виноробної галузі. Пе#
ред виробниками відкриваються можливості вив#
чення досвіду зарубіжних компаній, впроваджен#
ня новітніх, або значно вдосконалених технологій
і процесів, нових методів маркетингу та органі#
заційних методів у діяльність підприємства з ме#
тою досягнення високого рівня якості продукції
та виходу на міжнародний ринок. Проте іннова#
ційна діяльність несе ризик втрати власних ре#
сурсів, недоотримання доходу, додаткових вит#
рат. Під час розробки й упровадження інновацій
проблемами є надмірні витрати коштів і часу,
пріоритети конкурентного розвитку, незадовіль#
ний аналіз ринку, не достатня кількість інфор#
мації від кінцевих споживачів, неповна взаємо#
дія між підрозділами підприємства.
Отже, впровадження інновацій конче зале#
жить від фінансових можливостей підприємств.
Відтак, на ринку пануватимуть підприємства,
що винайдуть кошти для досліджень запитів
споживачів, розробки та впровадження нових
смакових властивостей і видів продукції, та
зможуть залучити інвесторів. Здійснення інно#
ваційної діяльності неможливе й без команди
висококваліфікованих фахівців. Тому першо#
черговим завданням стає створення системи
управління, що зможе ефективно й швидко
впроваджувати інновації, оптимально викори#
стовувати ресурси підприємства, досягати ве#
ликого рівня доходності [15, с. 36].
Сучасні обсяги інвестицій виноробних
підприємств незначні й не відповідають потре#
бам розвитку. Зокрема у складі сукупних інве#
стицій виноробних підприємств Одеської об#
ласті наразі найбільшу питому вагу мають ре#
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альні інвестиції, що майже повністю представ#
лені матеріальними, та значно меншу — фінан#
сові, причому сума матеріальних інвестицій
зростає, а нематеріальних і фінансових — змен#
шується [3, с. 257]. Стратегічними орієнтирами
підвищення інвестиційної привабливості під#
приємств слід визнати сировинні, технологічні,
виробничі, маркетингово#збутові, органі#
заційні інновації [13, с. 218].
Виробничо#господарський процес винороб#
ства представлений трьома основними складови#
ми — розробкою, виробництвом та реалізацією
інноваційної продукції. На стадії розробки інно#
ваційний процес передбачає фундаментальні дос#
лідження, розроблення зразків інноваційного
продукту та його випробовування, патентуван#
ня та комерціалізацію результатів інноваційного
проекту. Підприємство може самостійно займа#
тися науковими розробками або придбавати пра#
ва на об'єкти інтелектуальної власності, що сут#
тєво знижує ризик втрати коштів. Відтак, розроб#
лення інноваційного продукту передбачає роз#
робку стратегії фірми, виявлення ринків і позицій,
визначення обсягів потрібних інвестицій й дже#
рел фінансування, термінів виконання й обсягів
робіт, розрахунок потреби у ресурсах, прогно#
зування можливих коректив процесу.
Щорічне зростання виробництва винороб#
ної інноваційної продукції потребує переос#
мислення підходів до організації виробничого
процесу, що передбачає використання ресур#
созберігаючих технологій й нових механізмів,
зниження виробничих витрат. Це сприяє підви#
щенню конкурентоспроможності продукції і
зростанню економічної ефективності іннова#
ційного проекту.
Кінцевим етапом є реалізація виробленої
інноваційної продукції, орієнтована на зрос#
тання обсягу продажів, розширення частки
ринку, збільшення прибутку підприємства. Для
цього необхідні визначення місії підприємства,
його місця на ринку; планування виробництва,
закупівлі матеріально#технічних ресурсів, мар#
кетингових комунікацій, фінансового забезпе#
чення випуску й реалізації продукції; форму#
вання каналів розподілу продукції, здійснення
цінової політики, покращання керівництва мар#
кетинговою діяльністю, організація збирання,
обробки і аналізу маркетингової інформації
[14, с. 27—28].
Інноваційний розвиток виноробної галузі
передбачає формування інтегрованих мереж
диверсіфікованих інновацій; управління ресур#
сами; запровадження екологізованих інновацій
в умовах ринкової та природної невизначе#
ності. Базовою детермінантою інноваційної
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модернізації галузі стає тріада "інтеграція,
інновації, інвестиції", що згодом перетворюва#
тиметься на парадигму "три К" — корпорати#
зація, капіталізація, комерціалізація. Слід
здійснювати ефективну кооперацію та концен#
трацію ресурсів за вектором інтегрованого
впровадження інноваційних технологій, видів
продукції та методів управління в галузі. Фор#
мування інноваційних контурів модернізації
галузі дозволяє здійснювати процес за умови
мінімального фінансового забезпечення.
Серед стратегічних напрямів системної
інноваційної модернізації галузі відзначають
забезпечення виробництва системою сучасних
енергоощадних машин, багатофункціональної
техніки, енергетичних модулів; ефективні тех#
нології вирощування виноградних ресурсів з
раціональним використанням їх генетичного
потенціалу і технічних ресурсів; комплексну й
глибоку переробку та зберігання продукції ви#
ноградарства тощо. Найвищий пріоритет має
забезпечення виробництва системою сучасної
енергоощадної техніки, створеної на базі най#
кращої елементної бази. Для цього слід забез#
печити корінне переоснащення металургії, вер#
статобудування, енергетики, електронної про#
мисловості тощо; зведення до мінімуму прямо#
го продажу імпортної сільськогосподарської
техніки в державі. Іноземна техніка має як мі#
німум збиратися в Україні [6, с. 148—149].
У роботі [8] на результатах аналізу роботи
виноробних підприємств Одеської області по#
казано, що запровадження інновацій дійсно
мають суттєвий вплив на зростання їх економ#
ічної ефективності та конкурентоспромож#
ності. Такий зв'язок відзначається також у ро#
боті [18, с. 305], де сказано, що на підприєм#
ствах, де впроваджено науково#технічну про#
дукцію, має місце зростання середньорічного
обсягу виробництва продукції, зниження мате#
ріальних витрат і середньої собівартості.
Застосування інновацій в управлінні вино#
робними підприємствами забезпечує зростан#
ня продуктивності праці, фондовіддачі, обо#
ротності оборотних коштів, рентабельності
продукції, інноваційні проекти мають високий
економічний ефект та швидку окупність. Втім,
інноваційні методи управління є різноманітни#
ми та мають застосовуватись з урахуванням
результатів глибокого фінансово#економічно#
го аналізу діяльності підприємства [4, с. 29].
Основними напрямами інноваційного роз#
витку галузі є прискорення науково#технічно#
го прогресу, здійснення технічної реконст#
рукції виробництва; вдосконалення структури,
форм організації та управління виробництвом;
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поліпшення використання виробничих фондів;
підвищення продуктивності праці; зниження
собівартості продукції; збільшення прибутку;
підвищення організаційно#технічного рівня
підприємства та економічної роботи на всіх
рівнях управління. Відтак, можна виділити ви#
робничі, організаційні, соціальні, фінансові,
маркетингові, логістичні та змішані інновації [4,
с. 27].
У виноробної галузі головним сьогодні має
бути досвідчений інженер#технолог винороб.
Саме він є законодавцем для селекціонерів#ге#
нетиків, виноградарів#науковців, виробників.
Адже лише 5—6% винограду в світі спожи#
вається у вигляді родзинок, 10% — у свіжому
вигляді, а 84—85% використовується для ви#
робництва вина, коньяків, бренді. Проте й досі
спостерігається перевага виноградарів над ви#
норобами [10, с. 249].
Жорстка конкуренція зі світовими лідера#
ми на ринку вина диктує необхідність підвищен#
ня якості виноробної продукції України з од#
ночасним зниженням собівартості. Істотним
резервом зниження собівартості вина є підви#
щення врожайності винограду й впроваджен#
ня безвідходних технологій. При переробці ви#
нограду на виноматеріали утворюється при#
близно 15—20% вторинних продуктів, раціо#
нальне використання яких дає можливість от#
римати додатково продукти, потрібні для пев#
них галузей економіки. Розробка й впровад#
ження інноваційних технологій утилізації вто#
ринних продуктів виноробства можуть дати
значний прибуток.
На цей час в Одеській національній академії
харчових технологій розроблені інноваційні
технології виробництва виноградної олії, що
дозволяють максимально зберігати біологічно
активні сполуки. Така олія потрібна в косме#
тиці та функціональному харчуванні. Крім цьо#
го, розробляються технології переробки від#
ходів виноробства задля отримання поліфе#
нольних концентратів, слабоалкогольних та бе#
залкогольних напоїв, продуктів харчового,
косметичного, фармацевтичного призначення,
біологічно активних речовин на основі дріж#
джових осадів виноробства, міцних напоїв типу
"Бренді" тощо [12, с. 30—31].
У роботі наведено приклади впровадження
на підприємствах виноробної галузі інновацій#
них технологій, зокрема удосконаленої техно#
логії зберігання винограду; приготування та
дозування бентонітової суспензії; стабілізації
коньяків; виробництва органічних та органіко#
мінеральних добрив з відходів виробництва;
нових методів визначення розливостійкості
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виноматеріалів і вин та виявлення фальсифі#
кації вин тощо.
Важливою складовою інноваційної стра#
тегії розвитку галузі є селекція нових сортів
винограду, спрямована на ефективніше вико#
ристання природних та економічних факторів,
підвищення виробничого потенціалу, стійке
задоволення попиту на продукцію виноробства
та столовий виноград за рахунок створення
сортів, стійких до несприятливих умов кліма#
ту, грунтів та біотичних факторів.
Функціонування та розвиток потужних ви#
норобних підприємств відбувається шляхом
інтеграції сільськогосподарських підприємств з
виноробними компаніями і збутовими фірмами.
Сировинною основою для виробництва вин є
продукція сільськогосподарських підприємств,
що постачають виноматеріали безпосередньо на
виноробні підприємства та співпрацюють з низ#
кою посередницьких організацій. Канали збуту
вин на ринку України включають посередницькі,
оптові та роздрібні фірми, що забезпечують пе#
реважну частку товаропотоків, частка прямих
каналів збуту вин в Україні незначна. Основним
товарним сегментом ринку вин України висту#
пають виноградні вина, частка плодово#ягідних
вин незначна, що пояснюється існуючими спо#
живчими уподобаннями і традиціями домашнь#
ого виноробства [11, с. 20—21].
У роботі [16] пропонується створити у ви#
норобній галузі інноваційний механізм впро#
вадження завершених наукових розробок за#
собів механізації, за принципами функціону#
вання технокластерів. Ця інноваційна структу#
ра створюється на договірній основі об'єднан#
ням наукових і підприємницьких структур на
засадах приватно#групових інтересів. Техно#
кластер має забезпечити внутрішні і зовнішні
управлінські функції системи й створити умо#
ви для вирішення певних проблем, зокрема
інерційних наукового забезпечення та марке#
тингу; короткострокового менеджменту; не#
гнучкого й неадресного виробництва [16, с. 21].
Кластерна форма організації виробничо#коо#
пераційних зв'язків забезпечує інноваційний
розвиток регіону, конкурентоспроможність
продукції, створення нового бізнесу, накопи#
чення соціального капіталу, синергетичний
ефект [12, с. 30—31]. Необхідність ефективно#
го використання досвіду розвинених країн у
формуванні оптимальних структур управління
інноваційним розвитком виноробної галузі, де
інтегровані зусилля державних установ та при#
ватних підприємств, відзначається в роботі [19].
Важливою проблемою інноваційного розвит#
ку виноробної галузі є дефіцит кваліфікованих
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кадрів. У роботі [17] пропонується на базі науко#
во#дослідних установ створювати випробуваль#
но#демонстраційні комплекси технологій, машин
та обладнання для виноробної галузі. Такий ком#
плекс стане матеріально#технічною базою науко#
во#навчально#виробничого центру підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців галузі. Інноваційна модель підготовки
кадрів в межах кластерного формування ство#
рить умови ефективного функціонування інно#
ваційної системи професійної освіти; забезпечить
виробництво фахівцями нової формації, підви#
щить конкурентоспроможність галузевої освіти
й науки [17, с. 128—129].
Головне завдання маркетингу виноробної
галузі — навчити кінцевого споживача культурі
споживання, через яку формуються фактори
сприйняття та позиціонування нових ТМ в Ук#
раїні. Для фінансування таких інноваційних
програм В. Доронін пропонує створити в Ук#
раїні систему "винного" ("теруарного") збору
за прикладом Франції та Італії. В Україні це
дасть змогу сформувати "галузевий теруарний
маркетинг", що синтезує класичний маркетинг
і маркетинг територій. Його метою є створен#
ня міфологічної надвартості продуктів, вироб#
лених у даному регіоні [5, с. 62—63].
Важливим новим інструментом інновацій#
ного розвитку виноробної галузі стає винний
туризм, широко розвинений в країнах ЄС. Фор#
мування національного винного туризму ви#
значається розвитком мережі регіональних
винних шляхів — спеціально прокладених ту#
ристичних маршрутів, що передбачають від#
відування виноградників, виноробних підпри#
ємств, винних фестивалів у поєднанні з відпо#
чинком та розвагами [2, с. 80].
Варто відзначити оригінальну туристичну
подорож "Винні перлини України", де туристам
запропоновано 12#денний тур по виноробних
та коньячних підприємствах півдня України.
Критеріями ефективності розвитку винних
шляхів є оригінальність продукту, його різно#
плановість і диференціація; співвідношення
ціни та якості; інформаційна й маркетингова
підтримка; наявність кваліфікованого персона#
лу; розвиток інфраструктури; вплив на культу#
ру споживання; зростання туристичних потоків
у регіоні; розвиток виноробних підприємств,
зростання обсягу продажів. Розвиток мережі
винних шляхів забезпечить збільшення потоку
туристів та обсягів збуту продукції місцевих
виробників, зростання кількості робочих місць,
підвищення рівня культури споживання вина,
формування позитивного іміджу регіону [2, с.
82—83]. Розвиток винного туризму дозволяє
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збільшити тривалість туристичного сезону,
підвищити туристичний імідж місцевості,
збільшити кількість туристичних прибуттів,
збагатити і диференціювати місцевий туристич#
ний продукт [20, с. 59].
ВИСНОВКИ

Отже, інновації стають нині одним з голов#
них чинників формування ефективного роз#
витку виноробного виробництва. В розвине#
них країнах 40 % економічного росту забез#
печується саме за рахунок інновацій, що виз#
начило принципово новий перехід від традиц#
ійної до інновативно#інноваційної науково#
технічної політики. Інноваційний шлях роз#
витку виноробної промисловості України по#
в'язаний із значними труднощами, серед яких
головними є високий рівень ризику та від#
повідні складнощі з пошуком джерел фінан#
сування. Виноробні підприємства значно ди#
ференційовані за техніко#технологічним
рівнем виробництва. На багатьох підприєм#
ствах галузі нестабільна робота в умовах кри#
зових процесів, нестача власних коштів, недо#
статня підтримка інноваційної діяльності дер#
жавою призвели до уповільнення темпів ос#
воєння нової техніки, устаткування, облад#
нання, технологій в галузі, зменшуючи тим
частку інноваційної продукції. Незважаючи на
це, провідні підприємства та наукові заклади
галузі вже нині демонструють певні успіхи у
впровадженні інноваційних технологій та тех#
ніки у виробництво продукції та управління
підприємствами.
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METHODICAL FOUNDATIONS OF THE FIXED ASSETS OPERATIONS
Статтю присвячено проблемам обліково3аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів в Ук3
раїні. Визначено економічну сутність процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств. Досліджено
організацію інформаційно3облікових потоків управління процесом експлуатації основних засобів будівельних
підприємств.
The article deals with the problems of accounting and analytical support for the operation of fixed assets in Ukraine.
The economic nature of the fixed assets of major construction companies has been identified. The organization of accounting
information flow management by the process of operating fixed assets of construction companies has been analysed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Стабільність функціонування будівельних
підприємств значною мірою залежить від за#
стосування ефективних інструментів управлі#
ння. Їх реалізація потребує використання ши#
рокого масиву інформації, можливість форму#
вання якої з'являється за умови створення на#
лежного обліково#аналітичного забезпечення
розвитку ринку будівельних послуг.
Недостатній рівень достовірності та своє#
часності інформації, належної аналітичної об#
робки даних про факти здійснення окремих
операцій щодо переміщення, безпосереднього
використання, технічного обслуговування,
відновлення (ремонту) та поліпшення експлу#
атації основних засобів перешкоджає прийнят#
тю виважених управлінських рішень для забез#
печення конкурентоспроможності будівельних
підприємств. Тому з метою формування адек#
ватних інформаційних потоків для забезпечен#
ня сучасних потреб менеджменту у будівельній
галузі, ці проблеми слід негайно вирішити. Крім
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того, нагальною є розробка рекомендацій щодо
вдосконалення організаційних і методичних
положень обліково#аналітичного забезпечен#
ня процесу експлуатації основних засобів бу#
дівельних підприємств на основі вдосконален#
ня формування, накопичення, передачі, оброб#
ки, зберігання й використання облікових, ана#
літичних і контрольних даних про операції з ос#
новними засобами у процесі прийняття управ#
лінських рішень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження проблем
зробили такі вітчизняні вчені, як М.І. Бондар,
Ф.Ф. Бутинець, О.М. Галенко, С.Ф. Голов, Д.О. Гри#
цишен, Н.О. Гура, Г.М. Давидов, Й.Я. Даньків,
В.В. Євдокимов, А.Г. Загородній, М.М. Зюко#
ва, Г.А. Велш, В.В. Ковальов, Р.Н. Нідлз, Я.В. Со#
колов, Р.Н. Холт, Дж.К. Ван Хорн, А.Д. Шере#
мет, Д.Г. Шорт.
Віддаючи належне значущості попередньо#
го доробку дослідників із цих питань, слід ви#
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знати, що окремі аспекти теорії, методики та
організації обліку й аналізу процесу експлуа#
тації основних засобів є недостатньо розроб#
леними і потребують подальших досліджень,
спрямованих на їх удосконалення і розвиток з
огляду на організаційно#технологічні особли#
вості будівельних підприємств.
Науковий та практичний інтерес до цих пи#
тань зумовлений потребою формування ефек#
тивної системи обліково#аналітичного забезпе#
чення процесу експлуатації основних засобів
у межах виокремлених його технологічних
складових як окремих заходів з метою підго#
товки достовірної облікової та аналітичної ін#
формації для поліпшення використання об'єк#
тів основних засобів, зниження витратності їх
утримання, оптимізації податкових розра#
хунків.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є дослідження методичних
засад процесу експлуатації основних засобів.
Відповідно до поставленої мети сформу#
льовано наступні завдання:
— визначити економічну сутність процесу
експлуатації основних засобів будівельних
підприємств;
— дослідити організацію інформаційно#об#
лікових потоків управління процесом експлу#
атації основних засобів будівельних підпри#
ємств.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вважливим у вирішенні проблем якісних
досліджень є проведення лексичного аналізу,
при цьому економічна лінгвістика не висуває
спеціальних вимог до виявлення сутності пев#
них понять [3, с. 113]. Для обгрунтування еко#
номічної сутності — процесу експлуатації ос#
новних засобів будівельних підприємств роз#
глянемо суть складових такого поняття в гно#
сеологічно#лінгвістичному аспекті. Так, згідно
з Великим тлумачним словником української
мови:
— процес — це послідовна зміна станів або
явищ, яка відбувається закономірним поряд#
ком; хід розвитку чого#небудь; сукупність по#
слідовних дій, засобів, спрямованих на досяг#
нення певного наслідку [4, с. 1179];
— експлуатація — систематичне викорис#
тання людиною продуктивних сил [4, с. 341].
Екстраполюючи наведені вище поняття та
їх змістові характеристики в площину дослід#
жуваної проблеми, із врахуванням галузевих
особливостей діяльності будівельних підпри#
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ємств і нормативно#правових актів, можна
сформулювати авторський підхід до визначен#
ня сутності процесу експлуатації основних за#
собів будівельних підприємств, а саме:
— це корисне використання об'єктів основ#
них засобів у господарській діяльності протя#
гом певного періоду, яке призводить до транс#
формації вартісних та якісних характеристик
основних засобів і, як наслідок, зумовлює не#
обхідність проведення технічного огляду й об#
слуговування, ремонтів та поліпшень для досяг#
нення статутних цілей підприємства.
Визначення самого поняття — процес екс#
плуатації основних засобів наводять у своїх
працях дуже мало авторів. Так, науковці, ха#
рактеризуючи суть поняття — експлуатація
основних засобів, пишуть, що це процес корис#
ного використання основних засобів у вироб#
ничій діяльності підприємства протягом певно#
го терміну та понесення витрат на їхній ремонт,
модернізацію, добудову, заміну окремих час#
тин та обслуговування. Однак понесення вит#
рат на їх ремонт, модернізацію, добудову, зам#
іну окремих частин та обслуговування не ха#
рактеризує суть поняття, а є об'єктивним на#
слідком експлуатації основних засобів, що по#
в'язано із необхідністю поліпшення основних
засобів для доведення до стану, в якому вони
можуть приносити економічні вигоди суб'єкту
господарювання.
Проблемним є питання визначення не тіль#
ки економічної сутності самого терміна — про#
цес експлуатації основних засобів, але і його
інтерпретації в обліково#аналітичній системі
управління через розкриття об'єктивних нас#
лідків експлуатації, а саме зносу.
Знос — це втрата основними засобами
їхньої споживчої вартості, що є невід'ємною
стороною процесу перенесення їхньої вартості
на створюваний за їх допомогою продукт. При
цьому можна виділити такі типи зносу:
— фізичний знос основних засобів, які бе#
руть активну участь під час виконання будівель#
но#монтажних робіт, при цьому його величина
залежить від обсягу виконаних робіт;
— фізичний знос основних засобів, які тим#
часово не використовуються, наприклад, пере#
буваючи на консервації; при цьому його вели#
чина залежить від терміну та умов зберігання
таких основних засобів;
— моральний знос основних засобів, поява
якого пов'язана із науково#технічним прогре#
сом.
У результаті зносу відбувається роздвоєн#
ня основних засобів: вартісна частина зали#
шається пов'язаною з натуральною формою,
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інша ж відокремлюється від них в аморти#
заційній частці. Знос є фізичним наслідком ек#
сплуатації основних засобів, який завдяки об#
ліковим інструментам інтерпретується в еконо#
мічне явище — амортизацію як джерело відтво#
рення основних засобів. Деякі науковці зазна#
чають, амортизація, безперечно, суто фінансо#
вий, а не матеріальний процес.
Всі наведені типи зносу, будучи об'єктивним
наслідком процесу експлуатації основних за#
собів, зумовлюють необхідність відтворення
останніх і відображення таких процесів у об#
ліково#аналітичній системі управління. При
цьому відтворення може відбуватися як у
простій, так і в розширеній формі.
З огляду на предмет нашого дослідження та
на те, що на законодавчому рівні таке поняття,
як відтворення основних засобів, не закріпле#
не, розглянемо, в чому полягає його суть за#
лежно від форми його здійснення:
— просте відтворення — це оновлення
(відновлення) основних засобів шляхом здійс#
нення їх ремонтів і технічного обслуговування
щодо тих об'єктів, які перебували у безпосеред#
ньому використанні на підприємстві, у якому
вони були морально та фізично зношені;
— розширене відтворення — це таке онов#
лення (відновлення) основних засобів, яке пе#
редбачає якісне та кількісне розширення дію#
чих основних засобів за рахунок їх поліпшень
та здійснення капітальних інвестицій. Однак
кризові явища в економіці країни та на підприє#
мствах будівельної галузі зокрема обмежують
можливості останніх у розширеному відтво#
ренні матеріально#технічної бази, оскільки
воно пов'язане з великими капітальними вкла#
деннями.
Узагальнення результатів дослідження вче#
них свідчить про те, що деякі автори ототож#
нюють такі поняття, як відтворення та оновлен#
ня, інші ж наповнюють їх різним змістом.
Отже, внаслідок здійснення процесу експ#
луатації основних засобів останні фізично та
морально зношуються, що зумовлює не#
обхідність їх простого та розширеного відтво#
рення. При цьому процес експлуатації основ#
них засобів слід розглядати як частину більш
широкого постійно повторюваного в межах
конкретного підприємства загального процесу
їхнього відтворення.
Слід зазначити, що саме від ефективності
процесу експлуатації залежить можливість по#
дальшого відтворення основних засобів та ви#
конання їхніх функцій у виробничому процесі.
Отож, з метою підвищення ефективності
процесу експлуатації основних засобів буді#
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вельні підприємства повинні авансувати кошти
для їхнього ремонту та різних видів поліпшень.
З точки зору О.Г. Красоти [5, c. 8], процес екс#
плуатації активних основних засобів являє со#
бою складову загального процесу кругообігу
капіталу, що проявляється у виконанні специ#
фічних функцій управління на кожній із стадій.
Зазначимо, що будівельні підприємства ха#
рактеризуються довгим операційним циклом,
що впливає на процес кругообігу капіталу.
Отже, забезпечити ефективну експлуатацію
основних засобів як передумову їх відтворен#
ня можна завдяки проведенню необхідних за#
ходів, а саме:
— для підтримки у робочому стані протя#
гом строку експлуатації — ремонти та техніч#
не обслуговування;
— протягом строку експлуатації основних
засобів з метою збільшення майбутніх економіч#
них вигід від експлуатації в порівнянні з первин#
но очікуваними — поліпшення для кількісного та
якісного розширення основних засобів.
Як уже було зазначено, діяльність будівель#
них підприємств передбачає значне залучення
у процес виробництва будівельних машин та
механізмів, які в процесі своєї експлуатації на
відкритих будівельних майданчиках підлягають
впливу кліматичних умов, що має суттєвий
вплив на їхній знос.
Це призводить до втрати їх початкових тех#
нічних властивостей й не дозволяє отримати
запланований результат від експлуатації ос#
новних засобів.
При цьому виконання ремонтних робіт по#
в'язане із виникненням витрат, величина яких
залежить від характеру експлуатації основних
засобів та їхнього стану. З огляду на значний
знос основних засобів на будівельних підприє#
мствах та інтенсивну експлуатацію активних
основних засобів, частка витрат на ремонти у
собівартості продукції становить більше 20 %.
Відображення таких витрат у системі об#
ліково#аналітичного забезпечення принципово
залежить від правильності визначення органі#
заційно#технічного заходу як облікової кате#
горії, з чим на практиці виникають труднощі.
Це зумовлено тим, що кожен із наведених
вище заходів по#різному відображається в об#
ліково#аналітичній системі, що пов'язано з
різною економічною суттю цих понять, а також
відмінностями між податковим та бухгалтерсь#
ким законодавством.
Такі відмінності проявляються тому, що
згідно із П(С)БО 7 основні засоби збільшувати
первинну вартість основних засобів, яка при#
зводить до збільшення майбутніх економічних
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вигод, первісно очікуваних від використання
об'єкта, можуть, з одного боку, витрати на по#
ліпшення об'єкта основних засобів (модерніза#
цію, модифікацію, добудову, дообладнання,
реконструкцію тощо), а з іншого боку, витра#
ти, пов'язані із ремонтом об'єкта, у порядку
встановленому податковим законодавством.
Водночас у ПКУ відсутні будь#які роз'яснен#
ня щодо останнього, а в П(С)БО 7 зазначено, що
витрати, які здійснюються для підтримання об#
'єкта в робочому стані (зокрема шляхом ремон#
ту) для одержання первісно визначеної суми
майбутніх економічних вигод від його викорис#
тання, включаються до складу витрат.
Така ситуація свідчить про те, що проблем#
ними на нинішній час залишаються питання
щодо віднесення витрат, які виникають при
здійсненні такого виду організаційно#технічно#
го заходу як ремонти.
Залежно від періодичності і трудомісткості
технічного огляду та обслуговування, можна
виділити такі його складові:
— щоденний планово#технічний огляд та
обслуговування, яке включає перевірку техні#
чного стану й усунення виявлених несправнос#
тей; роботи, пов'язані із підтримкою належно#
го зовнішнього вигляду; заправлення експлуа#
таційними рідинами активних об'єктів основ#
них засобів тощо;
— технічний огляд та обслуговування під
час консервації об'єктів основних засобів і в пе#
ріод активної форми їх експлуатації.
На будівельних підприємствах використо#
вують систему планово#попереджувального
технічного обслуговування та ремонту буді#
вельної техніки, яка є комплексом організа#
ційно#технічних заходів, що мають попереджу#
вальний характер, виконуються в плановому
порядку і спрямовані на забезпечення справ#
ності й працездатності будівельної техніки,
поліпшення її технічного стану та зниження ви#
трат на експлуатацію [6, с. 63].
Обов'язковим до виконання для всіх влас#
ників будівельної техніки, незалежно від форм
власності та відомчої належності, є своєчасне
виконання системи планово#запобіжного ре#
монту будівельної техніки, яке дозволяє попе#
реджати зниження її споживчих якостей внас#
лідок зносу механізмів, таким чином запобіга#
ючи поломкам і, як наслідок, виникненню вит#
рат на інші види ремонтів [2].
Така система планово#запобіжного ремон#
ту включає періодичне техобслуговування, під
яким розуміють обслуговування, що вико#
нується через інтервали часу (або напрацюван#
ня), встановлені в експлуатаційній докумен#
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тації [1]. До найпоширеніших його видів нале#
жать:
— регламентоване обслуговування — обслу#
говування, що передбачається в нормативно#
технічній або експлуатаційній документації та ви#
конується з періодичністю і в обсязі, встановле#
ному у ній (незалежно від технічного стану об'єкта
на момент початку технічного обслуговування);
— обслуговування з періодичним контро#
лем — це техобслуговування, яке доповнюєть#
ся операціями, обсяг яких визначається техні#
чним станом об'єкта у момент початку обслу#
говування;
— сезонне — обслуговування, що виконуєть#
ся для підготовки об'єкта до використання в ос#
інньо#зимових або весняно#літніх умовах.
Враховуючи важливість ремонтів для від#
новлення технічних характеристик об'єктів ос#
новних засобів, визріває потреба у системати#
зації їх ознак класифікації.
Акцентуючи увагу на наявності різних видів
ремонтів, зазначимо, що система ремонтів
основних засобів класифікується за такими
ознаками: за видами, за способами здійснення,
за відношенням до плану, за відношенням до
господарської діяльності, за приналежністю
основних засобів.
Отже, робимо висновок, що доцільно вище#
наведені методичні вказівки доповнити й такою
ознакою, як за способом понесених витрат у
результаті проведення ремонту, тобто на: ре#
монти, в результаті здійснення яких проведені
витрати відносяться на витрати звітного пе#
ріоду; ремонти, вартість яких зумовлює збіль#
шення первісної вартості основних засобів.
Запропонована нами ознака класифікації
ремонтів є ключовою для їх відображення в
обліково#аналітичній системі управління буді#
вельних підприємств.
Дослідження показують, що виконання й
відображення в обліку організаційно#техніч#
них заходів, які забезпечують працездатність
основних засобів у процесі їх експлуатації, за#
лежить від організаційної структури конкрет#
ного будівельного підприємства, а саме наяв#
ності чи відсутності відповідного структурно#
го підрозділу (наприклад, ремонтного цеху).
Тобто суб'єкти малого підприємництва, як пра#
вило, для здійснення технічного обслуговуван#
ня, ремонту та поліпшення залучають спе#
ціалістів з сторонніх організацій.
Отже, авторський підхід до трактування
сутності поняття процесу експлуатації основ#
них засобів з позицій обліку й аналізу полягає
в тому, що для потреб обліку останній висту#
пає як безпосереднє використання основних
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засобів для забезпечення статутних вимог
діяльності, яке відображається через нараху#
вання амортизації; як використання різних
видів ресурсів на проведення операцій з тех#
огляду й обслуговування, відтворення через
проведення ремонтів, які призводять до виник#
нення витрат; використання різних видів ре#
сурсів на проведення господарських операцій
із поліпшення основних засобів, при якому
відбувається збільшення первісної вартості ос#
танніх. При цьому складові процесу експлуа#
тації основних засобів потребують адекватно#
го вимогам управління відображення в обліко#
во#аналітичній системі будівельних підпри#
ємств.
ВИСНОВКИ

Досліджуючи сутність понять, з яких скла#
дається процес експлуатації основних засобів
будівельних підприємств та їх змістові харак#
теристики із врахуванням галузевих особли#
вості діяльності будівельних підприємств та
вимог нормативно#правових актів, дозволяє
запропонувати підхід до визначення сутності
процесу експлуатації основних засобів буді#
вельних підприємств, а саме це корисне вико#
ристання об'єктів основних засобів у госпо#
дарській діяльності протягом певного періоду,
яке призводить до трансформації вартісних та
якісних характеристик основних засобів і, як
наслідок, зумовлює необхідність проведення
технічного огляду й обслуговування, ремонтів
та поліпшень для досягнення статутних цілей
підприємства. Встановлено необхідність удос#
коналення обліково#аналітичного забезпечен#
ня процесу експлуатації активної частини ос#
новних засобів системі будівельних підпри#
ємствв частині витрат, пов'язаних із технічним
оглядом та обслуговуванням, ремонтом, всіма
видами поліпшень (модернізація, добудова,
дообладнання, модифікація, рекунструкція)
тощо, з огляду на специфіку діяльності буді#
вельних підприємств,основні засоби яких
інтенсивно зношуються.
Література:
1. ГОСТ 18322#78 Система технічного об#
слуговування і ремонту техніки. Терміни та ви#
значення.
2. ДБН В.2.8#3#95 Будівельна техніка, осна#
стка, інвентар та інструмент. Технічна експлу#
атація будівельних машин.
3. Городянська Л.В. Відтворення основних
засобів на підприємствах України: теорія і
практика обліку і аналізу / Л.В. Городянська.
—К.: КНЕУ, 2008. — 224 с.
Передплатний індекс 21847

4. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник
сучасної української мови / В.Т. Бусел. — Київ,
Ірпінь: Перун, 2005. — 1728 с.
5. Красота О.Г. Управлінський облік експ#
луатації та оновлення сільськогосподарських
машин та обладнання: автореф. дис. на здобут#
тя наук. ступ. канд. екон. наук / О.Г. Красота.
— К., 2007. — 19 с.
6. Будівельна техніка: навч. посібник / В.Л. Ба#
ладінський, О.М. Лівійський, Л.А. Хмара та ін.
— К.: Либідь, 2001. — 368 с.
7. Матієшин М.М. Проблеми формування об#
ліково#аналітичного забезпечення сталого роз#
витку підприємств / Н.І. Пилипів, Ю.В. Мак#
симів, М.М. Матієшин // Обліково#аналітичне
забезпечення господарської діяльності: моно#
графія. — Івано#Франківськ: Вид.#во Друкар#
ня Фоліант, 2014. — С. 19—25.
References:
1. Gosstandart (1978), "GOST 18322#78 The
system of maintenance and repair of equipment.
Terms and Definitions", available at: http://help#
nik.college.ks.ua/standart/gost/Catalog/Index/
15/15094.htm (Accessed 15 Nov 2016).
2. Derzhkommistobuduvannia (1995), "DBN
V.2.8#3#95 Construction machinery, equipment,
inventory and tools. Technical operation of
construction machines", available at: http://
profidom.com.ua/v#2/v#2#8/2417#dbn#v#2#8#3#
95#budivelna#tehnika#osnastka#inventar#ta#
instrument#tehnichna#jekspluatacija#budivelnih#
mashin (Accessed 15 Nov 2016).
3. Horodians'ka, L.V. (2008), Vidtvorennia
osnovnykh zasobiv na pidpryiemstvakh Ukrainy:
teoriia i praktyka obliku i analizu [Reproduction
of fixed assets in the Ukraine: theory and practice
of accounting and analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Busel, V.T. (2005), Velykyj tlumachnyj slovnyk
suchasnoi ukrains'koi movy [Great Dictionary of
modern Ukrainian language], Perun, Kyiv, Ukraine.
5. Krasota, O.H. (2007), "Management accoun#
ting operation and renewal of agricultural machi#
nery and equipment", Ph.D. Thesis, Economy,
Kyiv, Ukraine.
6. Baladins'kyj, V.L. Livijs'kyj, O.M. and
Khmara, L.A. (2001), Budivel'na tekhnika [Const#
ruction machinery], Lybid', Kyiv, Ukraine.
7. Matiieshyn M.M. (2014), "Problems of
formation accounting and analytical support of
sustainable development of enterprises", Oblikovo#
analitychne zabezpechennia hospodars'koi di#
ial'nosti [Accounting and analytical support of
economic activity], Vyd.#vo Drukarnia Foliant,
Ivano#Frankivs'k, Ukraine, pp. 19—25.
Стаття надійшла до редакції 29.11.2016 р.

55

АГРОСВІТ № 23, 2016
УДК 336.71:336.77
Л. С. Крючко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,
Дніпропетровський державний аграрно3економічний університет
В. А. Кіптілий,
магістр групи МгБс31315,
Дніпропетровський державний аграрно3економічний університет
В. М. Микитченко,
магістр групи МгФк31315,
Дніпропетровський державний аграрно3економічний університет

АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЗБІЛЬШЕННЯ
ОБСЯГУ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ
L. Kriuchko,
Ph. D. in Economics,
associate professor of Finance and banking Department
V. Kiptiliy,
master of group MgBs#1#15,
Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University
V. Mykytchenko,
master of group MgFc#1#15,
Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

ANALYSIS OF CASH FLOWS OF THE COMPANY AS A FACTOR OF VOLUME INCREASING
OF DEPOSIT RESOURCES OF A BANK
У статті аналізуються грошові потоки підприємств як фактор мобілізації банківських ресурсів, зокрема депо3
зитів. Здійснено спробу розглянути цей фактор впливу як з точки зору банківських установ, так і підприємств. Зараз
банки працюють у конкурентному середовищі, розмаїття послуг зростає. В основному розвиток банків у першу чер3
гу пов'язаний зі збільшенням обсягів депозитів і політики у цій сфері. Банкам слід знайти способи приймати кращі
стратегії, ніж конкуренти, щоб забезпечити клієнту краще обслуговування. У цій статті порівнюються фактори мо3
білізації депозитних ресурсів банків. Також стало зрозуміло, що ефективність технічних факторів, вимоги до депо3
зиту, галузей, об'єктів, своїх матеріальних можливостей на ресурси, мобілізація та підвищення привабливості депо3
зитів утворюють вторинні гіпотези дослідження. Виділені основні фактори, що впливають на мобілізацію банківсь3
ких ресурсів.
This article analyzes the cash flows of the companies as a factor of the mobilization of bank resources, particularly
deposits. It is attempted to consider this factor both from the point of view of banking institutions, and enterprises.
Banks now operate in a competitive environment, diversity of services increases. Mainly development of banks is primarily
attributable to the increase in deposits and policy in this area. Banks need to find ways to make better strategy than
competitors to provide the best customer service. This article compares the factors of mobilization of deposit resources
of the banks. It also became clear that the effectiveness of technical factors, deposit requirements, branches, objects,
their material possibilities for resources mobilization and increasing the attractiveness of deposits constitute the secondary
hypotheses of the study. There are allocated the main factors affecting the mobilization of bank resources.

Ключові слова: грошові потоки, мобілізації банківських ресурсів, фактори, депозит, аналіз,
підприємство.
Key words: cash flows, mobilization of bank resources, factors, deposit, analysis, enterprise.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Як різкий економічний розвиток і прогрес у
світі стають важливими факторами розвитку і зро#
стання банків і фінансових установ, так і навпаки,
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спад в економіці призведе до зниження розвитку
банків. В основному розвиток банків у першу чер#
гу пов'язаний зі збільшенням обсягів депозитів і
політики у цій сфері. На цей час через економіч#
ний спад в Україні, конкуренцію між банками і
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фінансовими установами для залучення додатко#
вих ресурсів, одним з факторів, що впливає на мо#
білізацію фінансових ресурсів банків може стати
оптимізація грошових потоків підприємств, що має
особливе значення.
Залучення із відкритих джерел депозитів і
приведення їх до виробничих проектів через кре#
дити для зручності інвесторів, і в кінцевому
підсумку рухатися в напрямі розвитку головних
банківських операцій. Збирання і залучення де#
позитних коштів і вкладання їх для задоволення
фінансових потреб економічної діяльності є од#
ним з найважливіших видів банківських опе#
рацій. Діяльність у сфері залучення депозитів
дозволить банкам заробляти гроші через інвес#
тиційні можливості банків у різних областях. З
іншого боку, розвиток банківської галузі і бан#
ківських послуг відіграє ключову роль у розвит#
ку і розширенні підприємств, галузей і країн.
Банки в розвинених країнах через точне розпіз#
навання і оновлення потреб фінансових ринків,
створення необхідної інфраструктури можуть
добре реагувати на ці потреби і отримати знач#
ну частку цього ринку для себе. Банки за будь#
яких умов зберігають свій підхід у розширенні й
диверсифікації послуг, включаючи збереження
та ефективну присутність на конкурентному
ринку, щоб залучит и більше ресурсів, са#
мостійність і стійкість ресурсів. Таким чином,
основна гіпотеза дослідження така: існують
фактори, які суттєво впливають на мобілізацію
ресурсів банків і банківських депозитів, серед
яких чільне місце займає ефективне управління
грошовими потоками підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні основи мобілізації депозитів зок#
рема та підвищення ефективності банківської
діяльності взагалі розглядали такі вчені: Демчук Н.І.,
Карась П., Приходько Н., Ребрик Ю.С., Русинко
М.К. та інші. Удосконалення аналізу грошових
потоків підприємств, їх оптимізація були дослід#
жені в працях таких науковців як: Кузьменко О.В.,
Сергєєва О.Р., Керанчук Л.С., Руденко В.В. та інші
[1—7].
ВИДІЛЕННЯ РАНІШЕ НЕ ВИРІШЕНОЇ
ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Проте питання аналізу грошових потоків
підприємства як фактор збільшення обсягу де#
позитних ресурсів банку не знайшли достат#
нього розгляду у працях вітчизняних та зару#
біжних вчених та потребують подальших дослі#
джень.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення впливу аналізу
грошових потоків як фактору підвищення мобілі#
зації та привабливості депозитів банків.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Мобілізація депозитів включає усі кошти, що
вкладені в філії банку фізичними та юридичними
особами. Мобілізація та накопичення — це озна#
чає нагромадження капіталу від різних вкладників
з метою інвестицій. Без доступу інвестицій, бага#
то виробничих процесів зупиняються або обме#
жується масштаб виробничих потужностей, що не
ефективно з економічної точки зору. Банки в
якості одного з ключових фінансових посеред#
ників відіграють важливу роль у спілкуванні між
власниками вільних коштів і необхідних ресурсів
для розвитку та просування своєї економічної
діяльності. Насправді, банки збирають надлишки
ресурсів і потім розподіляти ресурси між різними
секторами. Важливість мобілізації ресурсів в умо#
вах конкуренції між банками стало одним з клю#
чових аспектів управління банківською системою.
Виділимо основні фактори, що впливають на
мобілізацію банківських ресурсів. Фактори, що
впливають на мобілізацію ресурсів поділяються на
чотири типи факторів, які включають: можливості
банків, використовувані технології, умови депози#
тарію філії та матеріальні та нематеріальні об'єкти,
які належать банкам.
— Можливості банків.
Основна роль банку — це посередництво за#
собів. Це означає, що, з одного боку, він отримує
грошові кошти від вкладників, і, з іншого боку, ці
кошти будуть бути виплачені у вигляді кредитів
позичальникам. Власники вільних грошових
коштів через депозит своїх коштів у банку фактич#
но кредитують банки і вони отримують певний
відсоток. Позичальники в обмін на певні процентні
платежі, беруть кредити в банках. Цілком природ#
но, що різниця відсотків, виплачених вкладникам
і позичальникам залишається в банку.
Матеріальні та нематеріальні об'єкти станов#
лять важливу частину функціонування будь#яко#
го банку і ця частина банківської діяльності еко#
номічно має дуже велике значення. Економічне
зростання і розвиток не представляється можли#
вим без збільшення фактора капіталу, для всіх осіб
(фізичних чи юридичних) за різних причин не вик#
лючено, що у всіх випадках діяльності власних
фінансових ресурсів можуть користуватися послу#
гами приватних грошових коштів для задоволен#
ня потреб.
— Використання сучасних технологій.
Розвиток інформаційних технологій і розши#
рення грошових та фінансових ринків у світі, бан#
кам надає можливість користуватися сучасними
методами банківської справи. Безпека, швидкість
операцій, зручність для споживачів, сприяння у
використанні банківських продуктів, надійність та
конфіденційність є найбільш важливими фактора#
ми у виборі клієнтами банку. В останні роки, до#
сягнення в області інформаційних технологій в
банківській сфері кардинально змінили банківсь#
ку практику і клієнти можуть здійснювати свої
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(1) Операційні Потоки

(2) Інвестиційні Потоки
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Рис. 1. Грошові потоки підприємства

банківські операції 24 години через сайт банку,
інтернет#банкінг, без обмеження часу і простору.
— Вимоги до депозиту.
Від початку формування економічних наук,
були широкі дискусії серед економістів про роль
процентних ставок у орієнтації макроекономіч#
них змінних. Частина депозитів з банку, які ви#
користовуються для покупки товарів тривалого
користування, не повертаються в банківську си#
стему в найкоротші терміни. Витрати кліринго#
вих операцій, включаючи час на трансфери в по#
рівнянні з процентними ставками за банківськи#
ми депозитами, спонукають клієнтів тримати в
касі більшу частину своїх активів. Зниження
процентних ставок за вкладами та загальна сума
заощаджень скорочується. Зниження процент#
них ставок буде викликано переведенням части#
ни довгострокових депозитів на розрахунковий
рахунок.
— Кількість філій та фізичні об'єкти.
В останні роки і особливо з появою приват#
них банків ми стали свідками жорсткої конку#
ренції в банківському секторі встановивши, що
ситуація стала більш конкурентоспроможною. За
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цих обставин, банк буде успішним, забезпечив#
ши розумний і адекватний баланс між фізичним
розвитком і віртуальним розвитком, щоб конку#
рувати в майбутньому; важливий показник
кількість філій. Кількість відділень може бути
змінено при зміні обсягу банківських депозитів,
якщо банки більш успішні в мобілізації ресурсів,
то число їх філій більше. Збільшення кількості
філій та збільшення обсягів діяльності банку та
обороту по всій країні сприяє становленню бан#
ківської системи та однією з головних цілей еко#
номічної розвитку.
Далі на рисунку 1 показано рух грошових по#
токів підприємства. Зазначимо, що високоліквідні
цінні папери вважаються в певному сенсі грошо#
вими коштами через їх високу ліквідність. Грошові
кошти та ринкові цінні папери представляють со#
бою джерело ліквідності, яке збільшується з при#
током грошових коштів і скорочується з відтоком
грошових коштів. Також відзначимо, що грошові
потоки підприємства можуть бути розділені на (1)
операційні потоки, (2) інвестиційні потоки і (3)
фінансові потоки. Операційні потоки — притік і
відтік грошових коштів, безпосередньо пов'язаних
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з продажем і виробництвом продукції, послуг
підприємства. Інвестиційними потоками є потоки
грошових коштів, пов'язані з придбанням та про#
дажем основних активів і бізнес#інтереси (в тому
числі депозити). Очевидно, що угоди купівлі при#
зведуть до відтоку грошових коштів, тоді як угоди
продажу будуть генерувати надходження грошо#
вих коштів. Фінансові потоки — результат боргів і
фінансових операцій з капіталом. Створення (по#
гашення) короткострокової або довгострокової
заборгованості призведе відповідно до припливу
(або відтоку) грошових коштів підприємства. Ана#
логічно, продаж акцій призведе до припливу гро#
шових коштів; виплата грошових дивідендів або
викуп акцій призведе до відтоку фінансування. У
поєднанні, операційні, інвестиційні та фінансові
грошові потоки протягом певного періоду впли#
нуть на грошовий і товарний баланси цінних па#
перів.
Класифікацію основних джерел і витрат (ви#
користання) грошових коштів показано на рисун#
ку 1.
Далі розглянемо ключові кроки по поліпшен#
ню планування грошових коштів. Деякі підприє#
мства покладаються на зовнішнє фінансування,
як правило, великі підприємства мають два і
більше джерел фінансування, що зростають. Але
в будь#якому випадку, інвестиції щодо стимулю#
вання економічного зростання повинні бути
щільно пов'язані з чистим грошовим потоком;
необхідно проявити достатньо професіоналізму,
щоб запобігти спаду в кризу ліквідності. Що оз#
начає ретельне планування грошових потоків
підприємства, можливість швидко змоделювати
різні сценарії, швидко здійснювати ініціативи
зростання, не вдаючись до зовнішнього фінансу#
вання. Очевидно, фінансові резерви, які підприє#
мство може залучити, дозволить визначити тип
планування грошових потоків. Розглянемо клю#
чові кроки по поліпшенню планування грошових
потоків.
1. Прогноз щотижня.
Як часто прогнозувати грошові потоки, зале#
жить від фінансової безпеки бізнесу. Якщо це
може бути необхідно для прогнозування грошо#
вої готівки на щоденній основі, просто щоб пере#
конатися, що її достатньо, щоб платити працівни#
кам і постачальникам — то, це дійсно непотрібно.
Але якщо бізнес є більш стабільним, прогнозуван#
ня потоку готівки щотижня можуть розглядатися
як необхідні. Рідше аналіз має потенціал, щоб при#
ховати ситуації, коли різниця в щотижневому при#
пливі і відтоку грошових коштів може викликати
короткострокові проблеми. Існують значні виго#
ди від автоматизації процесу прогнозування, бо це
дасть попередження негативних відхилень, які по#
требують уваги, а також виявлення надлишків гро#
шових коштів, які можна вкласти на депозит, щоб
приносити дохід для підприємства, а не простою#
вати.
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2. Прогноз на майбутнє.
Спостереження грошового потоку щотижня,
дасть уявлення про короткострокову ліквідність,
що важливо в майбутньому, щоб визначити чи не#
обхідним буде зовнішнє фінансування. Отже, по#
слуги можуть бути отримані чи надані задовго до
того, коли вони будуть оплачені. Ідеальна ситуа#
ція — це модель, яка поєднує в собі щотижневі та
щомісячні прогнози. Однак більшість прогнозів
грошових коштів впливають на рішення, які буду#
ються навколо негнучкого планування і бюджету#
вання, рішення не обмежується одним виміром
часу — днів, тижнів або місяців. Але існують про#
грами, які є дуже гнучкими і надають можливість
легко маніпулювати даними, щоб користувачі мог#
ли легко поєднувати щоденні, щотижневі та щом#
ісячні дані в своїх моделях. Це дозволяє легко мо#
делювати сценарії притоку і відтоку грошових
коштів.
3. Поєднання різних підходів.
Прогнозування короткострокових грошових
потоків, як правило, починається з грошових над#
ходжень та виплат від дебіторської та кредиторсь#
кої заборгованості. Прогнозування грошових по#
токів протягом тривалих періодів, з іншого боку,
прагне використовувати непрямі методи такі, як
моделювання різних припущень про доходи і вит#
рати, прибутки і збитки. Маючи можливість обміну
між двома методами в різні періоди часу, дає най#
кращий результат.
4. Прогноз на відповідному рівні деталізації.
Моделювання грошових потоків на високо аг#
регованому рівні показує погані результати, що не
дуже корисно для прийняття рішень. Працюючи
на більш високому рівні прогнозування таких, як
бізнес#одиниці або спосіб оплати виробляє більш
передбачувані результати і дає розуміння про#
блемних областей, що потребують коригуючих дій.
Коли платежі від ключових клієнтів складають
більшу частину дебіторської заборгованості, вони
повинні бути змодельовані індивідуально, і аналіз
виходить на інший рівень.
5. Прогноз у реальному часі.
В умовах невизначеності ринкової економіки,
припущення, які лежать в основі планування гро#
шових потоків необхідно постійно оновлювати,
щоб відобразити фактичні умови фінансово#гос#
подарської діяльності. І вони повинні бути легко
змінювані для того, щоб зробити різні сценарії. Це
означає, що можливість швидко змінювати бізнес#
правила, які лежать в основі моделі, наприклад, пе#
регрупування клієнтів за різними атрибутами і
прогнозування нових значень ключових показ#
ників, можна отримати результати негайно.
6. Оцінка правильності моделі.
Припущення, що лежать в основі моделі про#
гнозування грошового потоку повинні бути засно#
вані на реальності. Контроль відхилень прогноз#
них і фактичних грошових потоків, відображені в
рахунках протягом перших декількох тижнів,
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швидко виявляє можливості для покращень. Всі
дані повинні бути залучені в процес перегляду при#
пущень. Після впровадження змін, їх наслідки по#
винні бути перевірені, щоб переконатися, що вони
дійсні.
Вимірювання точності прогнозу є лише одним
з елементів функціональності. Необхідно забезпе#
чити повністю інтегрований підхід до отримання
прогнозування дебіторської і кредиторської за#
боргованості, грошових потоків і можуть бути на#
лаштовані з урахуванням конкретних потреб
бізнесу.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Оптимізація та аналіз грошових потоків
підприємства є суттєвим фактором, що впливає на
ресурси мобілізації та залучення депозитів. Також
є інші істотні технічні фактори, вимоги банків до
депозитів, наявність споруд, приміщень та
кількість філій банків, які відіграють важливу роль
в мобілізації ресурсів та залучення депозитів. Є
дослідження, що існує значний взаємозв'язок між
сумою депозитів і кількістю філій. Відповідно до
дослідницької гіпотези і намічених цілей мобілі#
зації ресурсів банку і покращення аналізу грошо#
вих потоків підприємств пропонуються такі кро#
ки. Стратегії збільшення впливу використовуваної
технології на мобілізацію ресурсів і збільшення
залучення депозитів є: проведення сучасних бан#
ківських послуг для того, щоб тримати сучасні на#
укові розробки і технологічні досягнення у сфері
банківських послуг для клієнтів, необхідну інфор#
мацію і застосування банками нових технологій в
зв'язку з різними рівнями потреб клієнтів, органі#
зації навчальних курсів з використання послуг
інтернет#банкінгу для клієнтів тощо.
Стратегії для того, щоб збільшити вплив депо#
зитів на ресурси банку: заохочувати інвесторів.
Стратегії підвищення ефективності мобілізації
депозитних банківських джерел за допомогою
плаваючих відсотків довгострокових вкладів у
зв'язку з рівнем інфляції і, нарешті, збільшити
вплив кількості філій та послуг з мобілізації банк#
івських ресурсів і підвищення привабливості депо#
зитів, є стратегії збільшення кількості філій і
дочірніх компаній в жвавих районах та в центрі
міста, парковка на території, оптимізація банківсь#
ких послуг тощо.
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NORMATIVE PROVIDING OF ELECTRONIC DOCUMENTS CIRCULATION
У статті здійснено критичний аналіз окремих законодавчих документів, що стосуються регулювання в Україні
системи електронного документообігу. Адже глобальне застосування технології електронного документообігу, яке
об'єднує в єдиній мережі органи влади та бізнес3середовище країни, вимагає відповідного нормативно3правового
забезпечення. Визначено вимоги основних законів щодо організації впровадження електронної звітності господарю3
ючих суб'єктів, використання ними електронних документів. Акцентовано увагу на статтях законів, які мають найбільш
часте застосування на практиці. Виявлено проблему в неповному врегулюванні основними законами всіх необхідних
процесів електронно3інформаційної сфери діяльності підприємств. Для ринку України вона тільки починає активно
розвиватися, удосконалюватися і вимагає чіткої і об'єктивної координації з боку держави. Перспективними є дослі3
дження в напрямку адаптації законодавства до вимог ринку і подання його комплексним, цілісним документом, а не
окремими положеннями чи інструкціями, які не зручні у використанні.
In the article was critical analysed some legal documents relating to regulation in Ukraine the electronic document
circulation system. Thus, worldwide use of electronic document technology, which combines in a single network
authorities and business environment of the country, requires appropriate regulatory providing. Here was defined the
requirements to basic laws for management of implementation electronic reporting of businesses and use electronic
documents. In the article was focused to the articles of the law that are most often used in practice. There was defined a
problem in partial settlement of the basic laws of all necessary processes of electronic and information sphere of enterprises
activity. For Ukrainian market is just begins to develop, improve and requires a clear and objective coordination from
the side of state.
Perspective researches are in towards of adaptation the normative base to market requirements and submitting it in
complex, integrated document rather than separate provisions or instructions that are not easy to use.

Ключові слова: електронний документообіг, електронно;цифровий підпис, звітність, тех;
нологія, програма, стратегія, бізнес;середовище.
Key words: electronic document circulation, digital signature, reporting, technology, program,
strategy, business environment.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні технології змінюють саму сутність
бізнес#моделей, базових процесів створення про#
дуктів і послуг виробниками та надання їх кінце#
вим споживачам. Швидкий розвиток інформацій#
но#комунікаційних технологій зумовлений багать#
ма факторами. Але два з них мають найбільше зна#
чення. Це технічний прогрес, а також його рушій#
на сила — потреби суспільства. Саме людські по#
треби та прагнення до досконалості ставлять пе#
ред бізнесом нові завдання. Вдало вирішувати їх
Передплатний індекс 21847

можна, лише застосовуючи сучасні електронно#
цифрові технології.
Глобальне застосування технології електрон#
ного документообігу, яке об'єднує в єдиній мережі
органи влади та бізнес#середовище країни, вима#
гає відповідного нормативно#правового забезпе#
чення. В Україні початковим етапом розвитку
електронних технологій стало введення в дію За#
кону України "Про електронні документи та елек#
тронний документообіг" та Закону України "Про
електронний цифровий підпис" у 2003 році. Їхнім
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завданням стало врегулювання процесу, який зміг
би забезпечити швидкий цілісний обмін докумен#
тами, що ведеться за єдиними оптимальними
правилами й регламентами, об'єднує всі типи до#
кументів (у тому числі ті, що містять інформа#
цію з обмеженим доступом), скеровується єди#
ною загальнодержавною довідниковою базою в
електронному середовищі. Актуальність існу#
вання такого середовища не підлягає сумніву.
Адже спостерігаємо над швидкі темпи розвитку
комп'ютерних систем, технологій, спеціалізова#
них програм як в цілому, так і для бізнесу. Особ#
ливо зараз відбувається пожвавлення на ринку
електронних технологій, що вимагає практично#
го застосування законодавчих правил та норм,
введення ряду додаткових положень т а
інструкцій.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемним питанням електронного середо#
вища бізнесу присвячено не так багато наукових
та дослідницьких матеріалів. Можна відмітити
праці Лютенко К.Т., Охріменко Г.В., Орлова О.В.
та інших. Практичне застосування електронних
систем сьогодні випереджає їх наукове та норма#
тивне обгрунтування. Це спричинює багато непо#
розумінь між суб'єктами таких систем, які потре#
бують вирішення.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
Метою дослідження є розгляд суттєвих мо#
ментів законодавства, що регулює електронне се#
редовище в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дія Закону "Про електронні документи та
електронний документообіг" розповсюджується
на будь#які операції пов'язані з електронними до#
кументами — створення, відправлення, передаван#
ня, одержання, зберігання, оброблення, викорис#
тання та знищення. Основними елементами систе#
ми електронного документообігу являються елект#
ронний документ, електронний підпис, оригінал
електронного документу та інші. Зокрема елект#
ронний документ — це документ, інформація в
якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обов'язкові реквізити документа. Він
може бути створений, переданий, збережений і пе#
ретворений електронними засобами у візуальну
форму. Створення електронного документу завер#
шується накладанням електронного підпису з ме#
тою ідентифікації автора та підтвердження дос#
товірності. Стаття 7, вказаного Закону, визначає,
що оригіналом електронного документа вважаєть#
ся електронний примірник документа з обов'язко#
вими реквізитами, у тому числі з електронним
підписом автора або підписом, прирівняним до
власноручного підпису. У разі надсилання елект#
ронного документа кільком адресатам або його
зберігання на кількох електронних носіях інфор#
мації кожний з електронних примірників вва#
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жається оригіналом електронного документа [1,
ст. 5—7].
Третій розділ Закону — "Засади електронно#
го документообігу", визначає так звані "правила
гри" для суб'єктів електронних систем. Так,
відправляти та передавати електронні документи
автор або його посередник в електронній формі
може за допомогою засобів інформаційних, теле#
комунікаційних, інформаційно#телекомунікацій#
них систем або шляхом відправлення електронних
носіїв, на яких записано цей документ.
Цікавим є те, що, якщо автор і адресат у пись#
мовій формі попередньо не домовилися про інше,
то датою і часом відправлення електронного до#
кумента вважаються дата і час, коли відправлення
електронного документа не може бути скасовано
особою, яка його відправила. У разі відправлення
електронного документа шляхом пересилання
його на електронному носії, на якому записано цей
документ, датою і часом відправлення вважають#
ся дата і час здавання його для пересилання. А от
одержаним електронний документ являється з
часу надходження авторові повідомлення в елек#
тронній формі від адресата про одержання цього
електронного документа автора, якщо інше не пе#
редбачено законодавством або попередньою до#
мовленістю між суб'єктами електронного доку#
ментообігу.
Звичайно, в бізнес#процесах важливим є забез#
печення цілісності та оригінальності документа
при передачі його користувачу. В його електронній
формі це може гарантувати електронний цифро#
вий підпис, про який далі в тексті.
Треба відмітити, що очевидно зручним є елек#
тронний документ, коли до нього треба застосу#
вати процедуру зберігання. Такий процес не ви#
магає додаткових витрат ні часу, ні грошей, ні
інших ресурсів. Необхідно лише правильно вибра#
ти місце зберігання. Чи то локальний носій, чи за#
хищений сервер, або ж "хмарний" ресурс, який
останнім часом набуває популярності. При тому
стаття 13 при збереженні електронного докумен#
ту ставить такі вимоги:
— інформація, що міститься в електронних
документах, повинна бути доступною для її по#
дальшого використання;
— має бути забезпечена можливість відновлен#
ня електронного документа у тому форматі, в яко#
му він був створений, відправлений або одержа#
ний;
— у разі наявності повинна зберігатися інфор#
мація, яка дає змогу встановити походження та
призначення електронного документа, а також
дату і час його відправлення чи одержання [1, ст.
9—13].
Четвертий розділ закону — "Організація елек#
тронного документообігу" в своїх статтях дає по#
силання на законодавство України в цілому, не
визначаючись самостійно. Це створює певні не#
зручності для його використання. Вважаємо, що
саме в цій частині Закон потребує суттєвого до#
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опрацювання. Адже ринок електронних систем, як
зазначалось, інтенсивно розвивається. І задля
уникнення непорозумінь і порушень вкрай важли#
во мати чіткі, об'єктивні, справедливі правила фун#
кціонування.
Тепер щодо Закону "Про електронний цифро#
вий підпис". На сьогодні вже суттєво доопра#
цьований в зв'язку з останніми змінами, що пов'я#
зані з застосуванням системи електронного адмі#
ністрування податку на додану вартість та запро#
вадженням вимоги щодо обов'язкової подачі Дек#
ларації з податку на додану вартість в електронній
формі. Цей Закон визначає правовий статус елек#
тронного цифрового підпису та регулює відноси#
ни, що виникають при його використанні. При по#
данні електронної звітності електронний цифро#
вий підпис являється обов'язковим елементом ра#
зом із посиленими сертифікатами ключів. В по#
рівнянні з електронним підписом — електронний
цифровий підпис створюється за складнішим і ал#
горитмом і є результатом криптографічного пере#
творення набору електронних даних. Дає мож#
ливість ідентифікувати підписувача та підтверджу#
вати цілісність підписаного ним документу. У
першій Статті детально описано суть основних
елементів системи електронної звітності таких як
особистий ключ, відкритий ключ, сертифікат
відкритого ключа, посилений сертифікат відкри#
того ключа та інші. Саме вони використовуються
для створення відповідного програмного забезпе#
чення з подачі електронної звітності і важливим є
єдина і правильна їх інтерпретація спеціалістами
з комп'ютерних технологій.
Важливо зазначити, що електронний цифро#
вий підпис за правовим статусом прирівнюється до
власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:
— електронний цифровий підпис підтвердже#
но з використанням посиленого сертифіката клю#
ча за допомогою надійних засобів цифрового
підпису;
— під час перевірки використовувався посиле#
ний сертифікат ключа, чинний на момент накла#
дення електронного цифрового підпису;
— особистий ключ підписувача відповідає
відкритому ключу, зазначеному сертифікаті [2, ст.
3].
У Статті 5 "Особливості застосування елект#
ронного цифрового підпису" вказано що в обо#
в'язковому порядку використовувати посилені
сертифікати електронних ключів повинні органи
державної влади, органи місцевого самовряду#
вання, підприємства, установи та організації дер#
жавної форми власності, державні реєстратори
прав на нерухоме майно, державні реєстратори
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань, нотаріуси. Проте, вра#
ховуючи те, що електронне середовище містить
ряд ризиків, пов'язаних із несанкціонованим роз#
криттям інформації, її викривленням чи втратою,
доцільно забезпечувати максимальний захист ка#
налів зв'язку та доступу до відповідних даних для
Передплатний індекс 21847

всіх суб'єктів господарювання. Тобто і для при#
ватного бізнесу також. Адже це дасть можливість
зменшити кількість порушень, непорозумінь, зло#
вживань в цій сфері. Тому вважаємо за потрібне
розширити дію абзацу першого Статті 5 Закону
"Про електронний цифровий підпис" на всіх
суб'єктів господарювання, що діють на території
України.
У Законі чітко встановлені вимоги до сертифі#
ката ключа та права та обов'язки підписувача. Це
позитивний момент, адже в суперечливих ситуац#
іях маємо чітко визначені норми. Достатньо бага#
то інформації щодо функціонування центрів сер#
тифікації ключів та акредитованих центрів серти#
фікації ключів, дозвільних та контролюючих
структур. Прослідковується піраміда підпорядко#
ваності учасників електронного середовища.
Важливим нормативним документом є Ін#
струкція з підготовки і подання податкових доку#
ментів в електронному вигляді засобами телеко#
мунікаційного зв'язку. Вона визначає загальні
принципи організації інформаційного обміну під
час подання платниками податків податкової
звітності, вимоги до документів, що подаються та
їх порядок подання в електронному вигляді засо#
бами телекомунікаційного зв'язку.
Так, для подання податкових документів до
податкових органів в електронному вигляді плат#
ник податків повинен мати:
— спеціалізоване програмне забезпечення для
формування податкових документів в електронно#
му вигляді у затвердженому форматі (стандарті);
— доступ до мережі Інтернет та можливість
відправлення/приймання електронних повідом#
лень по електронній пошті;
— засіб криптографічного захисту інформації
(сумісний за форматами даних із засобами крип#
тографічного захисту інформації, що використо#
вуються в податковій службі);
— чинні посилені сертифікати відкритих
ключів, сформованих акредитованим центром сер#
тифікації ключів для платника податків та упов#
новажених посадових осіб платника податків,
підписи яких є обов'язковими для податкової
звітності у паперовій формі.
Податкові документи в електронному вигляді
з обов'язковими реквізитами (у тому числі з елек#
тронним цифровим підписом платника податків
(його посадових осіб), подані відповідно до цієї
Інструкції, згідно із законодавством є оригінала#
ми, мають юридичну силу, повинні зберігатися та
можуть використовуватися під час судового або
досудового вирішення спорів.
У разі подання податкового документа в елек#
тронному вигляді платник податків має право не
подавати податкові документи на паперових носі#
ях.
Для приймання податкових документів в елек#
тронному вигляді від платника податків держав#
ний орган з прийняття податкової звітності пови#
нен мати:
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— програмне забезпечення приймання та об#
робки податкової звітності з засобами криптогра#
фічного захисту інформації;
— чинні посилені сертифікати відкритих
ключів, сформовані акредитованим центром сер#
тифікації ключів для органу Міністерства доходів
і зборів.
Підставою для прийняття податкового доку#
мента в електронному вигляді є:
— його відповідність затвердженому формату
(стандарту);
— підтвердження електронно#цифрового
підпису платника податків та його посадових осіб,
підписи яких є обов'язковими для звітів в папе#
ровій формі за умов, що встановлені Статтею 3
Закону України "Про електронний цифровий
підпис";
Чинність відповідного посиленого серти#
фіката ключа під час накладання електронно#циф#
рового підпису (підтверджується за допомогою
позначки часу, отриманої від акредитованого цен#
тру сертифікації ключів, або якщо до моменту
одержання електронного документа строк дії
відповідного сертифіката не був закінчений або
відповідний сертифікат не був скасований/блоко#
ваний).
Міндоходів забезпечує розміщення на інфор#
маційних дошках відомостей про порядок подан#
ня податкових документів в електронному вигляді,
адреси та контактні телефони відповідальних осіб.
Податкові документи в електронному вигляді
можуть бути надіслані засобами телекомунікац#
ійного зв'язку за звітні періоди у терміни, визна#
чені законодавством для відповідних податкових
документів у паперовій формі.
При відправленні електронних документів
платник податків самостійно визначає кінцевий
термін їх відправлення (враховуючи час на своє#
часну доставку документів до податкових органів
у разі можливого пошкодження телекомунікацій#
ного зв'язку або ненадходження першої кви#
танції). Податкова звітність в електронному виг#
ляді, отримана податковими органами пізніше тер#
міну, встановленого законодавством для податко#
вої звітності, вважається поданою з порушенням
терміну [3, р. ІІ—ІІІ].
ВИСНОВКИ
Отже, сфера документообігу поряд з багать#
ма технічними проблемами відчуває необхідність
у суттєвому доопрацюванні законодавства. Так,
бачимо, що вимоги, яким повинен відповідати ак#
редитований центр сертифікації ключів, встанов#
люються Кабінетом Міністрів України. А функції
контролюючого органу здійснює спеціально упов#
новажений центральний орган виконавчої влади з
питань організації спеціального зв'язку та захис#
ту інформації. Немає цілісності — один встанов#
лює, а другий перевіряє.
На практиці маємо проблему в тому, що для
того, щоб контрагентам обмінюватися електрон#
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ними документами потрібно працювати в системі,
що підтримує однаковий формат документа. Оск#
ільки законодавчо не визначено який саме формат
є обов'язковим, то різні програмні компанії і ви#
користовують ті, які вважають за потрібне. Така
ситуація суттєво сповільнює розвиток ринку елек#
тронного документообігу в Україні і потребує на#
гального вирішення.
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THE MECHANISM OF MANAGEMENT SYSTEM OF ENERGY SECURITY OF REGIONS
Автором статті розроблено концептуальний механізм управління системою енергетичної безпеки регіонів, який
об'єднує вирішення трьох блоків завдань: збалансований розвиток регіону; сталий розвиток і функціонування енер3
гетичної інфраструктури; підвищення енергоефективності в регіонах. Визначено пріоритетні перспективні цілі підви3
щення рівня енергетичної безпеки країни та її регіонів, досягнення яких дозволить зміцнити національну та еконо3
мічну безпеку країни та її регіонів, підвищити конкурентоспроможність регіонів України. До них віднесено: позбав3
лення критичної залежності від імпорту енергоносіїв, підвищення енергоефективності у секторі транспортування та
розподілу теплової та електричної енергії, підвищення енергоефективності у секторі виробництва і трансформації
енергії, скорочення споживання усіма категоріями споживачів. Також сформульовано положення солідарної відпо3
відальності центральних, регіональних органів державного управління та органів місцевого самоврядування, а та3
кож збалансованої взаємодії суб'єктів управління та суб'єктів господарювання за забезпечення ефективного функ3
ціонування системи енергетичної безпеки.
The author developed a conceptual mechanism of management system of energy security of regions that integrate
three sets of objectives: balanced development of the region; sustainable development and operation of energy
infrastructure; improvement of energy efficiency in the regions. Identify priority long3term goals of improving the energy
security of the country and its regions, the achievement of which will strengthen national and economic security of the
country and its regions, to increase the competitiveness of regions of Ukraine. These include: deprivation of a critical
dependence on energy imports, increasing energy efficiency in transportation and distribution of thermal and electric
energy, increase of energy efficiency in the sector of production and transformation of energy, reduction of consumption
of all categories of consumers. Also provisions are the joint responsibility of Central and regional state bodies and bodies
of local self3government and a balanced interaction of subjects of management and business entities for ensuring the
effective functioning of the system of energy security.

Ключові слова: енергетична безпека, економічна безпека, механізм управління системою
енергетичної безпеки, інтегральний індикатор, первинна енергія, енергетична залежність.
Key words: energy security, economic security, the mechanism of management system of energy
security, integrated indicator, primary energy, energy dependence.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан енергетичної безпеки в ре#
гіонах України, принципова необхідність за#
безпечення енергетичної незалежності та ви#
ходу на траєкторію самозабезпечення соціаль#
но#економічного розвитку територій енерге#
тичними, зокрема і альтернативними видами,
ресурсів.
Виходом зі сформованої ситуації може бути
вироблення принципово нової теоретичної па#
радигми до забезпечення енергетичної безпеки
регіонів на засадах структурно#системного
Передплатний індекс 21847

підходу та дієвого організаційно#економічного
механізму управління.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Сьогодні окремим проблемам забезпечен#
ня економічної безпеки України приділено ба#
гато уваги вітчизняними науковцями, серед
яких В.А. Жовтянський, В.В. Микитенко, М.М.
Мітрахович, О.М. Суходоля та інші. Їхні нау#
кові здобутки є важливим фундаментом для
подальших наукових досліджень та розробки
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енергоефективного механізму управління си#
стемою енергетичної безпеки регіонів.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка механізму управ#
ління системою енергетичної безпеки регіонів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Процес управління соціально#економічним
розвитком регіонів має здійснюватися з ураху#
ванням його базової компоненти необхідності
формування ефективної енергетичної безпеки
регіону для формування організаційно#техно#
логічних рішень щодо заміщення використан#
ня традиційних джерел енергії нетрадиційни#
ми (альтернативними) та підвищення рівня
енергетичного потенціалу території. В свою
чергу, це потребує побудови сучасного меха#
нізму управління процесом забезпечення енер#
гетичної безпеки на регіональному рівні, що
передбачає налагодження координованої взає#
модії різних суб'єктів задля досягнення еконо#
мічної та соціальної ефективності використан#
ня енергетичних ресурсів. Це потребує досяг#
нення балансу між економічною вигодою фун#
кціонування енергетичного комплексу регіону
та зростанням тарифно#цінового навантажен#
ня на споживачів.
Значні диспропорції щодо соціально#еконо#
мічного розвитку регіону, рівні забезпеченості
як традиційними, так і альтернативними джере#
лами енергетичних ресурсів, стану енергетичної
інфраструктури обумовлює потребу в реалізації
системи глобальних заходів:
— зменшення диспропорцій як в структурі
споживання традиційних джерел енергії, так і в
рівнях енергозабезпечення різних регіонів краї#
ни;
— надання пріоритетності розвитку енерге#
тики в регіонах України в межах державних
цільових програм;
— формування енерголаншафту та енерго#
карти території України, зокрема щодо струк#
тури використання традиційних та альтернатив#
них джерел енергії, її зміни в напрямі зростан#
ня частки використання останніх, а також
перспективи зміщення центрів видобутку, пере#
робки та споживання паливно#енергетичних ре#
сурсів зі сходу України та інші території краї#
ни;
— вдосконалення системи тарифного регу#
лювання в напрямі підвищення рівня її відкри#
тості, відповідності європейським стандартам та
соціальної орієнтованості;
— активізація використання потенціалу
місцевих, нетрадиційних і відновлювальних
видів паливно#енергетичних ресурсів.

66

Разом із тим, реалізація зазначених вище
глобальних заходів ускладнюється рядом про#
блем:
— недостатня узгодженість стратегій, про#
грам і планів соціально#економічного розвитку
регіонів із стратегічними документами в сфері
розвитку енергетики (Енергетичною стратегією
України на період до 2030 р., генеральними схе#
мами, державними цільовими програмами), а та#
кож локальними інвестиційними енергетични#
ми проектами;
— наявність "вузьких місць" у системах енер#
гопостачання, як на регіональному, так і націо#
нальному рівнях;
— недостатній розвиток малої енергетики та
низький ступінь залученості в енергобаланси
місцевих джерел енергії регіонального і локаль#
ного значення.
Ключовими характеристиками системи
енергетичної безпеки регіонів, на яких повинні
бути зроблені акценти при формуванні меха#
нізму управління:
— енергозбереження як характеристика
організаційної та технічної політики забезпе#
чення енергетичної безпеки в рамках забезпе#
чення соціальної відповідальності суб'єктів;
— енергоефективність як характеристика
економічної політики забезпечення оптималь#
ного балансу енергозабезпечення та енерго#
ємності й енергоспоживання виробничих сис#
тем;
— енергетична конкурентоспроможність як
характеристика політичного регулювання спо#
живання енергетичних ресурсів регіону.
Метою управління енергетичною безпекою
на регіональному рівні є послідовне досягнення
якісно нового рівня її головних характеристик:
— здатності паливно#енергетичного комп#
лексу регіонів задовольняти економічно обгрун#
тований внутрішній попит на енергоносії та
енергетичні ресурси відповідної якості при до#
ступних тарифах;
— здатності споживчого сектора економіки
ефективно використовувати енергетичні ресур#
си, запобігаючи їх нераціональним витратам та
враховуючи дефіцитність паливно#енергетично#
го балансу;
— стійкості енергетичного сектора до зов#
нішніх і внутрішніх економічних, техногенних і
природних загроз, а також його здатності
мінімізувати збиток, викликаний проявом
різних дестабілізуючих факторів.
Механізм управління енергетичною безпе#
кою регіонів повинен будуватися на засадах на#
ступних найважливіших принципів та їх по#
єднання:
— поєднання принципів гарантованості та
надійності забезпечення економіки і населення
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країни енергетичними ресурсами в повному об#
сязі відповідно до їх потреб (в мінімально необ#
хідному обсязі за умов надзвичайних ситуацій)
та принципів енергоощадності (запобігання
марнотратності використання енергетичних ре#
сурсів);
— принцип відновлюваності невідновлюва#
них ресурсів (темпи споживання вичерпних ре#
сурсів палива повинні узгоджуватися з темпа#
ми освоєння джерел енергії, які їх заміщують);
— принцип диверсифікації використання
різних джерел енергії (зниження рівня залеж#
ності економіки від певного енергоносія);
— принцип врахування вимог екологічної
безпеки (розвиток енергетики має бути збалан#
сований з вимогами щодо охорони навколиш#
нього середовища);
— принцип створення економічних умов,
перш за все, за рахунок податкових і інших за#
ходів стимулювання розвитку паливно#енерге#
тичному комплексу в регіонах;
Мультикомпонентність та багатоструктур#
ність системи енергетичної безпеки регіонів, її
залежність від безлічі внутрішніх і зовнішніх
факторів обумовлює необхідність ефективного,
збалансованого, стійкого та надійного функці#
онування всіх її складових. Водночас складність
та одночасна незбалансованість та неузгод#
женість, а відповідно і недієвість механізму уп#
равління, зокрема в умовах інституційних змін
в енергетичному секторі, призводить до послаб#
лення організаційних зв'язків як всередині, так
і ззовні системи, відсутності єдності елементів,
що, в свою чергу, призводить до підриву енер#
гетичної безпеки регіонів країни.
У результаті елементи цілого (системи) пе#
ретворились на автономні структури, які важ#
ко піддаються загальному управлінню. Як
свідчить практичний досвід, позитивна кореля#
ція між різноманітністю та стійкістю існує лише
до певної межі, доки вона не починає домінува#
ти над організаційною єдністю, що має прин#
ципове значення для розуміння поведінки сис#
тем і пояснення організаційних процесів, що
відбуваються. При цьому, як відомо, такого роду
нестійкість системи є джерелом її внутрішнього
саморозвитку і може призводити до більш ви#
сокої організації. Такий висновок відповідає
постулатам сучасної синергетичної економіки
та концепції про самоорганізацію складних си#
стем. Саморозвиток системи відбувається внас#
лідок накопичення внутрішніх системних про#
тиріч, нестійкості системи, що призводить до пе#
ретворення її структури в більш організований
комплекс або до кризи і нового циклу розвит#
ку.
Все це обумовлює необхідність впрова#
дження дієвого організаційного механізму уп#
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равління енергетичної безпеки регіонів з по#
зицій системного підходу. Механізм управлін#
ня системою енергетичної безпеки регіонів
відноситься до класу управління системою са#
мостійних і автономних підсистем, що викону#
ють функції виробництва, транспортування і
збуту енергоресурсів. Отже, управління подіб#
ною системою полягає у виконанні зовнішніх
функцій регулювання, що забезпечують не#
обхідні умови її функціонування. Структурна
складність системи впливає на її управління та
динамічний стан.
Основою механізму управління системою
енергетичної безпеки регіонів має бути ефектив#
не цілепокладання. Формулювання цілей меха#
нізму управління системою енергетичної безпе#
ки регіону, що передбачають забезпечення її
ефективності, має враховувати економічні, соц#
іальні та екологічні аспекти.
Ієрархія цілей у системі енергетичної безпе#
ки регіонів відіграє важливу роль, бо вона вста#
новлює конфігурацію зв'язків між підсистема#
ми та забезпечує орієнтацію їх діяльності на до#
сягнення цілей вищого рівня.
Не концентруючись на конкретизації цілей,
зазначимо, що ієрархія цілей передбачає на#
явність трьох рівнів:
1) базовий — підтримка і підвищення захис#
них властивостей діючої системи енергопоста#
чання з метою забезпечення задоволення базо#
вих потреб економіки та населення в енергетич#
них ресурсах. На сучасному етапі розвитку цей
рівень забезпечується за рахунок традиційних
джерел енергії.
2) розробка та впровадження нетрадиційних
відновлюваних джерел енергії (НВДЕ);
3) підвищення адаптаційних властивостей
економіки регіону шляхом впровадження енер#
гозберігаючих та енергоефективних технологій.
Об'єктами механізму управління є стан енер#
гетичної безпеки регіонів, що опосередковано
визначається через стан структур, компонентів
та складових системи, а також впливом
внутрішніх та зовнішніх факторів. Суб'єкти уп#
равління — центральні та регіональні органи
державного управління, органи місцевого са#
моврядування, а також споживачі, які здійс#
нюють опосередкований вплив через функції
цілепокладання, регулювання та стимулювання.
Нами запропоновано науково#методичні прин#
ципи побудови організаційно#економічного ме#
ханізму формування системи енергетичної без#
пеки регіонів, засновані на наступних вихідних
положеннях: самостійності; партнерства; субси#
діарності; мобільності; адаптивності.
Фактична реалізація цих принципів пов'яза#
на з реалізацією органічного типу організації,
що представляє собою поєднання використан#
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дань: збалансований розвиток
регіонів; сталий розвиток і
функціонування енергетичної
Цілі та завдання соціально-економічного розвитку регіонів
інфраструктури; підвищення
енергоефективності та енер#
Пріоритет енергетичної безпеки
гозбереження в регіоні з ви#
сокою вартістю енергоре#
Закономірності, принципи та задачі механізму управління
сурсів, заснована на освоєнні
процесів опосередкованого
Суб’єкти управління системою
управління.
енергетичної безпеки регіонів
В основу механізму управ#
ління системою енергетичної
безпеки регіону має бути по#
Цілі і
Функції
Механізм управління системою
кладений процес ідентифі#
завдання
управління
енергетичної безпеки регіонів
кації контурів енергетичної
безпеки на основі застосуван#
Технології
управління
Структури
ня процесного підходу як
Стратегія
управління
комплексу взаємопов'язаних
та заємоузгоджених управлі#
нських дій. Механізм перед#
Процеси управління: спрямовані на:
–
підвищення
енергоефективності
та
Методи
бачає реалізацію:
Ресурси
енергозбереження;
управління
— підвищення енерго#
– розвиток і функціонування енергетичної
ефективності
та енергозбере#
інфраструктури;
ження;
– збалансований розвиток регіонів;
Принципи
Компетенції
– забезпечення енергетичної безпеки
— розвиток і функціону#
управління
регіонів
вання енергетичної інфра#
структури;
— збалансований розви#
ІнституційноОрганізаційна
Економічна
Інфраструктурна
ток
регіонів;
правова складова
складова
складова
складова
— забезпечення енерге#
тичної безпеки регіонів.
Підтримка і підвищення захисних властивостей діючої системи енергопостачання
Реалізація складової / ета#
пу управлінського механізму
"підвищення енергоефектив#
Розробка та впровадження нетрадиційних відновлюваних джерел енергії (НВДЕ)
ності та енергозбереження"
стимулює "розвиток і функ#
Підвищення адаптаційних властивостей економіки регіону шляхом впровадження
ціонування енергетичної ін#
енергозберігаючих та енергоефективних технологій
фраструктури", що, в свою
чергу, розширює можливості
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ
"збалансованого розвитку ре#
гіону" та сприяє підвищенню
рівня енергетичної безпеки
Рис. 1. Механізм управління системою енергетичної безпеки
регіону. Очевидний зворот#
регіонів
ний зв'язок — як реакція на
ня формальних правил і процедур, високу са# підвищення енергетичної безпеки відбувається
мостійність і автономність структур, децентра# розвиток інших блоків.
лізацію, гнучкість структури влади і невелику
При цьому варто розмежовувати дві скла#
кількість рівнів ієрархії. Цей тип організації, що дові механізму управління системою енергетич#
відноситься до адаптивних формувань, викори# ною безпекою регіону: внутрішній, що реалі#
стовує проектні і матричні структури управлін# зується власне на рівні регіону, за розглянутою
ня: проектні, які забезпечують управління кон# вище схемою, і зовнішній, коли надсистема (дер#
кретними діями, що мають пріоритетне значен# жава) надає цільові субсидії на розвиток енер#
ня для енергобезпеки регіону, матричні викори# гетичної інфраструктури регіону. Управління
стовуються для координації діяльності само# характеристиками енергобезпеки регіонів, на
стійних структур.
думку автора, полягає як у впливі на стан енер#
Запропонований в роботі механізм управлі# гетичних ресурсів, так і у впливі на енергетичну
ння системою забезпечення енергетичної безпе# складову соціально#економічної системи регі#
ки регіонів об'єднує рішення трьох блоків зав# ону в цілому. Важливим моментом також є фор#
Моніторинг і оцінка рівня енергетичної безпеки регіонів
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мування енергозберігаючого мислення і соці#
альної відповідальності суб'єктів.
Ключовими впливами на систему енергетич#
ної безпеки регіонів з точки зору локальних сти#
мулів (провокаторів) мають бути:
для енергоресурсів:
— пошук і нарощування внутрішніх сировин#
них енергоресурсів, а також кооперація та інтег#
рація в рамках залучення зовнішніх енергоре#
сурсів;
— модернізація та інноваційний розвиток
виробничих енергоресурсів;
для соціально#економічної системи:
— енергоменеджмент;
— інвестиції в енергозбереження і енерго#
ефективність;
для суспільства:
— формування нормативно#правових та
організаційних основ енергоощадного мислен#
ня:
— забезпечення балансу соціальних та еко#
номічних інтересів усіх суб'єктів економіки.
Варто зазначити, що характеристики енер#
гобезпеки можуть проявлятися як у тактично#
му, так і в тактичному періоді, забезпечуючи
економічне зростання для поточного і майбут#
нього поколінь.
Реалізація механізму управління системою
енергетичної безпеки регіону здійснюється
шляхом застосування процесного підходу через
використання інституційно#правової, організа#
ційної, економічної та інфраструктурної скла#
дових (рис. 1). Роль при цьому інституційно#пра#
вової складової полягає в створенні сприятли#
вого нормативно#правового підгрунтя для за#
безпечення енергозбереження, енергоефектив#
ності економіки регіонів, переходу на альтерна#
тивні джерела енергії тощо. Організаційна скла#
дова передбачає формування ефективних
структур як на державному, так і на локально#
му рівнях та дієвої системи взаємозв'язків (ко#
мунікативної мережі) між ними для оптималь#
ного поєднання централізованого управління та
місцевих (локальних) ініціатив. Роль економіч#
ної складової відображається, перш за все, в
питаннях тарифоутворення та забезпечення
принципу економічної доцільності енергозабез#
печення та енергозбереження. Інфраструктур#
на складова передбачає створення ефективної
енергетичної інфраструктури.
Об'єктом управління в механізму є енерге#
тична система регіону, суб'єктами управління
центральні та регіональні органи державного
управління, підприємства паливно#енергетич#
ного комплексу, споживачі (фізичні та юридичні
особи), які хоча і здійснюють опосередкований
вплив, проте реалізують функції цілепокладан#
ня, регулювання та стимулювання.
Передплатний індекс 21847

На основі проведеного аналізу в роботі зроб#
лено висновок щодо підвищення в системі уп#
равління ролі участі і взаємодії державних
органів управління та органів місцевого само#
врядування. Прийняття управлінських рішень
має бути побудовано за принципом колегіаль#
ності та має прийматися за участі державних
органів управління та органів місцевого само#
врядування.
Розроблений механізм управління системою
енергетичної безпеки регіону передбачає уточ#
нення мети, об'єктів та суб'єктів управління, виз#
начені науково методичні засади побудови уп#
равління енергетичною безпекою регіону. Ме#
ханізм управляння системою енергетичної без#
пеки регіону передбачає вирішення трьох блоків
завдань: збалансований розвиток регіону; ста#
лий розвиток і функціонування енергетичної
інфраструктури; підвищення енергоефектив#
ності т енергозбереження в регіоні.
Одним із основних інструментів реалізації
механізму управління системою енергетичної
безпеки регіонів є регіональна політика в сфері
енергозабезпечення та енергозбереження.
Участь органів центрального та регіонально#
го державного управління та місцевого самовря#
дування в розвитку системи енергопостачання дає
їм право не лише приймати управлінські рішення,
проте і накладає на них відповідальність, що при#
зводить до необхідності звернення до питання про
солідарну відповідальність органів влади (регіо#
нального управління та місцевого самоврядуван#
ня) та збалансованої взаємодії адміністративних
і господарюючих суб'єктів управління за підви#
щення енергетичної безпеки регіону.
У регіонах України спостерігається дисо#
нанс між зростанням попиту та інертністю про#
позиції на енергетичні ресурси. Необхідність ви#
переджаючого розвитку енергетичної інфраст#
руктури вступає в протиріччя з необхідністю
розвитку енергетики, заснованої на нових, су#
часних технічних, технологічних та організа#
ційних засадах. Лише за рахунок скоординова#
них спільних зусиль та дій на місцевому, регіо#
нальному та державному рівнях можливо подо#
лати це протиріччя та вирішити це завдання.
У зв'язку із цим, принциповою умовою реал#
ізації механізму управління системою енергетич#
ної безпеки регіонів є забезпечення солідарної
відповідальності регіональних органів державно#
го управління та органів місцевого самовряду#
вання та збалансованої взаємодії органів влади
та суб'єктів господарювання з метою забезпечен#
ня задовільного фізичного стану енергетичної
інфраструктури, а також прийнятного та відпов#
ідного рівня цін тарифів на енергоресурси. По#
ложення полягає в оптимізації системи взаємодії
суб'єктів управління, що відповідають за енерге#
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тичну безпеку регіону. Зазначене положення ба#
зується на аналізі діючої організаційно#економ#
ічної, адміністративно#організаційної, норма#
тивно#правової, програмно#цільової та інформа#
ційно#статистичної системи управління.
Діюча система управління, незважаючи на
розгалуженість її елементів та ланок, на прак#
тиці виявляється недієвою, бюрократизованою
структурою, яка нездатна на сучасному етапі
при наявності нинішніх викликів та загроз за#
безпечити достатній рівень енергетичної безпе#
ки регіонів та допускає асиметрію в структурі
розподілу фінансових коштів і відповідальності
за енергобезпеку регіонів.
Причинами цього є неефективність грошо#
во#кредитної, податкової, цінової, структурно#
інвестиційної політики та неадекватний роз#
поділ відповідальності між структурами,.
Очевидно, що недостатність забезпечення
фінансовими ресурсами відповідальності регі#
ону і адміністративно#територіальних одиниць
є низько результативною.
На регіональному рівні реалізація певної су#
купності інструментів, що передбачають інтег#
рацію необхідних ресурсів, є недостатньо ефек#
тивною внаслідок недостатності коштів. У зв'яз#
ку із цим, з метою підвищення рівня енергетич#
ної безпеки регіонів необхідно збалансувати
відносини адміністративних органів управління
різного рівня шляхом реструктуризації грошо#
во#кредитної, податкової та цінової політики.
Реалізація даної пропозиції забезпечить підви#
щення рівня енергетичної безпеки окремо взя#
того регіону шляхом формування синергетич#
них ефектів на основі активного використання
економічних, організаційних, правових ме#
ханізмів, що передбачають інтеграцію матері#
альних, фінансових, інтелектуальних та інших
ресурсів, а також використання ряду універ#
сальних інструментів, більш чіткого розподілу
повноважень і відповідальності між державни#
ми, регіональними та локальними інститутами
на основі координації їх діяльності.
При цьому необхідно відзначити, що збері#
гається стереотип історичних особливостей
розвитку енергосистеми України, що заснова#
ний на єдиній централізованій системі управ#
ління з одного центру. Відповідно, накопичений
досвід вирішення завдань будівництва та розвит#
ку великих енергетичних об'єктів і систем дер#
жавного рівня, де існують відпрацьовані і перс#
пективні зразки техніки, проектні рішення, тех#
нології, досвід планування, розвитку і реалізації
організаційно#технічних схем будівництва та ек#
сплуатації великих енергетичних об'єктів.
Розвиток об'єктів енергетичної інфраструк#
тури малої потужності, що відповідає потребам
суб'єктів, не ведеться внаслідок відсутності дос#
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віду будівництва об'єктів регіональної енерге#
тики середньої і малої потужності. Для нор#
мального розвитку електроенергетики регіо#
нального рівня, що базується на дії ринкових ме#
ханізмів, умов недостатньо. Відсутня відповід#
на нормативно#правова база, обмежені технічні
можливості об'єктів середньої та малої енерге#
тики, не опрацьовані механізми їх інтеграції в
існуючу єдину енергосистему, інвестиційні схе#
ми фінансування, взаємодії з мережевими і збу#
товими компаніями і, як наслідок великі ринкові
ризики реалізації цих проектів.
Передбачається, що розвиток ринку енерге#
тики має сприяти підвищенню ефективності
процесу виробництва, розподілу, обміну та спо#
живання енергії, а також сприяти збільшенню
інвестицій. У той же час високі втрати енергії в
мережах і неможливість передачі теплової
енергії на великі відстані обмежує ресурси цен#
тралізованого постачання послуг. Крім того,
низький платоспроможний попит споживачів в
більшості регіонів становить значну перешкоду
розвитку регіональної енергетичної системи.
Існуючий правовий механізм і сформована
система відносин між рівнями влади практично
виключає для більшості регіонів можливість са#
мостійно визначати вид первинних паливно#
енергетичних ресурсів, що використовуються
для вироблення енергії і визначають структуру
паливно#енергетичного балансу території.
Проблема полягає в тому, завдання розвит#
ку регіональної енергетики в Україні практично
не розглядається, тому воно не підкріплено дос#
татнім науково#технічним доробком, необхідни#
ми організаційно#правовими, фінансовими меха#
нізмами і ресурсами. Очевидно, що завдання
може бути вирішене на науковій основі, за раху#
нок узгоджених дій органів державної влади,
місцевого самоврядування, політичних і гро#
мадських організацій, наукових установ, бізнес#
структур, спрямовані на вирішення цілого комп#
лексу проблем технічного, технологічного, тери#
торіального, організаційного, нормативно#пра#
вового, наукового супроводу розвитку енерге#
тичної інфраструктури регіонального рівня.
Разом із тим, одними лише законодавчими,
економічними, адміністративними та технічни#
ми заходами проблему вирішити навряд чи мож#
ливо. Зараз важливо серйозно розширити ре#
альні можливості і права регіональних органів
управління, органів місцевого самоврядування
і особливо господарюючих суб'єктів, зберігаю#
чи при цьому за державою стратегічні функції
в забезпеченні енергобезпеки країни. Потрібен
диференційований і зважений підхід до розвит#
ку енергетики регіонів, що потребує чітко виз#
наченої відповідальності і розмежування повно#
важень.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Таким чином, інституціональна відпові#
дальність за зміцнення енергетичної безпеки ре#
гіону полягає в усуненні диспаритету цін на
енергоресурси, високу залежність більшості ре#
гіонів України від імпортних паливно#енерге#
тичних ресурсів, низьку ефективність спожи#
вання енергетичних ресурсів, суттєвого відста#
вання нормативної бази, що визначає повнова#
ження регіонів України в енергетичній сфері.
Отже, розроблений механізм управління си#
стемою енергетичної безпеки регіонів, що дало
змогу отримати наступні результати:
— уточнено мету, об'єкти і суб'єкти управл#
іння, визначені науково методичні засади побу#
дови механізму управління системою енергетич#
ної безпеки регіону;
— розроблено концептуальний механізм уп#
равління системою енергетичної безпеки регі#
онів, який об'єднує вирішення трьох блоків зав#
дань: збалансований розвиток регіону; сталий
розвиток і функціонування енергетичної інфра#
структури; підвищення енергоефективності в
регіонах;
— сформульовано положення солідарної
відповідальності центральних, регіональних
органів державного управління та органів місце#
вого самоврядування, а також збалансованої
взаємодії суб'єктів управління та суб'єктів гос#
подарювання за забезпечення ефективного
функціонування системи енергетичної безпеки.
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FACTORS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF POULTRY

У статті описаний погляд вчених на поняття ефект, результат. Описано причині різного тлумачення категорії
ефективність з позиції різних економічних систем. Описано класифікації ефектів (за характером, за ступенем
збільшення) і їхній вплив на ефективність організації. Представлено класифікації ефективності за економічним рівнем
та факторами виробництва. Виведено власне визначення категорії ефективність птахівництва, ефективність вироб3
ництва продукції птахівництва, ефективність птахівничого господарства.
In the article was described scientific point of view about categories as effect and result. Authors described different
causes which created differences in the explanations of effectiveness category, these causes were explained on the basis
of different economical systems. The classification of effects was described (in terms of tendencies and changing rates)
and the effect of those effects on the total profitability of a company. Classifications concerning effectiveness of economical
and factorial factors are explained as well. The next categories defined according to authors perception: effectiveness of
poultry; effectiveness of poultry products production; effectiveness of poultry menage.

Ключові слова: ефективність, ефект, результат, класифікація, птахівництво.
Key words: efficiency, effect, result, classification, poultry.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На сучасному етапі розвитку економіки і
суспільства країни важливим питання знову стає
поняття ефективності. З одного боку, військові
дії на сході країни вимагають додаткових ре#
сурсів, з іншого — процеси інтеграції посилю#
ють конкурентні умови для сільського господар#
ства. Військові дії створюють тиск на всі підприє#
мства у розмірі 1,5% від заробітної плати. Це
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суттєво збільшує витрати підприємств та со#
бівартість продукції вітчизняних виробників
сільськогосподарської продукції, що в свою чер#
гу, зменшує економічну ефективність цих
підприємств. Посилення процесів глобалізації
збільшує обсяги імпорту продукції із закордо#
ну. Закордонна пропозиція посилює вимоги до
ціни та якості, а отже, і до ефективності вироб#
ників#резидентів.
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Тому теоретичне вивчення і обгрунтування
цієї категорії дозволить краще зрозуміти про#
блеми та знайти їх вирішення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Поняття ефективності завжди турбувало
вчених у тому чи іншому розумінні. Зокрема
це питання розглядали такі автори: Н.О. Авер#
чева, Т.В. Бакіна, О.Б. Булик, Л.Г. Коваленко,
О.В. Ульянченко, О.П. Русак, М.В. Яценко.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Обгрунтування категорії економічної ефек#
тивності сільського господарства, визначення
сутностей до підходів до визначення цього по#
няття. Розробка власного авторського понят#
тя.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Поняття "економічна ефективність" по#
різному трактувалося різними науковцями і
практиками. Одні вчені пов'язували цю кате#
горію з "ефектом", інші — "результатом".
Принципова відмінність цих підходів полягає
в тому, що остання категорія включає в себе
першу. При нульовому ефекті результат може
бути позитивним. Тому важливо визначити, як
розрахувати економічну ефективність. Метод
розрахунку, що полягає у відношенні резуль#
тату виробництва до витрачених ресурсів про#
стіший, проте не буде враховувати зовнішні
позитивні і негативні ефекти, тобто не буде
повністю висвітлювати корисності для систе#
ми в цілому.
Тому важливо визначити "точку відліку".
Якщо ефективність діяльності господарюючо#
го суб'єкта розглядається з метою визначення
доцільності ведення для власника, тоді найкра#
ще підходить метод розрахунку через відно#
шення результату виробництва до витрат, які
її супроводжують. Користуючись цим показни#
ком, власник може порівнювати різні види
діяльності і користуватись цією інформацією
для прийняття управлінський рішень.
Такий підхід до ефективності не зможе по#
яснити ч,ому великі підприємства не закрива#
ють неефективні види діяльності. Керівництво
великих виробництв іноді змушено утримува#
ти свій автопарк, надавати харчування та жит#
ло працівникам. Якщо підходити до ефектив#
ності цих обслуговуючих процесів з боку по#
рівняння результату, то ресторанний бізнес і
бізнес закладів громадського харчування пра#
цює у рази ефективніше. В більшості випадків
такі обслуговуючі процеси навіть приносять
Передплатний індекс 21847

збиток. Керуючись цією логікою, впроваджен#
ня цих процесів не є раціональним. Тому для
розрахунку цієї ефективності важливо врахо#
вувати не результат (прибуток або збиток), а
ефекти, які вона приносить.
Використання власного автопарку дозво#
лить зменшити ризики пов'язані з транспор#
туванням, і надасть можливість залучити тру#
дові ресурси у більшій кількості та якості. На#
дання житла дозволить використовувати для
праці не лише місцеве населення. Ці ефекти
здійснюють вплив на ефективність системи в
цілому.
Аналогічний підхід повинен використовува#
тись при розрахунку ефективності діяльності
кожного підприємства,як чинника, що впливає
на добробуту населення в цілому. Певні види
сільського господарства можуть приносити
значні доходи, при цьому здійснювати негатив#
ний вплив на здоров'я населення та екологію в
регіоні. Розрахунок ефективності має включа#
ти в себе і ці фактори, тоді категорія ефек#
тивність буде відображати користь, яка прино#
ситься системі. Проблема цього підходу в
складності його використання, адже важко
вартісно визначити зовнішні ефекти для всіх
суб'єктів системи (народного господарства).
Крім того, саме першим підходом користують#
ся керівники підприємств, оскільки для них
важливіша індивідуальна користь.
Тому найкращим рішенням проблеми є пе#
ренести витрати і доходи пов'язані з зовнішні#
ми ефектами на витрати і доходи самого суб'єк#
та. Такий підхід поєднає інтереси підприємців і
народного господарства в цілому. Проблемою
постає визначення ступеня і характеру впливу
цих ефектів.
За ступенем збільшення розрізняють пер#
винний і мультиплікаційні ефекти. Перший про#
являє себе при одноразовому повторені, дру#
гий проявляється при багаторазових повторен#
нях. Розуміння природи ефектів дуже важливе
для визначення ступеня впливу, який здійс#
нюється на елементи системи. Наприклад, не
нормоване використання гербіцидів, інсекти#
цидів і фунгіцидів призводить до накопичення
їх або продуктів їх розпаду в грунті, воді та
продукції сільського господарства, і при бага#
торазовому повторюванні процес забруднення
буде проходити швидше і в більшій кількості,
що призводить до негативного впливу на здо#
ров'я людей [1]. Мультиплікативний ефект та#
кож має різні прояви. Розрізняють дифузійний,
резонансний, ефект стартового вибуху, ефект
супроводжувальних можливостей, ефект аксе#
лерації. Всі ці категорії є проявом ступеню
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впливу та також важливе значення має харак#
тер впливу.
Існують різні специфічні форми мульти#
плікаційного ефекту [2]:
1. Дифузійний.
2. Резонансний.
3. Ефект стартового вибуху.
4. Ефект супроводжувальних можливостей.
5. Ефект акселерації.
Характер впливу ефектів може проявляти#
ся в різних формах: економічний, технологіч#
ний, соціальний та екологічний. "Ефект (від лат.
effectus — "виконання, дія") означає результат,
наслідок певних причин, дій. Ефект може ви#
мірюватися в матеріальному, соціальному, гро#
шовому вираженні. Зокрема, ефект може оці#
нюватися обсягом додатково виробленої чи
спожитої продукції (тобто штуками, кубічни#
ми або квадратними метрами, тоннами тощо),
показниками поліпшення здоров'я населення
(наприклад, зниженням захворюваності або
смертності, виробничого травматизму, підви#
щенням середньої тривалості життя) тощо. У
тому випадку (коли зазначені результати отри#
мують грошову оцінку) говорять про еконо#
мічний ефект" [3].
У своїй праці Шумпетер описав, ще один
вид ефектів: "При високій організованості си#
стеми сума властивостей системи буде вище
суми властивостей її компонентів. Різниця між
сумою властивостей системи і сумою власти#
востей її компонентів називається синергетич#
ним ефектом, додатковим ефектом творчого
взаємодії компонентів" [4]. Варто приділити
увагу цьому поняттю, адже саме воно є осно#
вою розуміння функціонування будь#яких си#
стем.
З терміном "ефект" також має зв'язок по#
няття "результат". Цю категорію теж розумі#
ли по#різному. Одні вчені за "результат" вва#
жали обсяг виготовленої продукції, інші —
прибуток від діяльності. Перший варіант на#
лежав науковцям командної системи, що ста#
вила за результат виконання певних функцій
(виробництво продукції). Другий варіант ви#
користовували вчені капіталістичних країн,
які за мету діяльності підприємства визнача#
ли прибуток.
Виходячи з цього, можна зробити висновок,
що ефективність є багатогранною категорію#
,яка пов'язана з категоріями ефект і результат.
Залежно від бачення науковця, в чисельник
співвідношення, що означає ефективність ви#
биралося поняття "ефект" чи "результат". Зна#
менником завжди визначали витрати пов'язані
з впровадження процесу.
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На цьому етапі розвитку економічної науки
виділяють три рівня економічної ефективності
птахівництва:
— ефективність галузі,
— ефективність підприємства,
— ефективність діяльності.
Для розрахунку економічної ефектив#
ності діяльності підприємства використову#
ють різні методи. Синявіна Ю.В. представляє
таку класифікацію економічної ефективності
[5]:
— Технічна ефективність.
— Алокативна ефективність.
— Економічна ефективність.
Ці поняття пов'язані з DEA#аналізом (ана#
ліз оболонки даних), в якому порівнюються
декілька об'єктів, що перетворюють вхідні ре#
сурси у вихідні продукти. Найефективніші
об'єкти визначаються максимально можливо
ефективними, і відносно них розраховуються
показники інших об'єктів.
Поняття технічної ефективності означає
максимально можливу спроможність підприє#
мства виробляти продукцію.
Алокативною ефективністю є такий стан
підприємства, за якого виробляється макси#
мальна кількість продукції при фіксованому
обсязі витрачених ресурсів.
Економічно ефективним вважається під#
приємство, що є одночасно технічно і алокатив#
но ефективним.
У своїй праці С.М. Концеба пише, що
сутність ефективності визначається наявн#
істю факторів виробництва [6, с. 33]. Тому
варто описати класифікацію за факторами
виробництва. За цією класифікацію визна#
чають ефективність використання кожного
окремого ресурсу (фактора). Для цього ви#
користовують три класичних фактора ви#
робництва: земля, праця і капітал. Ефек#
тивність використання землі називається
терміном землевіддача і виявляється кіль#
кість виготовленої продукції з одиниці
площі. Показником ефективності викорис#
тання праці слугує продуктивність праці.
Вимірюється в кількості виготовленої про#
дукції за одиницю часу однією або групою
працівників. Для виміру ефективності вико#
ристання капіталу використовують понят#
тя капіталовіддача.
Також можливий підхід до визначення
ефективності підприємства через інтегральний
показник ефективності роботи всіх його підси#
стем, тобто показників:
— ефективності маркетингової діяльності,
— ефективності фінансової діяльності,
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— ефективність виробничої діяльності,
— ефективність управлінської діяль#
ності.
М.А. Проданчук у своїй праці згаду, що
ефективність залежить від величини витрат, та
раціонального управління ними [7, с. 62].
Ефективність птахівництва як галузі —
рівень задоволеності потреба населення про#
дукцією цієї галузі у відношені до витрачених
ресурсів суспільства.
Ефективність птахівничого господарства —
відношення прибутку і інших позитивних
ефектів до витрат пов'язаних з провадженням
і веденням діяльності даного господарства.
Витрати можна розглядати як бухгалтерські та
і альтернативні.
Ефективність птахівничої діяльності —
відношення обсягів виготовленої продукції до
затрачених ресурсів (кормів, праці, енергії
тощо).
ВИСНОВКИ

Економічна ефективність птахівництва,
важлива економічна категорія, якій останнім
часом приділяється недостатньо уваги. Це
пов'язано зі зростанням популярності в дос#
лідженнях конкурентоспроможності. Пе#
редбачається, що конкурентна боротьба сти#
мулюватиме розвиток ефективності, проте
останнім часом спостерігається все більша
монополізація ринку продукції птахівницт#
ва, зараз на ринку існує олігополія з одним
безперечним лідером. Тому, на нашу думку,
в цій галузі слід більше приділяти уваги по#
няттю ефективність. Ринок не заповнений,
значні обсяги імпортуються із закордону,
також існують значні обсяги експорту, але
на фоні цього, середнє споживання м'яса на
одну особу в Україні не відповідає стандар#
там МОЗ України. Цю проблему може вирі#
шити насамперед саме птахівництво, — це
пов'язано з нижчою ціною кілограму про#
дукції.
Варто розрізняти поняття ефективність га#
лузі птахівництва, ефективність птахівничого
господарства, ефективність виробництва пта#
хівничої продукцію, адже чим вищий економі#
чний рівень, тим складніше поняття і його важ#
че кількісно обрахувати.
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TRADERS IN THE INFRASTRUCTURE OF THE DOMESTIC SECURITIES MARKET

У статті аналізується сучасний стан розвитку інфраструктури вітчизняного ринку цінних паперів. Виокремлено
фактори, які визначили сучасний стан інфраструктури ринку цінних паперів України. Охарактеризовано головні
тенденції, що притаманні діяльності торгівців цінними паперами в Україні. Встановлено причини зниження окремих
показників торгівлі фінансовими інструментами на вітчизняному ринку цінних паперів. Обгрунтовано окремі реко3
мендації, спрямовані на посилення ролі торгівців цінними паперами в сучасній фінансовій інфраструктурі.
This article deals with the analysis of the modern stage of development of securities market infrastructure. The
factors, that determine the modern stage of securities market infrastructure of Ukraine are justified. The main trends
inherent to the activity of securities traders in Ukraine are characterized. The reasons of decreasing of some trade indicators
of the financial instruments on the domestic securities market are determined. Separate recommendations directed on
the strengthening of the role of securities traders in the modern financial infrastructure are justified.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Поступ України на шляху економічних ре#
форм є складним та тернистим. Беззаперечні
успіхи часто поєднуються з відвертими про#
валами, а непослідовність є чи не головною
ознакою економічних перетворень у нашій
державі. У повній мірі така ситуація прита#
манна і вітчизняному ринку цінних паперів —
слід об'єктивно визнати, що він так і не став
ефективним механізмом фінансування реаль#
ного сектору.
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Ні за кількісними, ні за якісними показни#
ками українському ринку цінних паперів не вда#
лося наблизитися до показників ринків країн,
що також стали на шлях реформ. Не в останню
чергу така ситуація є наслідком диспропорцій,
які притаманні торгівлі фінансовими інстру#
ментами — значна частина операцій ніяким чи#
ном не пов'язана з інвестиціями, а є скоріше
намаганням використати різноманітні "опти#
мізаційні" схеми. Для виправлення цієї ситуації
постає питання про наукове обгрунтування
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теоретичних та практичних засад діяльності
торгівців цінними паперами в Україні.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку торгівлі фінансовими ін#
струментами в Україні та функціонування
торгівців цінними паперами розглядалося в
роботах багатьох провідних вітчизняних нау#
ковців. У цьому контексті слід насамперед ви#
ділити праці наступних авторів — С. Бірюка,
М. Бурмаки, Л. Іскренко, Б. Кірова, В. Корнєє#
ва, Т. Кравченко, К. Колодки, Б. Пшик, С. Хо#
ружого.
У той же час треба визнати, що у переважній
більшості робіт акцентується увага переважно
на аналізові процесів торгівлі фінансовими
інструментами, тоді як безпосередньо функці#
онування торгівців досліджується дотично.
Такий підхід не дає можливості обгрунтовано
підійти до оцінки перспектив функціонування
цих фінансових посередників на вітчизняному
ринку цінних паперів.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — охарактеризувати місце
торгівців в інфраструктурі вітчизняного ринку
цінних паперів та обгрунтувати заходи, спря#
мовані на посилення ролі цих фінансових інсти#
туцій в інвестиційних процесах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

На сьогоднішньому етапі особлива увага
науковців приділяється дослідженню теоретич#
них та прагматичних засад фінансової інфра#
структури (інфраструктури фінансового рин#
ку та/або ринку цінних паперів). У той же час
зазначимо, що зазначені дефініції по#різному
визначаються сучасними науковцями. Про те,
з нашої точки зору слід у першу чергу орієнту#
ватися на розуміння сутності фінансової
інфраструктури, яка притаманне провідним
вченим.
Зокрема колектив авторів на чолі з проф.
Федосовим вказують, що фінансову інфра#
структуру треба розглядати в контексті [1—2]:
однієї із вихідних, основоположних та доміну#
ючих складових економічної інфраструктури;
сукупності різних елементів, які забезпечують
функціонування фінансів як суспільного інсти#
туту, в організаційному та інструментальному
наповненні.
Про дуальну природу фінансової інфрас#
труктури говорять і С. Тимофієва та І. Остро#
вський, зазначаючи, що вона є: по#перше, як
сукупністю елементів, за допомогою яких опо#
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середковуються фінансові відносини, викори#
стання яких і забезпечує задоволення потреб
суспільного відтворення; по#друге, сукупні#
стю елементів, що забезпечують функціону#
вання фінансів як суспільного інституту в
інституціональному, управлінському зрізах
[3].
Таким чином, фінансову інфраструктуру
доцільно розглядати окрім всього і як су#
купність певних інституцій, що забезпечують
функціонування фінансів в ринковій економіці.
Така позиція дає можливість аналізувати і сут#
ність інфраструктури фінансового ринку, її
змістовні характеристики, а також — суб'єкт#
ний склад.
Зокрема І. Рекуненко вказує, що інфраст#
руктура фінансового ринку це — сукупність
елементів (інститутів, установ, організацій, тех#
нологій, норм, систем), що забезпечують, регу#
люють та створюють умови для нормального,
безперебійного, багаторівневого функціону#
вання фінансового ринку та взаємодії його
суб'єктів на основі купівлі#продажу фінансо#
вих активів [4, c. 62]. Утім, треба визнати, що
абсолютна більшість вчених розглядають
інфраструктуру фінансового ринку в контексті
фінансових інституцій.
Так, А. Ткач зазначає, що інфраструктура
фінансового ринку являє собою систему взає#
мопов'язаних, взаємодіючих субординованих
інститутів, саморегульованих і регулюючих
організацій, інформаційних систем і мереж,
інституційних інвесторів, ринкових посеред#
ників, котрі забезпечують нормальне функціо#
нування фінансового ринку [5].
На думку І. Чуницької фінансова інфра#
структура представляє собою органічну й упо#
рядковану єдність взаємопов'язаних структур#
них складників, здатну забезпечити в реальній
дійсності та в перспективі безперебійне функ#
ціонування взаємозв'язків суб'єктів і об'єктів
фінансового ринку та через виконання певних
функцій реалізацію його власних закономірно#
стей і позитивний вплив на соціально#економі#
чну динаміку [6, с. 252].
У вже згадуваних роботах В. Федосова в
структурі фінансової інфраструктури відно#
сять управлінську, інституційну та обслугову#
ючу складові. Надалі автори зазначають, що
торгівці цінними паперами відносяться до об#
слуговуючої фінансової інфраструктури [7],
а до інституційної фінансової інфраструкту#
ри відносяться фінансові інституції. Законо#
давством України використовується для ха#
рактеристики фінансового посередництва де#
фініція "фінансова установа". Зокрема зазна#
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Рис. 1. Кількість учасників фондового ринку України,
які провадять професійну діяльність, од., станом на 1.01.2016
Джерело: складено автором за даними НКЦПФР [10].

чається: "До фінансових установ належать
банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові
компанії, довірчі товариства, страхові ком#
панії, установи накопичувального пенсійного
забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та
інші юридичні особи, виключним видом діяль#
ності яких є надання фінансових послуг, а у
випадках, прямо визначених законом, — інші
послуги (операції), пов'язані з наданням
фінансових послуг" [8]. Таким чином, підтвер#
джується теза про те, що торгівців цінними
паперами треба відносити саме до обслугову#
ючої складової сучасної фінансової інфраст#
руктури.
З метою аналізу місця торгівців у фінансовій
інфраструктурі та інфраструктурі фінансово#
го ринку звернемо до визначення цієї дефініції,
яке зафіксоване у вітчизняному законодавстві.
Зазначимо, що у базовому Законі України "Про
цінні папери та фондовий ринок" розглядаєть#
ся дише поняття професійної діяльності з тор#
гівлі цінними паперами: "Професійна діяльність
з торгівлі цінними паперами на фондовому рин#
ку провадиться торговцями цінними паперами,
які створюються у формі господарського то#
вариства та для яких операції з цінними папе#

рами та іншими фінансовими інструментами є
виключним видом діяльності, крім випадків,
передбачених цим Законом, а також банками"
[9].
З наведеного визначення можна зробити
висновок, що законодавець до ознак торгівця
цінними паперами відносить:
1. Існування виключно у організаційно#пра#
вовій формі господарського товариства.
2. Здійснення одного з видів професійної
діяльності — діяльності з торгівлі цінними па#
перами на фондовому ринку — як виключної
(проте з можливими винятками, насамперед,
для банків).
3. Надалі законодавством уточнюється, що
діяльність з торгівлі цінними паперами вклю#
чає в себе: брокерську діяльність, дилерську
діяльність, андерайтинг, діяльність з управлін#
ня цінними паперами.
Сучасний ринок цінних паперів характери#
зується надзвичайно складною суб'єктною
структурою, а у сегменті торгівців цінними па#
перами відбуваються неоднозначні процеси.
Станом на 1 січня 2016 року професійну
діяльність на ринку цінних паперів України
здійснювало 955 суб'єктів. Зауважимо, що до

Таблиця 1. Кількість суб'єктів
фондового ринку України, яким видано ліцензії на здійснення професійної діяльності з
торгівлі цінними паперами
№ з.п.
1.
2.

Показник
Кількість торгівців
цінними паперами
Зміна порівняно з
попереднім роком

2011
733

2012
647

2013
554

2014
462

2015
369

-3,9 %

-11,7 %

-14,3 %

-16,7 %

-20,1 %

Джерело: складено автором за даними НКЦПФР [10].
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Рис. 2. Обсяг торгівлі цінними паперами в Україні у 2010—2015 рр., млрд грн.
Джерело: складено автором за даними НКЦПФР [10].

початку економічної кризи — на 1.01.2013 та#
ких учасників було 1522 (тобто відносне падін#
ня склало 37,2 %).
За видами професійної діяльності учасни#
ки розподілилися наступним чином (рис. 1).
З рисунка 1 чітко видно, що за кількістю
торгівці цінними паперами є найбільшою гру#
пою професійних учасників вітчизняного
фондового ринку. Окрім того, треба зверну#
ти увагу на кілька важливих тенденцій. По#
перше, різке скорочення за останні 3 роки
кількості професійних учасників фондового
ринку. Серед об'єктивних причин такого яви#
ща — зміни в законодавстві щодо депозитар#
ної системи України, що призвело зокрема до
зникнення реєстраторів, трансформації збе#
рігачів, депозитаріїв та клірингових депози#
таріїв. Втім, не треба виключати і негативно#
го впливу кризових явищ в економіці, які зму#
сили "покинути" ринок багатьох гравців, зок#
рема і в секторі торгівлі цінними паперами
(табл. 1).
Дані таблиці 1 свідчать, що протягом ос#
танніх п'яти років кількість торгівців цінними
паперами суттєво скорочується. Так, якщо у
2011 році їх на фондовому ринку функціону#
вало 733 од., то у 2015 — лише 369 (абсолютне
скорочення становило 364 од., відносне — 49,6
%). Зауважимо, що скорочення відбувалося
навіть у періоди сприятливих макроекономіч#
них тенденцій та зростання вітчизняного фон#
дового ринку. Якщо гостра реакція сегменту
торгівців цінними паперами на кризові явища
є цілком зрозумілою, то скорочення кількості
професійних учасників на тлі позитивних
трендів вимагає додаткових пояснень. Вважає#
мо, що саме у 2011—2012 рр. відбувалося "очи#
щення" фондового ринку від значної кількості
торгівців цінними паперами. Цілком очевидно,
що в той період вітчизняний фондовий ринок
був "перенасичений" учасникам, які намагали#
ся максимально використати період його
Передплатний індекс 21847

відновлення після кризи 2008—2009 рр. Про#
те для такого зростання не було достатніх пе#
редумов.
Втім, з нашої точки зору, аналіз ролі тор#
гівців цінними паперами в інфраструктурі
вітчизняного ринку повинне насамперед врахо#
вувати тенденції в торгівлі фінансовими інстру#
ментами. Цілком очевидним є той факт, що об#
сяги торгів на ринку цінних паперів суттєво
вливає і на ефективність діяльності торгівців і
на їх кількість. На жаль, вітчизняному фондо#
вому ринку не вдалося досягти суттєвого про#
гресу в цій площині — обсяг торгів залишаєть#
ся відносно невеликим порівняно з іншими
"транзитивними" ринками цінних паперів (рис.
2).
Ще більш складною видається ситуація
якщо аналізувати структурні показники
торгівлі фінансовими інструментами. Зокре#
ма насамперед слід звернути увагу на на#
ступні факти:
— беззаперечне домінування позабіржово#
го ринку цінних паперів. Десятиліття реформ у
сфері біржової торгівлі цінними паперами не
дали очікуваного ефекту — упродовж трива#
лого часу головні обсяги торгів сконцентровані
поза біржами (за даними 2015 року — 86,8 %).
Це свідчить про абсолютний рівень недовіри з
боку учасників фондового ринку до біржових
механізмів;
— існування 10 фондових бірж є невиправ#
даним, тим більше, що за даними 2015 року на 8
біржах обсяги торгів були мінімальними;
— головним фінансовим інструментом на
ринку цінних паперів з позиції обсягів торгівлі
є державні облігації, тоді як цінні папери кор#
поративного сектору мають низьку попу#
лярність серед інвесторів;
— серед торгівців цінними паперами най#
більш популярним видом діяльності є брокерсь#
ка (357 ліцензій), дилерська (334 ліцензії), знач#
но їм поступається андеррайтинг (63 ліцензії),
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діяльність з управління цінними паперами (54
ліцензії).
ВИСНОВКИ

Загалом слід констатувати, що на сучасно#
му етапі розвитку фондовий ринок, а з ними і
торгівці цінними паперами, об'єктивно не#
здатні виконувати притаманні йому в розви#
нених економіках функції. Переформатуван#
ня ринку, що триває зараз, має як об'єктивні,
так і суб'єктивні причини, проте в остаточно#
му варіанті воно призведе до суттєвого ско#
рочення сегменту торгівців цінними паперами.
Розраховувати на швидкий розвиток цих учас#
ників ринку можна лише у разі ефективних
реформ на ринку цінних паперів взагалі. Ра#
зом з тим, існуючі тенденції формують і коло
важливих завдань для державного регулюван#
ня, насамперед у частині боротьби з маніпу#
лятивними угодами.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF VARIOUS FERTILIZATION SYSTEMS OF SHORTTERM CROP
ROTATION

На сьогоднішній день питання отримання біологічно чистої продукції є актуальним і передбачає детальне
вивчення впливу різних систем удобрення на якість отриманого врожаю, шляхів регулювання та покращення зас3
воєння рослиною поживних речовин при застосуванні економічно вигідних систем удобрення сівозміни. Гострота
цієї проблеми полягає ще й у тому, щоб збалансувати живлення культури і отримати якісний екологічно чистий
урожай за мінімальних витрат при мінімалізіції застосування хімічних засобів, тим самим дотримуючись прин3
ципів біологізації землеробства. Крім важливої екологічної ролі застосування тієї чи іншої системи удобрення,
також важливу роль відіграє і економічна ефективність впровадження системи удобрення в сівозміні.
На прикладі стаціонарного досліду, який включає п'ятипільну короткоротаційну сівозміну та шість систем удоб3
рення, нами були проаналізовано результати трирічних досліджень та виділено найбільш ефективні та економічно
вигідні системи удобрення.
Currently the question biologically friendly products is important and provides a detailed study of the effect of
various fertilization systems on the quality of the resulting crop, by regulating and improving the assimilation of plant
nutrients in the application of cost3effective fertilizer rotation. The urgency of the problem lies in the way to balance the
power of culture and get a quality environmentally friendly crop with minimal costs in minimalization of expenses for
chemicals, thereby respecting the principles of biologization of agriculture. Besides the important ecological role of the
use of a fertilizer system, an important role place an efficiency of the economic system of fertilization in crop rotation.
On the example of stationary experience, that includes five fields short3term crop rotation and six systems of
fertilization, we have analyzed the results of three years of research and identified the most efficient and cost3effective
fertilizer system.

Ключові слова: короткоротаційна сівозміна, системи удобрення, економічна ефективність,
культури сівозміни, умовно;чистий прибуток, рівень рентабельності.
Key words: short;term crop rotation, fertilization systems, economic efficiency, crop rotation
plants, conditionally net income, level of profitability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Зважаючи на високу вартість мінеральних
добрив та зменшення кількості внесення орга#
нічних добрив (гною), через їх нестачу, нами
Передплатний індекс 21847

була зроблена спроба виявити економічно най#
більш ефективні та виправдані системи удоб#
рення сівозміни за умов компенсації частини
поживних речовин, внесених у грунт, побічною
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продукцією, пожнивно#кореневими рештками
та застосуванням сидерату.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Головну роль у доцільності використання
тих чи інших добрив відіграє вартісний аспект
певного виду добрива. Як відомо, органічні доб#
рива не тільки не поступаються мінеральним
добривам, але і мають більш привабливу та до#
ступну вартість, більш пролонговану дію (піс#
лядію) та позитивний вплив на грунт [5]. Вико#
ристання лише мінеральних добрив не завжди
виправдовує досягнення високих показників
врожайності культур, оскільки вартість міне#
ральних добрив є досить високою і зростає з
кожним роком, а грунти під впливом мінераль#
них добрив втрачають здатність до саморегу#
ляції та самовідновлення [4]. Проте застосу#
вання органічних і мінеральних добрив одно#
часно дає можливість не тільки мати достатні
показники врожаю культур, є мало затратни#
ми у порівнянні з використанням тільки міне#
ральних добрив, але і сприяє поступовій
підтримці грунту для відтворення його родю#
чості і, як результат, до поступової відмови від
мінеральних добрив та заміни їх органічними
[2].
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Аналіз та визначення найбільш економічно
вигідних та збалансованих за елементами жив#
лення систем удобрення короткоротаційної
сівозміни.
Умови проведення досліджень. Нами про#
ведено дослідження з визначення економічної
доцільності застосування різних систем удоб#
рення короткоротаційної п'ятипільної сіво#
зміни у стаціонарному досліді за умов дослід#
ного поля ЖНАЕУ у Черняхівському районі
Житомирської області.
Короткоротаційна сівозміна мала такі поля
та культури:
Поле № 1 — Жито озиме.
Поле № 2 — Пелюшко — вівсяна суміш.
Поле № 3 — Овес з підсівом конюшини.
Поле № 4 — Багаторічні трави (конюшина).
Поле № 5 — Картопля.
Всі п'ять полів сівозміни мали такі варіанти
систем удобрення:
1. Біологічний контроль.
2. Органічна система (гній) — 50т/га.
3. Органо#мінеральна система 50:50 (50%
органічних та 50% мінеральних добрив).
4. Органо#мінеральна система 75:25 (75%
органічних і 25% мінеральних добрив).
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5. Органічна система (сидерат) — 12 т/га.
6. Мінеральна система — N50P40K70.
Перед закладанням польових дослід#
жень нами були проведені агрохімічні дос#
лідження грунту для виявлення запасу по#
живних речовин у грунті та для встановлен#
ня необхідної кількості добрив для забез#
печення вирощуваних культур достатньою
кількістю поживних речовин. Мінеральні
добрива вносились під кожну культуру
сівозміні, окрім конюшини другого року, у
відповідних пропорціях згідно з біологічни#
ми потребами кожної культури. Згідно з
запропонованими нами системами удобрен#
ня органічні добрива (гній) вносились під
картоплю, а для інших культур сівозміни
спостерігалась післядія грою. Органічне
добриво (сидерат) вносилось під пелюшко#
овес та під овес з підсівом конюшини, для
інших культур сівозміни спостерігалась
післядія сидерату.
Економічна ефективність різних систем
удобрення культур сівозміни розраховува#
лась нами згідно загальноприйнятих закупі#
вельних цін в Житомирській області станом
на 2014 рік за допомогою розрахунку та ви#
користання технологічних карт вирощуван#
ня відповідних культур сівозміни за систем
удобрення, застосованих у наших досліджен#
нях [4; 5].
АНАЛІЗ
ОТРИМАНИХ ДАНИХ

Згідно з проведеними нами трирічними дос#
лідженнями, у п'ятипільній короткоротаційній
сівозміні використовувались різні системи
удобрення культур, але було розраховано вне#
сення однакової кількості головних поживних
елементів. Це означає, що системи удобрення
різнились лише якісною складовою добрив за
однакової кількості основних поживних речо#
вин, внесених у грунт. Відповідно результати
застосування різних систем удобрення були
відмінні як за показниками отриманого вро#
жаю, так і за витратами на вирощування куль#
тур сівозміни [1; 2; 3].
Згідно з результатами наших досліджень
найбільш вигідно вирощувати картоплю за
органічних систем удобрення з внесенням
гною та сидерату, оскільки витрати під час ви#
рощування культури за цих систем окуплю#
ються отриманим врожаєм (умовно#чистим
прибутком), виправдані рівнем рентабель#
ності, а структура витрат є найбільш раціо#
нальною у порівнянні з іншими системами
удобрення.
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Таблиця 1. Економічна ефективність сівозміни за різних систем удобрення
на 1 га посівної площі, 2013—2015 рр.
Варіант удобрення

Всього затрат

Умовно-чистий
прибуток

Собівартість 1 т
продукції

Рівень
рентабельності,
%

1.Біологічний контроль
2.Органічна система (гній)

7365,9
7707,7

2013 рік
8198,6
13820,1

1734,5
1428,2

62,9
101,0

3.Органо-мінеральна система 50:50
4.Органо-мінеральна система 75:25
5.Органічна система (сидерат)

8789,1
8299,9
7545,0

14555,2
16785,2
10803,5

1992,7
1684,0
1471,4

76,0
106,9
98,9

6.Мінеральна система

9916,2

11871,9

2371,2

54,1

2014 рік
1.Біологічний контроль

7350,1

12270,1

1075,1

131,5

2.Органічна система (гній)

7742,8

19927,3

884,5

174,5

3.Органо-мінеральна система 50:50

9011,4

21667,4

1203,8

139,0

4.Органо-мінеральна система 75:25
5.Органічна система (сидерат)
6.Мінеральна система

8161,7
7534,5
9960,4

952,3
968,3
1342,4

175,8
173,5
118,3

1.Біологічний контроль

7347,3

23197,9
18861,3
20902,1
2015 рік
14866,6

1075,2

112,0

2.Органічна система (гній)

7718,6

20399,1

971,2

141,4

3.Органо-мінеральна система 50:50

8758,3

17304,0

1277,0

97,1

4.Органо-мінеральна система 75:25

8291,7

18412,7

1156,8

123,7

5.Органічна система (сидерат)

7512,7

17937,3

1041,7

143,7

6.Мінеральна система

9913,9

18069,3

1444,5

87,9

Вирощувати жито озиме, пелюшко#овес,
овес з підсівом конюшини найкраще саме за
органічними системами з використанням
гною та сидератів, оскільки це не тільки
значно підвищує рентабельність виробниц#
тва, але й дозволяє збалансувати структуру
витрат виробництва. Хоча після застосуван#
ня цих систем не завжди прослідковуються
найвищі показники врожайності, проте ці
системи удобрення є найбільш привабливи#
ми за витратами та прибутковістю виробниц#
тва.
У нашому досліді конюшина висівалась під
овес, а на другому році збиралась на насіння
на четвертому полі сівозміни. Слід зауважи#
ти, що підживлення посівів конюшини на дру#
гому році не проводилось і формування вро#
жаю відбувалось за умов післядії добрив та ре#
зервів грунту. За однакових витрат на виро#
щування конюшини в різних системах удоб#
рення сівозміни використання органо#міне#
ральної системи удобрення 50:50 для вирощу#
вання цієї культури є найбільш вигідним, хоча
органічна система (сидерат) та органо#міне#
ральна система 75:25 не багато відрізняються
від неї.
Проаналізувавши економічні показники
ефективності використання систем удобрен#
ня кожного поля сівозміни, ми можемо уза#
гальнити та підсумувати результати ефектив#
Передплатний індекс 21847

ності систем удобрення не для окремо взятих
культур, а для сівозміни в цілому (табл. 1).
Отже, найвищим рівнем рентабельності за три
роки досліджень виділялись органічна систе#
ма (сидерат), органо#мінеральна система
удобрення 75:25 та органічна система (гній).
При цьому слід відмітити, що витрати на ви#
рощування культур сівозміни та собівартість
продукції після застосування цих систем
удобрення були серед найнижчих. Тоді як
умовно#чистий прибуток тримався середньо#
го рівні після застосування органічної систе#
ми (сидерат) та органічної системи (гній), а на
найвищому рівні після використання органо#
мінеральної системи удобрення 75:25. Наймен#
шим рівнем рентабельності характеризувалась
мінеральна система удобрення навіть у по#
рівнянні з контрольним варіантом. При цьому
зафіксовані найвищі витрати на дотримання
даної системи удобрення та найбільша со#
бівартість продукції сівозміни, але умовно#
чистий прибуток тримався у межах середньо#
го. Таким чином, за три роки досліджень нами
було виявлено, що саме після застосування
органічної системи (гній) та органо#мінераль#
ної системи 75:25 показники умовно#чистого
прибутку, собівартості продукції та рівня рен#
табельності були найвищими, проте витрати
під час вирощування культур сівозміни серед#
німи.
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Також слід відмітити і органічну систему
(сидерат), після застосування якої показни#
ки витрат на вирощування, собівартість про#
дукції та рівень рентабельності були одні з
найкращих, а умовно#чистий прибуток зай#
мав друге місце у порівнянні з іншими систе#
мами удобрення. Такі результати пояснюють#
ся не тільки величиною отриманого врожаю,
але і вартістю добрив, застосовуваних у
відповідних системах удобрення сівозміни в
цілому.

4. Сидорова А.І. Економічна оцінка засто#
сування мінеральних добрив при вирощуванні
картоплі на Поліссі України / А.І. Сидорова,
Є.Т. Кононська // Землеробство. Система
удобрення у сівозмінах: міжвід. темат. наук. зб.
— 1973. — Вип. 33. — С. 94—96.
5. Суконнік А.Л. Економічна ефективність
застосування добрив у зв'язку з підвищенням
норм їх внесення / А.Л. Суконнік // Землероб#
ство. Система удобрення у сівозмінах: міжвід.
темат. наук. зб. — 1973. — Вип. 33. — С. 96—
100.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи отримані результати, мож#
на зробити наступне узагальнення: досліджу#
ючи ефективність застосування систем удоб#
рення у сівозміні в цілому найвищим рівнем рен#
табельності за три роки досліджень виділялись
органічна система (сидерат), органо#мінераль#
на система удобрення 75:25 та органічна систе#
ма (гній). При цьому витрати на вирощування
культур сівозміни та собівартість продукції
після застосування цих систем удобрення були
серед найнижчих.
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