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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі багато компаній з ме&

тою подолання стагнації чи активізації розвит&
ку, посилення своїх конкурентних позицій в
умовах посилення боротьби на національних і
міжнародному ринках обирають стратегію
інтеграції шляхом злиття чи поглинання з інши&
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ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ АГРОБІЗНЕСУ

В УГОДАХ M&A
М. Mohylova,
Doctor of Еconomic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department
of Marketing and Business Management, National University of Kyiv&Mohyla Academy

ON THE ASSESSMENT OF AGROBUSINESS IN M&A AGREEMENTS

Статтю присвячено обгрунтуванню основних методів оцінки вартості агробізнесу і сільськогосподарського майна
при злитті та поглинанні компаній в контексті пріоритетності їх застосування. Проаналізовано основні тенденції на
світовому і вітчизняному ринку M&A. Здійснено оцінку місця аграрного сектору на ринку M&A в Україні за його
вартісними та кількісними параметрами. Окреслено значимість оцінки вартості компаній як важливої складової оргаM
нізаційноMекономічного механізму їх злиття і поглинання на етапах підготовки, укладання, реалізації угоди та контM
ролю за її ефективністю. Запропоновано рекомендаційну пріоритетність застосування різних методів оцінки варM
тості агробізнесу і сільськогосподарського майна, зважаючи на їх галузеві особливості, специфіку й сучасний стан
ринку активів галузі та ринку M&A, а також норми стандартів оцінки.

The article is devoted to the substantiation of the main methods of estimating the value of agribusiness and agricultural
property in mergers and acquisitions in the context of the priority of their application. The main trends in the global and
domestic M&A market are analyzed. It is outlined the characteristic features of the last three waves of development of
the world market of mergers and acquisitions of the companies which are shown in deepening of its transnationalization
with a growing number of largeMscale megaMagreements. It is described the state of the M&A market at the present stage
is revealed, in particular the impact on its suspension and gradual recovery of the COVIDM19 crisis and its consequences,
first of all the increase in the number of companies that lost profitability and value and those whose market capitalization.
The place of the agricultural sector in the M&A market in Ukraine was assessed according to its cost and quantitative
parameters. The importance of integration agreements in the agricultural sector of the domestic market M&A, which in
some years was the leader in the number and value of mergers and acquisitions, is proved. The largest M&A agreements
in the agricultural sector of Ukraine have been revealed. The M&A market in the agricultural sector is expected to intensify
as a result of the lifting of the moratorium on the sale of agricultural land in 2021 and the opening of a free land market.
The importance of assessing the value of companies as an important component of the organizational and economic
mechanism of their mergers and acquisitions at the stages of preparation, conclusion, implementation of the agreement
and control over its effectiveness is outlined. The recommended priority is the application of various methods of estimating
the value of agribusiness and agricultural property: buildings, structures, machinery and equipment, vehicles, land for
agricultural and other purposes, biological assets, certain types of intangible assets. The substantiation of the
recommendation priority takes into account the sectoral features of agricultural activities and property, the specifics
and current state of the market of various types of assets of the industry and the M&A market, as well as national and
international valuation standards and other regulations.

Ключові слова: оцінка бізнесу, вартість, методи оцінки, злиття і поглинання, ринок M&A.
Key words: business valuation, cost, valuation methods, mergers and acquisitions, M&A market.

ми компаніями (M&A). Після певного спаду на
світовому і вітчизняному ринках M&A від&
мічається активізація інтеграційних угод. Рин&
ку M&A в Україні властивий доволі значимий
сегмент злиття і поглинань компаній аграрно&
го бізнесу. Очікувана активізація на вітчизня&
ному ринку M&A в аграрному секторі обумов&
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лена як загальними чинниками — каталізато&
рами інтеграційних процесів, так і відкриттям
у 2021 році ринку земель сільськогосподарсь&
кого призначення.

Ефективність угоди злиття і поглинання
значною мірою залежить від її економічного
обгрунтування, в основі якого — об'єктивна
оцінка вартості компаній&учасників угоди.
Зважаючи на вищеозначене, на сьогодні ак&
туалізується питання відповідного методич&
ного забезпечення оцінки вартості агробізне&
су та сільськогосподарського майна при
здійсненні угод M&A, враховуючи особли&
вості галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Враховуючи історію зародження і розвит&
ку ринку M&A, концептуальні положення стра&
тегій злиття і поглинання, в тому числі питан&
ня оцінки компаній, висвітлено в працях за&
рубіжних науковців, зокрема П.А. Гохана,
П. Моросіні і У. Стеджера та інших [1—4]. Тео&
ретичним та практичним аспектам злиття і по&
глинання компаній на українському ринку
M&A, зокрема в аграрному секторі, присвяче&
но дослідження М. Табахарнюка, А. Гуторова,
В. Хаустової [5—7]. В контексті розкриття
організаційно&економічного механізму злиття
і поглинання в більшості наукових робіт роз&
глянуто загальні підходи до оцінки вартості
компаній — учасників інтеграції. Водночас по&
требують поглибленого дослідження методичні
засади оцінки вартості компаній в угодах M&A,
враховуючи їх галузеві особливості, зокрема в

аграрному секторі, який займає одні з лідерсь&
ких позицій на вітчизняному ринку M&A.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є обгрунтування основних

методів оцінки вартості агробізнесу і сільсько&
господарського майна з визначенням їх пріо&
ритетності у застосуванні, враховуючи особли&
вості сільськогосподарської діяльності і стан
ринку галузевих активів та бізнесу, для їх ви&
користання при підготовці і реалізації угод
M&A.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Посилення конкурентних позицій компаній
на ринку вимагає формування і дотримання об&
грунтованого стратегічного підходу, що відпо&
відає інституційним та організаційно&еконо&
мічним умовам зовнішнього і внутрішнього се&
редовища бізнесу. Багато компаній в контексті
стратегії розвитку обирають альтернативну
органічному зростанню стратегію злиття і по&
глинання (M&A). Наразі після зменшення мас&
штабів і зниження ділової активності на ринку
M&A спостерігається певне пожвавлення про&
цесів злиття та поглинання компаній. Такі тен&
денції властиві як світовому, так і вітчизняно&
му ринку M&A.

Як доводить історичний досвід, інтеграцій&
ним процесам в економіці властивий хвилепо&
дібний циклічний характер. За результатами
досліджень сфери M&A від 1895 року виокрем&
люють 7 її основних хвиль, остання з яких закін&
чилась у 2020 році [7, с. 84—117; 8]. На рисунку

Рис. 1. Кількість і загальна вартість угод на світовому ринку M&A під час останніх трьох хвиль

Джерело: дані аналітичних досліджень IMAА [10].
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1 представлено інформацію щодо вартісних і
кількісних параметрів останніх трьох хвиль
світового ринку M&A, які розвивались за тен&
денцією масштабування угод зі зростанням їх
кількості, збільшення кількості транскордон&
них угод, поглиблення транснаціоналізації
інтеграції від компаній розвинених країн до
інтеграції підприємств розвинених країн і тих,
що розвиваються:

V хвиля (1992—2002 рр.) — епоха страте&
гічних мегазлиттів (маштабних транскордон&
них угод);

VІ хвиля (2003—2013 рр.) — епоха реорга&
нізації (переважаючих транскордонних угод);

VІІ хвиля (2004—2020 рр.) — епоха транс&
кордонних мегаугод між компаніями розвине&
них країн і компаніями країн, що розвивають&
ся.

Як доводять аналітичні дані і обгрунтову&
ють науковці, 2021 рік можна вважати почат&
ком восьмої хвилі розвитку ринку M&A [9].
Циклічність інтеграційних процесів, зокрема їх
зростаюча активізація як індикатор початку
нової хвилі, обумовлені відповідним загально&
економічним середовищем і певними інститу&
ційними чинниками. Доволі значимими факто&
рами впливу на збільшення кількості угод злит&
тя і поглинання є сприятливі умови фінансово&
го ринку щодо доступності капіталу для здійс&
нення таких трансакцій, цінові зміни на певних
ринках сировини і готової продукції, поява як
недоооцінених, так і переоцінених компаній,
дерегуляція і стимулювання інтеграційних про&
цесів в окремих галузях, технічні та техно&
логічні інновації.

На думку науковців, з 2021 року розпоча&
лась нова хвиля інтеграційних процесів, спри&
чинена рядом загальновластивих для всіх хвиль
факторів, а також специфічних для сучасного
періоду чинників, обумовлених кризою
COVID&19.

Оцінюючи чинник пандемії COVID&19, мож&
на констатувати, що він вплинув як на призу&
пинення інтеграційних процесів на початку
кризи, так і на їх активізацію в подальшому.
Так, у 2020 році порівняно з 2019 роком загаль&
ний обсяг злиття і поглинання на світовому
ринку M&A за кількісними параметрами ско&
ротився на 8, а за вартісними — на 15 %. Багато
угод в силу невизначеності інституційно&еко&
номічного зовнішнього середовища та зміни
пріоритетів компаній було призупинено або
відкладено до більш прогнозованих умов бізне&
су.

Водночас криза COVID&19, аналогічно по&
переднім кризам, в подальшому стала каталі&

затором для зростання окремих сегментів рин&
ку M&A. На сучасному етапі багато компаній,
поступово адаптувавшись до умов пандемії,
обрали політику консолідації, і це сприяло ак&
тивізації угод злиття і поглинання. Іншим чин&
ником цих тенденцій став той факт, що внаслі&
док пандемії COVID&19 значна кількість
підприємств суттєво постраждали, це позначи&
лось на зменшенні їх ринкової капіталізації, і
відповідно можливості їх придбання за зани&
женою ціною на ринку M&A. А як доводить
історичний досвід, втрата вартості окремих
підприємств та їх недооцінка на фінансових
ринках є однією із значимих причин хвилепо&
дібного розвитку ринку інтеграційних угод, зу&
мовлюючи активність компаній&інтеграторів зі
зростаючою ринковою капіталізацією. Наразі
багато корпорацій окремих сфер генерують
надприбутки, що відповідно позначилось на
цінах їх акцій. Активізації угод злиття і погли&
нання посприяли і чинники фінансового харак&
теру, зокрема низька відсоткова ставка та на&
копичені в значних обсягах ресурси інвести&
ційних фондів.

Тому вже в другій половині 2020 року на&
мітились певні позитивні тенденції на світово&
му ринку M&A порівняно з першим півріччям,
яке характеризувалось значним просіданням
ринку. Продовжились ці тенденції і в подаль&
шому, зокрема в 2021 році збільшились кількісні
і вартісні параметри ринку інтеграційних угод,
активність ринку M&A відновлюється практич&
но у всіх галузях. На початок вересня 2021 року
загальний обсяг злиття і поглинання досягнув
3,9 трлн дол. США, що майже вдвічі перевищує
відповідний показник за аналогічний минуло&
річний період. За результатами досліджень аналі&
тичного центру IMAА (Інституту злиттів, погли&
нань і альянсів) в третьому кварталі 2021 року прак&
тично всі галузі зросли в ціні за останні 12 мі&
сяців. За зростанням мультиплікатора P/E се&
ред галузей&лідерів сфери комунальних послуг
(+ 92 %), інформаційних технологій (+ 63 %) та
споживчих товарів (+ 60 %) [10]. Восьмій хвилі
розвитку світових процесів M&A властива зро&
стаюча активність у високотехнологічних сфе&
рах. За даними досліджень глобального фінан&
сового ринку, проведеними компанією Refinitiv,
на початок вересня 2021 року технологічними
компаніями було укладено 8742 інтеграційні
угоди, що становить 21 % від загальної
кількості угод злиття і поглинання (відповідний
показник за аналогічний період попереднього
року становив 16 %) [11].

За подібними тенденціями розвивається і
ринок M&A в Україні. Так, на фоні пандемії в
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2020 році загальна активність компаній в сфері
консолідації та інтеграції знизилась: якщо в
2019 році було укладено 81 угоду зі злиття і
поглинання на суму 2420 млн дол. США, то в
2020 році — 69 угод загальною вартістю 945 млн
дол. США. У 2021 році прослідковується посту&
пове відновлення вітчизняного ринку M&A,
зокрема у І півріччі 2021 року укладено 46 угод
злиття і поглинань проти 26 за аналогічний пе&
ріод 2020 року. За кількістю укладених у 2021 ро&
ці інтеграційних угод лідером є агросектор (9 угод
із 46 всіх угод на ринку злиття і поглинання), а
за вартісним показником — ІТ&сфера (58 %).

Розвиваючись відповідно до загальносвіто&
вих тенденцій, проте кожен регіональний та на&
ціональний ринок M&A має певні особливості.
Серед характерних ознак українського ринку,
при наявності загальносвітового тренду зрос&
тання активності злиття і поглинання в ІТ&
сфері, слід відмітити досить високу значимість
угод в агросекторі.

Так, сумарно за період з 2013 року по чер&
вень 2021 року у загальному вартісному обсязі
вітчизняного ринку M&A частка угод в аграр&
ній сфері становить 19,1 % (впродовж дослід&
женого періоду від 8,4 до 42,1 %), а за кіль&
кісним параметром — 17,5 % (від 5,6 до 27,2 %).
В окремі роки агросектор був лідером за
кількістю угод на ринку M&A в Україні або за
загальним вартісним обсягом галузевого рин&
ку (табл. 1).

Активними учасниками ринку злиття і по&
глинання в агросекторі України є агроіндуст&
ріальні холдинги MHP SE ("Миронівський
хлібопродукт") та Kernel Holding S.A. Серед
їх суттєвих угод слід відмітити придбання в

2013 році Kernel Holding S.A. 80 % агропромис&
лового підприємства "Дружба&Нова" за 169 млн
дол. США, а в 2017 році — 100 % компанії
Ukrainian Agrarian Investment Ltd. за 155 млн
дол. США. Агрохолдингом "Миронівський
хлібопродукт" у 2013 році за 100 млн дол. США
було придбано компанію Voronezh Agro
Holding, а в 2018 році — майже 91 % акцій сло&
венської компанії Perutnina Ptuj (Словения) за
аналогічну суму. Найдорожчою угодою в агро&
сфері була угода щодо придбання у 2018 році
за 242 млн дол. США саудівською інвестицій&
ною компанією The Saudi Agricultural &
Livestock Investment Co (Salic) українського
агрохолдингу "Мрія".

Прогнозні оцінки щодо поступового віднов&
лення і зростання світового та вітчизняного
ринку M&A грунтуються на аналізі даних рин&
ку та чинників&каталізаторів інтеграційних
процесів. Крім вище розглянутих факторів і
причин, що обумовлюють активізацію угод
злиття і поглинання, цьому процесу в Україні
саме в аграрному секторі може посприяти ще
один чинник. З 1 липня 2021 року скасовано
мораторій на продаж земель сільськогоспо&
дарського призначення, як основного капіта&
лу аграрного бізнесу, і відповідно запрацював
вільний ринок землі.

Зважаючи на поступове відновлення світо&
вого та українського ринку M&A, прогнозні
оцінки експертів щодо активізації інтеграцій&
них процесів в економіці, значимість агросек&
тору на вітчизняному ринку злиття і поглинан&
ня, актуалізується питання належного мето&
дичного та організаційного забезпечення реа&
лізації і ефективності таких угод.

Рік 
Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(І півріччя) 
Загальна вартість угод, 
млн дол. США 

3819 2582 1011 785 987 1823 2420 925 269 

Загальна кількість угод 109 36 43 55 67 81 81 69 46 
Загальна вартість угод в 
агросекторі, млн дол. США 

927 218 106 146 416 582 225 170 9 

Загальна кількість угод в 
агросекторі 

19 2 5 6 12 22 15 13 9 

Частка агросектору у 
загальній вартості угод, % 

24,3 8,4 10,5 18,6 42,1 31,9 9,3 18,4 3,3 

Місце агросектору 
на ринку M&A 
за вартістю угод 

1 4 5 2 1 2 5 3 5 

Частка агросектору у 
загальній кількості угод, % 

17,4 5,6 11,6 10,9 17,9 27,2 18,5 18,8 19,6 

Місце агросектору 
на ринку M&A 
за кількістю угод 

1 5 3 3 2 2 2 1 1 

Таблиця 1. Ринок M&A в Україні та значення на ньому
угод в агросекторі

Джерело: сформовано і розраховано автором за даними KPMG [12].
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Успішність будь&якої операції злиття і по&
глинання визначається дієвістю її організацій&
но&економічного механізму, важливою складо&
вою якого є оцінка вартості компаній&учасників
угоди.

Принципові положення, організаційні та
методологічні засади оцінки майна і бізнесу
унормовані Міжнародними і Національними
стандартами оцінки, Міжнародними та Націо&
нальними стандартами обліку і звітності, стан&
дартами оцінки окремих незалежних профе&
сійних організацій оцінювачів, іншими норма&
тивно&правовими актами України, перш за все

НСО 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів"
[13].

Оцінку бізнесу і майна здійснюють на основі
загальноприйнятих принципів, за встановле&
ною процедурою та з використанням стандар&
тних методичних підходів. Водночас є потреба
в конкретизації методів експертної оцінки аг&
робізнесу та майна сільськогосподарського
призначення в контексті обгрунтування пріо&
ритетності їх застосування, що зумовлено спе&
цифікою галузі, особливостями об'єктів оцін&
ки, станом розвитку їх ринку на поточний мо&
мент, станом розвитку ринку M&A в певному

Таблиця 2. Рекомендаційна пріоритетність при застосовуванні методів експертної оцінки для
визначення вартості агробізнесу та майна сільськогосподарського призначення в Україні

Джерело: таблицю розроблено і удосконалено автором [14, с. 124—125].

Рекомендаційна перевага при застосуванні методів експертної оцінки Об'єкти оцінки у першу чергу у другу чергу 
Агробізнес, 
цілісні майнові комплекси 
та частки в них 

Методи майнового підходу: 
- метод накопичення активів 
 (! за МСО обов’язкові для 
використання) 

Методи доходного підходу: 
- дисконтування грошового 
потоку 
- прямої капіталізації доходу 

Методи ринкового підходу: 
- ринкових угод 
- ринку капіталу 
 

Оцінка індивідуальної вартості окремих видів майна при оцінці бізнесу за майновим підходом і при  відображенні в обліку 
придбання та об’єднання підприємств 
Рекомендаційна перевага при застосуванні методів експертної оцінки Об'єкти оцінки у першу чергу у другу чергу мало застосовуються 

Основні засоби як індивідуальне сільськогосподарське майно 
Будівлі та споруди 
виробничі 

- Прямого відтворення; 
- заміщення 

- Зіставлення цін продажу - Непрямої і прямої капіталізації 
доходу 

Будівлі та споруди 
загальновиробничого 
призначення 

- Зіставлення цін продажу - Непрямої і прямої 
капіталізації доходу 

- Заміщення; 
- прямого відтворення 
 

Будівлі та споруди 
невиробничі 

- Непрямої і прямої капіталізації 
доходу 

- Зіставлення цін продажу - Заміщення; 
- прямого відтворення 

Сільськогосподарські 
машини та обладнання, 
неколісні транспортні 
засоби 

- Зіставлення цін продажу; 
- статистичного аналізу ринку 

- Прямого відтворення; 
- заміщення 

- Непрямої капіталізації доходу 

Колісні транспортні засоби 
(КТЗ) 

- Зіставлення цін продажу 
ідентичних КТЗ 

- Зіставлення цін продажу 
аналогічних КТЗ; 
- мультиплікаторів 

- Методи витратного підходу 

Земельні ділянки 
Сільськогосподарські угіддя 
без земельних поліпшень 

- Метод зисків - Зіставлення цін продажу; 
- базової земельної ділянки 

- Інвестиційний; 
- розвитку 

Інші земельні ділянки без 
земельних поліпшень 

- Зіставлення цін продажу; 
- статистичного аналізу ринку 

- Інвестиційний; 
- базової земельної ділянки 

- Розвитку 

Сільськогосподарські угіддя 
з земельними поліпшеннями 
 

Оцінка нерухомості:  
- методи дохідного підходу  
оцінка земельних ділянок: 
- залишку для землі; 
- розподілення доходу; 
оцінка поліпшень: 
- вартості відтворення; 
- вартості заміщення 

Оцінка нерухомості:  
- методи порівняльного 
підходу;  
оцінка земельних ділянок: 
- економічний; 
- співвіднесення; 
оцінка поліпшень: 
- вартості відтворення; 
- вартості заміщення; 
- частки поліпшень у вартості 
нерухомості 

- Зіставлення цін продажу; 
- розвитку 

Інші земельні ділянки з 
поліпшеннями  

- Економічний;  
- співвіднесення 

- Залишку для землі; 
- розподілення доходу 

- Зіставлення цін продажу; 
- розвитку 

Біологічні активи 
Робоча і продуктивна 
худоба 

- Зіставлення цін продажу - Непрямої капіталізації 
доходу 

- Вартості відтворення; 
- вартості заміщення 

Багаторічні насадження - Непрямої капіталізації доходу - Вартості відтворення; 
- вартості заміщення 

- Методи порівняльного підходу

Об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи 
Сорти рослин, породи 
тварин 

- Додаткового прибутку; 
- переваги у прибутку 

- Прямого відтворення; 
- заміщення 

- Методи порівняльного підходу
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секторі, доступністю інформації для застосу&
вання різних методів. Рекомендаційна пріори&
тетність певного методу має враховувати обо&
в'язковість його застосування, як&то: за МСО
використання методів витратного (майнового
підходу) при оцінці фермерського бізнесу
(табл. 2).

Потреба в оцінці вартості бізнесу пов'яза&
на з усіма етапами угоди M&A. На попередньо&
му етапі слід визначити цінність компанії&цілі
як з точки зору ринку (ринкова вартість), так і
з точки зору компанії&покупця (інвестиційна
вартість), що в підсумку дає можливість спрог&
нозувати синергетичний ефект і слугує аргу&
ментацією при визначенні ціни угоди. Визначен&
ня вартості компаній&учасників угоди важливе
і в процесі безпосередньо злиття і поглинання,
обгрунтування граничних меж премії за конт&
роль, узгодження ціни та підписання угоди.
При фактичній інтеграції, коли здійснюється
виробниче, фінансове та організаційне об'єд&
нання компаній, актуалізується питання оцін&
ки індивідуальної вартості їх активів і зобов'я&
зань, враховуючи норми Національного по&
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку
19 "Об'єднання підприємств" [15]. А в післяін&
теграційний період вартість компаній викори&
стовується при здійсненні контролю і оцінки
ефективності угоди, отриманого синергетично&
го ефекту.

Застосування рекомендацій щодо пріори&
тетних методів оцінки майна сільськогоспо&
дарського призначення і агробізнесу дозволить
оптимізувати процес визначення вартості
сільськогосподарських підприємств при їх
злитті та поглинанні.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

За результатами проведеного дослідження
можна зробити ряд висновків. Після стагнації
і спаду на світовому та вітчизняному ринку
M&A відмічається певна активізація. Ці проце&
си відбуваються під впливом ряду значимих
чинників, зокрема зменшення ринкової капіта&
лізації багатьох компаній на фоні зростаючої
вартості інших компаній — потенційних інтег&
раторів внаслідок кризи COVID&19, сприятли&
вих умов фінансового ринку у вигляді низьких
відсоткових ставок та накопичених інвестицій&
них ресурсів. При розвитку ринку M&A Украї&
ни у відповідності до загальносвітових тен&
денцій, йому характерні певні специфічні особ&
ливості. Зокрема, йому властива досить висо&
ка частка угод злиття і поглинання в аграрно&
му секторі. Зважаючи на вище означені чинни&

ки активізації інтеграційних процесів, а також
зняття мораторію на продаж земель сільсько&
господарського призначення в Україні, можна
очікувати зростання кількості угод M&A в аг&
росфері. Успішність та ефективність такої уго&
ди значною мірою залежить від об'єктивності
оцінки вартості як компанії&цілі, так і компанії&
інтегратора. З метою оптимізації процесу ви&
значення вартості сільськогосподарських
підприємств на всіх етапах їх злиття та погли&
нання рекомендується застосовувати конкре&
тизовані методи оцінки сільськогосподарсько&
го майна та агробізнесу у відповідності до їх
пріоритетності. Подальші дослідження в роз&
виток авторських ідей мають бути направлені
на уточнення і конкретизацію методів оцінки
вартості агробізнесу і різних видів галузевого
майна, враховуючи їх особливі мультиплікато&
ри та характеристики — елементи порівняння
при застосуванні ринкового (порівняльного)
підходу і специфічність отримання доходу в
сільськогосподарській галузі при застосуванні
дохідного підходу.
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FINANCIAL MANAGEMENT OF RESOURCE CONSERVATION OF INNOVATION�ORIENTED
ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF ANTI�CRISIS DEVELOPMENT STRATEGY

У статті розглянуто питання фінансового менеджменту ресурсозбереження інноваційно орієнтованих підприємств
у контексті антикризової стратегії розвитку. У результаті проведеного дослідження обгрунтовано доцільність викоM
ристання апарату теорії нечітких множин у задачах фінансового менеджменту, що характеризуються високим стуM
пенем невизначеності нестатичного характеру. Так, застосування нечітких чисел дає можливість провести багатоM
критерійний вибір альтернативного продукту та врахувати фактор невизначеності, обумовлений неповною відповіM
дністю між базовим і інноваційним товаром, а також тим, що ринкові умови для базового товару відносяться до миM
нулого періоду, а для інноваційного — до майбутнього. Методика оцінювання інноваційного потенціалу продукції
шляхом порівняння інтегральних показників "якістьMціна" в умовах невизначеності сприятиме ефективному плануM
ванню та реалізації заходів фінансового менеджменту підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

У процесі реалізації заходів фінансового
менеджменту основний позитивний ефект да&
ють інновації, які в умовах скорочення життє&
вого циклу товарів і послуг, розвитку нових
технологій і обмеженості матеріальних та не&
матеріальних ресурсів є основою формування
конкурентної стратегічної перспективи під&
приємств. Тому успіх в уникненні можливих
кризових ситуацій знаходиться у прямій залеж&
ності від рівня інноваційної активності конк&
ретного підприємства, що у свою чергу обумов&
лює актуальність визначення рівня інновацій&
ного потенціалу продукції останнього. При
цьому варто зауважити, що найбільшою пере&
шкодою для ефективного фінансового менед&
жменту в умовах жорсткої конкуренції та об&
меженості ресурсів є великий обсяг і, у бага&
тьох випадках, неточність інформації, що ви&
користовується у процесі прийняття рішень, а
також нечисловий характер значної кількості
якісних економічних і неекономічних показ&
ників, розмитість і суперечливість критеріїв
ефективності діяльності підприємств. Така не&

The article considers the issues of financial management of resource conservation of innovationMoriented enterprises
in the context of antiMcrisis development strategy. As a result of the conducted research the expediency of using the
apparatus of fuzzy set theory in the problems of financial management, characterized by a high degree of uncertainty of
nonMstatic nature, is substantiated. Thus, the use of fuzzy numbers makes it possible to make a multiMcriteria choice of an
alternative product and take into account the uncertainty factor due to incomplete correspondence between the basic
and innovative product, as well as the fact that market conditions for the basic product relate to the past. The method of
assessing the innovative potential of products by comparing the integrated indicators of "qualityMprice" in conditions of
uncertainty will contribute to the effective planning and implementation of measures of financial management of
enterprises. In the process of implementing financial management measures, the main positive effect is given by
innovations, which in terms of reducing the life cycle of goods and services, development of new technologies and limited
tangible and intangible resources are the basis for forming a competitive strategic perspective of enterprises. The average
value of the expert assessment of the parameters of the basic product and the productMinnovation of the enterprise and
the fuzzy representation of the price of one point in the assessment of the parameters of the basic product and the productM
innovation of the enterprise are determined. Therefore, the success in avoiding possible crises is directly dependent on
the level of innovation activity of a particular enterprise, which, in turn, determines the relevance of determining the
level of innovation potential of the latter. At the same time, it should be noted that the biggest obstacle to effective
financial management in conditions of fierce competition and limited resources is the large amount and, in many cases,
inaccuracy of information used in decisionMmaking, as well as the small number of qualitative economic and nonMeconomic
indicators, blurring and inconsistency of criteria of efficiency of activity of the enterprises.

Ключові слова: фінансовий менеджмент, ресурсозбереження, інноваційно орієнтовані
підприємства, антикризова стратегія, розвиток.

Key words: financial management, resource saving, innovation@oriented enterprises, anti@crisis
strategy, development.

визначеність призводить до значних витрат
коштів, часу і енергії, неоптимального розпо&
ділу товарів і ресурсів. Зазначені факти актуа&
лізують тему дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
І НА ЯКІ СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ,

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Дослідженню питань фінансового менедж&

менту ресурсозбереження інноваційно орієн&
тованих підприємств в контексті антикризової
стратегії розвитку присвячено праці багатьох
учених [1—11]. Віддаючи належне даним нау&
ковим роботам, присвяченим вирішенню цих
завдань, варто зазначити, що в них у недо&
статній мірі відображено наявність фактора
невизначеності, що має нестатистичний харак&
тер. Наявність фактору невизначеності у про&
цесі прийняття рішень щодо реалізації заходів
фінансового менеджменту робить неможливим
коректне застосування детермінованих та імо&
вірнісних моделей через відсутність необхідних
умов, оскільки кризові ситуації унікальні та їх
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аналоги знайти досить важко. Саме тому, при
фінансовому управлінні використання нечіткої
логіки дає більш достовірні результати, ніж ті,
що отримані за допомогою традиційних стати&
стичних методів. Тому доцільно використову&
вати апарат теорії нечітких множин при вирі&
шенні завдань фінансового управління в умо&
вах невизначеності на основі виділення таких
переваг останніх перед традиційними метода&
ми, а саме: наявність більш гнучкого принципу
завдання "точки", здійснюваного шляхом вве&
дення поняття функції приналежності; мож&
ливість формалізувати більш гнучкі зв'язки між
параметрами, що у більшій мірі відповідає при&
роді досліджуваних реальних явищ; прийнят&
тя обгрунтованих рішень в умовах відсутності
повного обсягу інформації шляхом узагальнен&
ня і аналізу якісних значень.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити фінансовий мене&

джмент ресурсозбереження інноваційно оріє&
нтованих підприємств у контексті антикризо&
вої стратегії розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Ефективною стратегією фінансового ме&
неджменту підприємств є підвищення конку&
рентоспроможності їх продукції, зокрема
представлення на ринку будь&якої інноваційної
продукції. У зв'язку з цим у рамках маркетин&
гових досліджень виникає завдання порівняль&
ного оцінювання товару&інновації з товарами&
прототипами з точки зору функціонального
призначення та задоволення відповідних по&
треб потенційних покупців. Рішення цього зав&
дання зазвичай здійснюється по векторному
показнику "якість&ціна", при цьому можуть ви&
користовуватися різні методики.

У якості комплексного показника пропо&
нується мультиплікативна згортка (1):

(1),
де   — нормована ціна товару;

  — нормоване значення кількісної оцінки
якості товару.

Відповідно до формули (1), особливе місце
у системі менеджменту підприємств займають
ціни. З огляду на те, що ціна в будь&якій ре&
альній і передбачуваній операції певним чином
пов'язана з вартістю продукції, часто цей
термін використовується як синонім вартості
у процесі обміну. Але вартість і ціна можуть не
збігатися, що часто спостерігається на прак&

тиці. Ціна на відміну від вартості відноситься
до конкретного місця і часу незалежно від того,
чи була вона оголошена відкрито або залиши&
лася в таємниці. Вартість можливо визначити
виходячи з витрат виробництва достатньо точ&
но для товару&інновації. Тоді як ціну, за якою
може бути проданий товар, визначити набага&
то складніше через те, що на неї може вплину&
ти безліч інших факторів (крім витрат вироб&
ництва), як&от: психологія ціносприйняття спо&
живачів, цінова політика конкретного підприє&
мства, вплив цін на інших учасників ринкової
діяльності тощо. У результаті, при прогнозу&
ванні ціни на новий вид продукції, ситуація стає
досить невизначеною. Тому при визначені ціни
на продукт&інновацію доцільним є використан&
ня методів нечіткої логіки.

Так, припустимо, що є один товар&інновація
(Т1*), ціну якого потрібно визначити, і три това&
ри&аналоги (Т2—Т4), ціну яких вже визначено
(на приклад, ( ). У
зв'язку з тим, що продукт Т1* ще не вийшов на
ринок, і нині неможливо точно визначити ціну,
то вона задається наближено. Засобом пред&
ставлення неточних оцінок є нечіткі числа. Не&
чітке число — це інтервал допустимих значень
числа із заданим розподілом можливості реалі&
зації значень на цьому інтервалі. Можна вико&
ристовувати функції приналежності будь&яко&
го виду, якому віддають перевагу експерти.

Для визначення ціни товару&інновації, що
необхідно для подальшого оцінювання іннова&
ційної продукції за критерієм "якість&ціна",
доцільно використовувати параметричний ме&
тод, суть якого полягає в тому, що із оцінки і
співвідношення якісних параметрів виробу, що
вже випускається, визначається ціна нового
товару. При цьому, товару&інновації (Т1*) бу&
дуть притаманні певні якісні параметри, які та&
кож має продукт, що випускається в даний час
(базовий товар — Т2*). Загалом процес вста&
новлення ціни на інноваційний товар підприє&
мства можна розділити на декілька етапів:

1&й етап. Вибір якісних параметрів дослід&
жуваних продуктів, які визначають їх споживчі
властивості (N1, N2, N3, N4, N5).

Ранги експерта 
№1 

Ранги експерта 
№2 

Ранги експерта 
№3 

N1= 5 N1=5 N1=5 
N2= 2 N2= 2 N2= 1 
N3= 3 N3= 4 N3= 3 
N4= 4 N4= 3 N4= 4 
N5= 1 N5= 1 N5= 2 

Таблиця 1. Експертне ранжування якісних
параметрів досліджуваних продуктів

підприємства
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2&й етап. Підбір незалежних експертів.
3&й етап. Здійснення експертами "зворотнь&

ого ранжування" представлених параметрів
(найбільш важливий параметр ставиться на
5 місце, а найменш важливий — на 1 місце).
Кожне місце відображається у нечіткій формі
(табл. 1).

Відповідно до отриманих результатів, по
кожному параметру визначається "середня по&
зиція": N1=5; N2=1,66667; N3=3,33333; N4=
3,66667; N5= 1,33333. Функції приналежності
відображено на рисунку 1.

4&й етап. Оцінювання експертами за 10&баль&
ною шкалою кожного параметру базового то&
вару (Т2) і товару&інновації (Т1*) (табл. 2).

Далі розраховується "середній бал" по кож&
ному параметру для обох товарів (табл. 3).

5&й етап. Визначення бальної оцінки пара&
метрів базового товару та товару&інновації з
урахуванням важливості параметрів за форму&
лою:

Бальна оцінка параметра з урахуванням
важливості даного параметра для споживачів
= середній показник важливості параметра для
споживача * середня оцінка параметра товару.

Результати наведено у таблиці 4.
6&й етап. Визначення ціни одного балу. Для

цього необхідно відому ціну базового товару
(вона дорівнює 179 $) розділити на загальну
суму набраних базовим товаром балів (рядок
"Підсумок" у табл. 4 для Т). У цьому випадку
ціна одного бала 1,45 $, графічний вигляд її
функції приналежності відображено на рисун&
ку 2.

7&й етап. Визначення ціни. Спосіб розрахун&
ку ціни товару&інновації з урахуванням важли&
вості параметрів наступний:

Ціна = бальна оцінка товару&інновації з ура&
хуванням важливості параметрів (рядок
"Підсумок" у табл. 4 для Т1*) * ціна одного
балу. У результаті найбільш очікувана ціна то&
вару&інновації дорівнює 200 $, із заданою фун&
кцією приналежності (рис. 3).

Таким чином, вищеописаний параметрич&
ний метод оптимізує процес прогнозування
ціни на товар&інновацію.

Отже, після визначення очікуваної ціни для
товару&інновації стає можливим здійснення
порівняння базових товарів з новим продуктом
за критерієм "якість&ціна" з метою визначення
доцільності випуску останнього в якості одно&
го із заходів фінансового менеджменту на
підприємстві.

Так, припустимо, що за результатами оці&
нок експертів з точки зору якості, товари про&
ранжовано наступним чином: T1*: R

i = 1;

Рис. 1. Функції приналежності середніх
рангів якісних параметрів досліджуваних

продуктів підприємства

Оцінка експерта 
№1 

Оцінка експерта 
№2 

Оцінка експерта 
№3 

 

T2 T1* T2 T1* T2 T1* 
N1 9 10 8 9 10 10 
N2 8 9 9 10 8 7 
N3 9 9 7 10 9 10 
N4 7 10 8 8 9 9 
N5 5 6 4 8 8 8 

Таблиця 2. Експертна оцінка параметрів
базового товару та товаруEінновації

підприємства

 T T* 

N1 9 9,66667 
N2 8,33333 8,66667 
N3 8,33333 9,66667 
N4 8 9 
N5 5,66667 7,33333 

Таблиця 3. Середнє значення експертної
оцінки параметрів базового товару

та товаруEінновації підприємства

 T T* 

N1 45,5858 48,9191 
N2 14,4747 15,0302 
N3 28,3636 32,808 
N4 29,9191 33,5858 
N5 8,14134 10,3636 
Підсумок 126,484 140,707 

Таблиця 4. Бальна оцінка параметрів
базового товару та товаруEінновації

підприємства

Рис. 2. Нечітке уявлення ціни одного балу
при оцінці параметрів базового товару та

товаруEінновації підприємства
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T2: Ri = 2; T3: Ri = 3; T4: Ri = 4, де Ri — ранг
товару з номером і, який задано нечітким
числом.

За результатами ранжування розрахуву&
ються нечіткі вагові коефіцієнти якості (К)
за формулою (2):

 

де N — число порівнюваних товарів.
Результати розрахунків мають такий ви&

гляд:
 T1* Т2 ТЗ Т4 
Ki 1 0,5 0,75 0,25 

На наступному кроці необхідно здійснити
нормування значення Кі для чого кожне зна&
чення Кі ділиться на суму всіх значень. Резуль&
тати розрахунків мають наступний вигляд:

 T1* Т2 ТЗ Т4 

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

При порівнянні цін базових товарів і това&
ру&інновації спочатку розраховуються зво&
ротні величини їх значень, а потім результати
нормуються. У результаті отримано значення
для  :

 T1* Т2 ТЗ Т4 

 
0,216753 0,242182 0,222311 0,318754 

Далі необхідно розрахувати комплексні
показники якості, відповідно до формули 1:

Графічно нечіткі комплексні показники
якості відображено наступним чином (рис. 4):

У підсумку необхідно порівняти нечіткі
множини W1, W2, W3, W4 між собою з метою
знаходження найкращого продукту за допомо&
гою використання зваженої потужності не&
чітких множин (2):

де dam = am @ am@1.
Таким чином, виконані розрахунки дали

наступні значення показників "якість&ціна" для
базових товарів та товару&інновації:

На основі отриманих значень можна зроби&
ти певні висновки щодо визначення кращого
товару. Однак при прийнятті остаточного
рішення необхідно також враховувати невиз&
наченість отриманих оцінок, представлених на

рисунку 4. Тому доцільним є виконання проце&
дури знаходження ступеня невизначеності от&
риманого результату, коли він має функцію
приналежності довільної форми (рис. 5), яка
займає проміжне положення між функціями
приналежності чіткого та повністю невизначе&
ного числа. Це необхідно для того, щоб мати

Рис. 3. Очікувана ціна товаруEінновації
підприємства

Рис. 4. Комплексні показники якості базових
товарів та товаруEінновації підприємства

Рис. 5. Відображення довільної функції
приналежності
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можливість коригувати підсумковий показник
зваженої потужності М на рівень невизначе&
ності отриманої оцінки.

Для характеристики ступеня невизначе&
ності необхідно розбити функцію приналеж&
ності на безліч α&рівнів і визначити міру роз&
сіювання двох крайніх точок, що знаходять&
ся на різних α&рівнях по всій множині α&рівнів
(3).

(3),

де Xmax — максимальне значення x, що на&
лежить функції приналежності на i&му α&рівні;

Xmin — мінімальне значення x, що належить
функції приналежності на i&му α&рівні (рис. 5);

n — кількість α−рівнів.
При цьому показник D буде тим точніше,

чим більше n, а в свою чергу  .
Так, при (4)
забезпечується достатня точність оцінки. В

результаті, при виконанні умови (4), можливо
оцінити ступінь невизначеності результату,
використовуючи формулу (3).

Розрахуємо значення D для всіх комплекс&
них показників якості, отриманих у розгляну&
тому прикладі:

Після отримання ступеня невизначеності
кожного рішення задачі, необхідно врахувати
її в показнику зваженої потужності M, що
можливо реалізувати через співвідношення та&
кого вигляду (5):

(5),

де M' — скоригований на ступінь невизна&
ченості рівень показника зваженої потужності
функції приналежності i&го товару.

Таким чином, застосування нечітких чи&
сел дає не тільки можливість провести бага&
токритеріальний вибір альтернативних про&
дуктів, але і врахувати фактор невизначе&
ності, що присутній при виборі оцінок. У ре&
зультаті, на основі використання виразу (5),
інтегральні показники "якість — ціна" для
базових товарів та товару&інновації матимуть
такі значення:

Відповідно до вищенаведених розрахунків,
товар&інновація Т1* за значенням комплексно&
го показника "якість — ціна" істотно перевер&
шує базові товари&аналоги і може бути реко&
мендований до випуску на ринок.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

У результаті проведеного дослідження
обгрунтовано доцільність використання апа&
рату теорії нечітких множин у задачах фі&
нансового менеджменту, що характеризу&
ються високим ступенем невизначеності не&
статичного характеру. Так, застосування
нечітких чисел дає можливість провести ба&
гатокритерійний вибір альтернативного про&
дукту та врахувати фактор невизначеності,
обумовлений неповною відповідністю між
базовим і інноваційним товаром, а також
тим, що ринкові умови для базового товару
відносяться до минулого періоду, а для інно&
ваційного — до майбутнього. Методика оці&
нювання інноваційного потенціалу про&
дукції шляхом порівняння інтегральних по&
казників "якість&ціна" в умовах невизначе&
ності сприятиме ефективному плануванню
та реалізації заходів фінансового менедж&
менту підприємств.
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ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

The article examines the methodological principles of corporate social responsibility (CSR) development in the
agricultural sector of Ukraine. The advantages of implementing the CSR system in the practice of Ukrainian agrarian
formations are substantiated on the example of IMK agricultural holding. The main incentives that will contribute to the
spread of corporate social responsibility are identified, and the main directions of CSR development in agribusiness are
proposed.

Corporate social responsibility of agrarian business entities can be interpreted as a process of implementation of
voluntarily accepted obligations to meet the social needs of employees of the business entity, as well as partners and
other members of society in general.

IMK is one of the 10 largest agricultural companies in Ukraine. It is an integrated economic entity that carries out its
activities in such areas as growing crops (sunflower, soybeans, wheat, corn) and storage of products; milk production.
The company pursues an active social policy in the following areas: personnel, labor and health protection, industrial
safety, environmental protection, social program "IMK helps".

Regarding this agrarian formation, the following can be stated: first, an important component is environmental
protection and resource conservation, as corporate and social business must take comprehensive initiatives to reduce
the harmful effects of its production and economic activities on the environment; second, politics socially responsible
companies should provide social programs for residents of the region of business, which include support for socially
vulnerable groups, support for the preservation and development of housing and communal services and cultural and
historical sites, etc.; thirdly, the development of the company's staff should be aimed at training and professional
development, taking into account the maintenance of a high level of motivation employees, both in terms of pay and
social package, the creation of appropriate conditions for recreation and leisure, support of internal communications in
the company, as well as the active participation of the personnel of the business entity in management decisions.

The main directions of increasing the level of competitiveness of "IMK" on the basis of the development of corporate
social responsibility are implementation of the policy of responsible attitude of the company to its employees; support,
and development of the position of active citizenship; initiating a dialogue with influence groups as a tool for obtaining
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FORMULATION OF THE PROBLEM
 Prospects for the development of agrarian

business in the world economic space provide for
further solution by producers of issues related to the
implementation of mechanisms of corporate social
responsibility in the practice of modern management.

This has become especially acute and relevant
in the agricultural sector of Ukraine, because
domestic agricultural enterprises, as its main
organizational unit, have undergone the most
radical and large&scale transformations in terms of
ownership, land use, production organization,
resource supply and sales, etc. [4].

 Nowadays, in order to function successfully in
a market environment, agricultural producers
must develop strategic and marketing programs of

information on optimizing social programs and minimizing enterprise risks; introduction of reporting standards in its
social responsibility program; creation of separate subdivisions, the introduction of separate positions that will be
responsible for CSR management activities; increase of the company's budgets for CSR activities. All this will improve
the business reputation and image among the population, consumers and customers, investment attractiveness of the
company, and more.

У статті досліджено методологічні засади розвитку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в аграрноM
му секторі України. Обгрунтовано на прикладі агрохолдингу "ІМК" переваги впровадження системи КСВ у практиM
ку українських аграрних формувань. Визначено основні стимули, які сприятимуть поширенню корпоративної соM
ціальній відповідальності, та запропоновано основні напрями розвитку КСВ в аграрному бізнесі.

Корпоративну соціальну відповідальність суб'єктів аграрного бізнесу можна трактувати як процес реалізації
добровільно прийнятих зобов'язань із задоволення соціальних потреб як працівників господарюючого суб'єкта, так
і партнерів та інших учасників суспільства загалом.

"ІМК" є однією з 10Mти найбільших аграрних компаній в Україні. Це інтегрований господарюючий суб'єкт, що
здійснює свою діяльність за такими напрямами: вирощування сільськогосподарських культур (соняшник, соя, пшеM
ниця, кукурудза) та зберігання їх продукції; виробництво молока. Компанія проводить активну соціальну політику в
таких напрямах: персонал, охорона праці та здоров'я, промислова безпека, охорона навколишнього середовища,
соціальна програма "ІМК допомагає".

З приводу цього аграрного формування можна констатувати наступне: поMперше, важливою складовою є приM
родоохоронна діяльність і ресурсозбереження, оскільки корпоративноMсоціальний бізнес повинен здійснювати комM
плексні ініціативи по скороченню шкідливої дії своєї виробничоMгосподарської діяльності на довкілля; поMдруге, поліM
тика соціально— відповідальних компаній повинна передбачати соціальні програми для жителів регіону ведення
бізнесу, які включають підтримку соціально незахищених верств населення, підтримку збереження і розвитку житM
ловоMкомунального господарства і об'єктів культурноMісторичного значення та ін.; поMтретє, розвиток персоналу
компанії має бути направлений на навчання та професійний розвиток, враховуючи підтримку високого рівня мотиM
вації працівників, що стосується як оплати праці, так і надання соціального пакету, створення належних умов для
відпочинку і дозвілля, підтримка внутрішніх комунікацій в компанії, а також активна участь персоналу господарюM
ючого суб'єкта в ухваленні управлінських рішень.

Основними напрямами підвищення рівня конкурентоспроможності "ІМК" на основі розвитку корпоративної
соціальної відповідальності є: впровадження політики відповідального ставлення компанії до своїх найманих праM
цівників, підтримка та розвиток позиції активного громадянства; започаткування діалогу із групами впливу, як інструM
мент отримання інформації щодо оптимізації соціальних програм та мінімізації ризиків підприємства; введення станM
дартів звітності у своїй програмі соціальної відповідальності; створення окремих підрозділів, введення окремих поM
сад, що відповідатимуть за діяльність з управління КСВ; збільшення бюджетів компанії на заходи з КСВ. Все це дасть
змогу покращити ділову репутацію та імідж серед населення, споживачів та клієнтів, інвестиційну привабливість
компанії тощо.

Key words: agricultural sector, corporate social responsibility, agrarian formations, competiti@
veness, economy.

Ключові слова: аграрний сектор, корпоративна соціальна відповідальність, аграрні фор@
мування, конкурентоспроможність, економіка.

their companies based on social responsibility
policy in order to gain additional competitive
advantage. This is due to the fact that the obli&
gation to comply with CSR initiatives is defined by
many international documents, and without
proper implementation of which agribusiness
entities can not effectively conduct their business
activities in world markets for agri&food products.
Thus, the implementation of CSR initiatives for
Ukrainian agricultural formations is a mandatory
element of strategic development.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

Issues related to corporate social responsibility
have been reflected in the works of such foreign
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scholars as Becker G., Vienna K., Davis K., Kot&
ler F., Kramer M., Porter M. and others. In Uk&
raine, research on corporate social responsibility,
including in the agricultural sector, is carried out
by: D.O. Bayura, V.P. Galushko, О.А. Grishnova,
I.Y. Grishova, О.О. Yerankin, O.Yu. Yermakov,
T.O. Zinchuk, A.M. Kolot, V.V. Kuzhel, Р.M. Ma&
karenko, О.О. Lazarenko, V.V. Nahornyi and
others.

However, given the extreme importance of the
development of corporate social responsibility in
the agricultural business of Ukraine in the context
of increasing its competitiveness, there is an urgent
need to study these issues.

THE PURPOSE
OF THE ARTICLE

The purpose of the article is to study the
features of corporate social responsibility and
determine the main directions of its development
in the agrarian business of Ukraine.

Object of study: social and economic processes
of formation and development of corporate social
responsibility in the agricultural sector of Ukraine.

Subject of study: organizational — economic
bases of development of corporate social respon&
sibility of subjects of agrarian business and their
features in the modern business environment.

Materials and methods of research. The subject
of the research covers methodological and
practical principles of development of corporate

social responsibility of agrarian business entities.
Research methods: abstract&logical, monographic,
graphic, etc.

PRESENTATION
OF THE MAIN MATERIAL

Corporate social responsibility is a system of
economic, social, environmental measures, as well
as ethical norms and values of the company, which
are implemented on the basis of constant
interaction with stakeholders and aimed at redu&
cing non&financial risks, long&term improvement
of the company's image and business reputation,
as well as on capitalization growth, gaining
competitive advantages and strategic stability of
the business structure [7].

Thus, in a general sense, corporate social res&
ponsibility can be presented as a long&term
commitment of business entities, including agri&
culture, to adhere to business ethics and pro&
mote economic development, while improving
working conditions and quality of l i fe of
employees, their families and communities. and
society as a whole. Undoubtedly, this is extre&
mely important for the agricultural sector based
on the peculiarities of the agricultural sector,
working conditions and living conditions of its
workers and so on. At the same time, in view of
the decline of rural areas that took place in
Ukraine, we must carefully consider the appli&
cation of mechanisms of socio&economic
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development, including those related to the
formation and development of corporate social
responsibility of agricultural businesses.

In the context of further development of the me&
thodological foundations of this issue, we present
the statement of D.O. Bayura and O.A. Buya&
na" — an effective mechanism for the formation
of CSR in Ukraine is possible only if the adequate
implementation of relations, principles and values
of CSR based on the implementation of strategies
that will enhance the company's reputation, brand
value, staff motivation. These factors are perhaps
the most important " [1, p. 155]. Next, the same
researchers provide a mechanism for the formation
of CSR in the enterprise (Fig. 1).

In general, this mechanism can be represented
as a holistic structure consisting of the main groups
of elements: program, motives, business behavior
towards stakeholders and the results that the
business entity will receive from the introduction
of social responsibility in its activities.

We share the opinion [1, p. 155], that in order
to ensure the mechanism of CSR formation at the
enterprise it is necessary to introduce an orga&
nizational model, which consists of defining
stakeholders, CSR goals (Fig 2).

However, in the development of the opinion
of the mentioned authors we should also note that
the introduction of such an organizational model
of the mechanism of CSR formation at the
enterprise should provide the business entity,
including agrarian, not just a mechanism but an
effective mechanism of corporate social
responsibility.

To deepen the existing theoretical provisions
on the mechanism of corporate social respon&
sibility, it is proposed to consider it as a set of
technologies for managing environmental
challenges in the system of strategic management
of sustainable development, which includes values,
goals and objectives, principles, directions, levels

of implementation, methods and forms of CSR to
meet the interests of stakeholders, increase
benefits, minimize costs and risks for the company
in the long run, as well as monitoring the results of
their effectiveness [9].

The study of the experience of spreading
corporate social responsibility in the practice of
managing domestic agricultural formations shows
that it is on such methodological principles that
the Industrial Milk Company (IMC) builds its
socio&economic activity. This integrated business
structure, which is one of the 10 largest
agricultural formations in Ukraine, carries out its
production and economic activities in such areas
as: a) growing crops (sunflower, soybeans, wheat,
corn); b) storage of agricultural products; c) milk
production. It was founded as "Industrial Milk
Company" by the former owner of the holding
"Cheese Club" Alexander Petrov. In April 2017,
the Industrial Milk Company officially changed its
name to IMC. The general director of this powerful
agrarian formation is now a talented manager Alex
Lissitsa, who is a graduate of the Faculty of
Economics of the National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine.

The company's mission is to meet the vital
needs of mankind in quality agricultural raw
materials and products. The company aims to
become a world leader for investors, employees,
customers and the social community. In its daily
work, IMC is guided by such principles as:
responsibility, efficiency, professionalism,
initiative, honesty, respect and teamwork. The
company's priority is efficiency, introduction of
advanced world technologies and own know&how,
export orientation, sustainable development,
quality and safety.

Every business structure that adheres to the
concept of corporate social responsibility,
develops and implements its principles in the
overall strategy of its development.
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IMC development strategies are: expansion of
agricultural business through the growth of the
land bank in cultivation and storage capacity;
focusing on operational efficiency; diversification
of crop production and focusing on the most
profitable; deepening vertical integration to
generate additional income from the processing of
agricultural raw materials.

The lands on which IMC operates are located
in Poltava, Chernihiv and Sumy oblasts. These are
favorable regions for agriculture in terms of soil
and climatic conditions for growing crops.

The company's land bank is formed in the form
of five clusters, within which the fields are in close
proximity to each other. This allows you to
maximize operational efficiency and reduce costs
by optimizing the use of human and technical
resources, as well as promote effective operational
management.

IMC applies modern production and ma&
nagement practices in agriculture and constantly
invests in the purchase of new agricultural
machinery and equipment from leading global
brands.

The IMC fields use a system of different tillage:
deep loosening, plowing, disking and cultivation.
Alternation of such technological methods allows
to create optimal conditions for growth and
development of agricultural crops.

The technology of growing crops in the "IMC"
involves the use of seeds, fertilizers and plant
protection products only the best domestic and
foreign producers.

Elements of precision agriculture are tested
and introduced into production: GPS&monitoring
systems of equipment, autopiloting, methods of
remote sensing of the earth, monitoring of pro&
ductivity, variable norms of sowing of seeds and
differentiated application of fertilizers [2].

"IMK" has significant capacity for storage of
agricultural products (elevators and floor storage
warehouses), which are located near the areas of
its production activities.

The company uses only its own storage faci&
lities. IMC's storage facilities currently 100% meet
the company's storage needs and have sufficient
potential to meet these needs in the short term,
provided that production volumes increase.

Possession of these storage facilities enables the
company to sell its agricultural products during
the marketing year and significantly reduces the
negative impact on prices during and after harvest,
as well as reduces the risks associated with physical
loss of crops [2].

It should be noted that the largest share of
revenues according to the financial statements the

company receives from the sale of corn — 70.4%,
as it specializes in growing this crop. In 2019, IMC
received $ 169.6 million. revenues from sales of
manufactured products, and in 2020 — 161.4 mi&
llion dollars.

 "IMC" carries out production activities and
builds its management strategy guided by the
principles of sustainable and socially responsible
business development.

The basic principles of corporate social
responsibility, which should be guided by the
business structure:

— production of quality products and services
necessary for society;

— unconditional compliance with legislation:
tax, environmental, labor;

— effective business, focused on creating
additional economic value and increasing com&
petitiveness in the interests of owners and society;

— building honest and mutually beneficial
relations with all stakeholders;

— compliance with international agreements
and use of recommendations of international
standards;

— use of resource&saving technologies,
ensuring environmental safety of production;

— providing jobs with a competitive level of
wages and social benefits;

— ensuring occupational safety in the
workplace;

— promotion of comprehensive professional
development and professional development of
employees [8].

An important component of agrarian business
in Ukraine is the social policy of the state. It is the
support of rural development, infrastructure, the
creation of appropriate conditions that would
motivate people to live and work in the count&
ryside, is the key to the availability of professionals
for "IMC", its support by the community and local
government.

Based on the analysis of the Corporate Social
Responsibility Reports 2017/2018 and 2019/2020
[2], it can be stated that IMC is one of such
companies that does not stand aside from social
problems. Thus, in 2019 it sent over UAH 18.1
million. to provide social assistance to the rural
population. Since 2012, the company's mana&
gement has decided to combine all social efforts
into one program called "IMC helps". For 12 years,
since 2008. until 2020, at the expense of the
company's allocated funds, the following were
carried out: repairs of schools, kindergartens,
medical and obstetric points, purchase and
replacement of metal&plastic windows in schools
and hospitals; repairs of roads, water mains and
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lighting of settlements; purchase of equipment for
district and rural hospitals and ambulances;
construction of a bridge and a boarding school,
financing the construction of a monument to
Afghan soldiers and anti&terrorist operation
soldiers; sponsorship of regional cultural events:
festivals, fairs, various holidays in rural com&
munities, funding of football teams.

The social component of IMC is carried out in
the following areas: personnel of enterprises, labor
protection and health, quality of the workplace,
industrial safety, environmental protection, the
concept of "green office" and the social program
"IMC helps".

IMC provides staff with training opportunities
that meet the company's strategic goals and values.
Employees gain knowledge and improve their skills
through specialized training programs that cover
the following goals: career start, knowledge
expansion, personal growth and leadership deve&
lopment.

Maintaining a high level of motivation among
IMC employees and preventing such threats as:
internal and external migration of staff, attracting
young people to work in rural areas and their
retention are important issues for business leaders.

Help to form staff loyalty to "IMC": orga&
nization of corporate events (team building, sports
tournaments, corporate events); dissemination of
motivational trips abroad and within the country
for different levels of employees; stimulating
contacts between clusters in various forms (wor&
king meetings, team building, training programs);
active communication policy through media
platforms (corporate website, company pages on
Facebook, corporate newspaper "IMC Bulletin"),
personal contacts with IMC headquarters and
management vertical; active trainings; develop&
ment of targeted assistance to employees;
implementation of the housing program for

employees; providing vouchers for children to
children's camps.

In 2019, the company spent about UAH 1.2
million on the training program and improved the
policy "On targeted assistance to employees",
which allows to receive and record the amount of
financial support for employees in case of difficult
life circumstances, the birth of children, weddings,
reimbursement of medical expenses of employees
and close relatives. UAH 5.32 million was spent on
motivational measures for staff (Fig. 3).

In 2019—2020, 285 IMC employees went on
motivational trips to 10 countries, including about
100 mechanics and drivers.

As a socially responsible company "IMC" to
increase the motivation of its own employees, uses
tangible and intangible incentives.

In the field of material incentives, the company
provides official employment and social protection
stated by the legislation of Ukraine. According to
a survey conducted by Socio Inform in February
2019, one of the most common reasons for working
in the company is the level of pay — 37.9% and the
opportunity to learn and gain new experience —
37.4%. Also good reasons are quite favorable
"microclimate" in the workforce and a high level
of social protection, respectively, for 25.7% and
25.2% of employees, 23.4% said that the reason for
working in the "IMC" is that here they can realize
themselves as professionals.

Based on the experience of the world's leading
companies, in 2016 IMC began to form a safety,
health and environmental management system. In
the same year, the company's 5&year strategy for
professional activities "Occupational Health and
Environment" for 2016—2020 was approved. All
IMC enterprises are monitored in the following
areas: use of natural resources and environmental
legislation, occupational safety at work. The
company seeks to involve all employees in the

Summer camps 
for children of 

employees, UAH 
million; 0,18Corporate 

events, UAH 
million; 0,93

Targeted 
assistance to 

employees, UAH 
million; 0,92

Motivational 
trips abroad, 

UAH million; 3,29

Fig. 3. Expenses for motivational activities for IMC staff in 2019
Source: [2].
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management of environmental issues, labor
protection and social aspects in the "IMC" and its
subsidiaries.

All investments and initiatives in social pro&
jects, including personal support and projects to
support and develop local infrastructure (roads,
water supply, public lighting, schools, kinder&
gartens, FAPs, medical centers, etc.), which the
company conducts within the villages where it
operates, are held on the principles of "IMC.
People's Aid Program". Local communities are
involved in setting project priorities, budgeting and
planning the necessary actions. Investments and
initiatives for such projects in 2019 reached UAH
18.1 million (Fig. 4).

Thus, IMC uses social investments in the prac&
tice of management exactly where they have the
greatest impact and effective result, uniting local
communities, business and government.

CONCLUSIONS
Corporate social responsibility of agrarian

business entities can be interpreted as a process of
implementation of voluntary commitments to meet
the social needs of employees of the business entity,
and partners and other members of society in general.

IMC is one of the 10 largest agricultural com&
panies in Ukraine. This is an integrated agricultural
company that operates in such areas as: production
of crops (sunflower, soybeans, wheat, corn);
storage of crops; milk production. The company
pursues social policy in the following areas: staff,
health and safety, industrial safety, environmental
protection, social program "IMC helps".

Several conclusions can be drawn about this
agrarian formation: first, an important component
is environmental protection and resource
conservation, corporate and social business must
take comprehensive initiatives to reduce the
harmful effects on the environment; secondly, the

policy of socially responsible companies should
provide social programs for residents of the region
of business, which include support for socially
vulnerable groups, support for the preservation
and development of housing and communal
services and cultural and historical sites, etc.;
thirdly, the development of the company's staff
should be aimed at training and professional
development, taking into account the maintenance
of a high level of employee motivation in terms of
both pay and social package, creating conditions
for recreation and leisure, support of internal
communications in the organization, employee
participation in making management decisions.

The main directions of increasing the level of
competitiveness of IMC are: implementation of the
policy of responsible attitude of the company to
its employees, support and development of the
position of active citizenship; initiating a dialogue
with influence groups as a tool for obtaining
information on optimizing social programs and
minimizing enterprise risks; introduction of
reporting standards in its social responsibility
program; creation of separate subdivisions,
introduction of separate positions that will be
responsible for CSR management activities;
increase of the company's budgets for CSR
activities. All this will improve the business
reputation and image among the population,
consumers and customers, the investment
attractiveness of the company.
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ENSURING DIVERSIFICATION OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITIES OF
PERMANENT FOREST USERS IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: SOCIAL,
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS

Доведено, що диверсифікація виробничоMгосподарської діяльності лісогосподарських підприємств виступає важM
ливою умовою активізації ділової активності у багатолісних районах, особливо в умовах децентралізації влади та
завершення процесу створення об'єднаних територіальних громад. Встановлено, що основними напрямами диверсиM
фікації діяльності постійних лісокористувачів в умовах децентралізації виступають: збільшення площі залісення та
лісовідновлення, нарощення обсягів лісозаготівель та об'ємів транспортування деревини, будівництво лісових доріг,
модернізація консервних цехів, заготівля другорядних лісових матеріалів та побічне лісокористування, збільшення
обсягів переробки лісосічних відходів та відходів лісопилення, розширення площі мисливських угідь, розбудова
об'єктів рекреаційної інфраструктури. Обгрунтовано, що реалізація пріоритетних напрямів диверсифікації діяльM
ності лісогосподарських виробництв дасть можливість забезпечити: розширення просторового базису для нарощенM
ня потенціалу лісового біорізноманіття, зокрема приросту недеревної сировини; введення додаткових потужностей
у переробних цехах та збільшення обсягів продажу необробленої деревини; зниження операційних витрат та підвиM
щення конкурентоспроможності готової продукції; підвищення обсягів виробництва готової продукції з високою
доданою вартістю; нарощення обсягів заготівлі недеревної сировини, зокрема цінної лікарської сировини; збільшенM
ня обсягів виробництва паливних деревних продуктів; нарощення поголів'я мисливської фауни; підвищення ефекM
тивності використання несировинних корисностей лісу. Встановлено, що розроблення та інституціоналізація меM
ханізмів реалізації пріоритетних напрямів диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів дасть можливість
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Постійні лісокористувачі відіграють вагому
роль в соціально&економічному піднесенні те&
риторій, які виступають ареалом концентрації
лісових благ. В умовах поглиблення процесів
децентралізації перед постійними лісокористу&
вачами відкриваються нові можливості як у ча&
стині підвищення рівня капіталізації наявного
потенціалу, так і в частині зростання соціаль&
ної, економічної та екологічної ефективності
господарського освоєння лісоресурсного по&
тенціалу. За таких умов диверсифікація вироб&
ничо&господарської діяльності постійних лісо&

отримати соціоMекологоMекономічний ефект, який полягатиме у зростанні частки доданої вартості лісового госпоM
дарства у ВВП країни, структурній перебудові регіонального господарського комплексу, збільшенні надходжень до
публічних бюджетних та позабюджетних фондів, зростанні рівня зайнятості та самозайнятості місцевого населення.
Доведено, що в результаті диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів сформуються нові полюси росту в
господарських комплексах багатолісних районів, що дасть можливість прискорити темпи соціальноMекономічного
піднесення сільських депресивних територій та підвищити рівень господарської самодостатності об'єднаних теритоM
ріальних громад.

It is proved that the diversification of production and economic activities of forestry enterprises is an important
condition for activating business activity in multiMwooded areas, especially in the context of decentralization of power
and the completion of the process of creating united territorial communities. It is established that the main directions of
diversification of activities of permanent forest users in the conditions of decentralization are increasing the area of
afforestation and reforestation, increasing the volume of logging and transportation of wood, construction of forest
roads, modernization of canning shops, harvesting of secondary forest materials and side forest use, increasing the volume
of processing of cutting waste and sawmill waste, expanding the area of hunting grounds, development of recreational
infrastructure. It is proved that the implementation of priority areas of diversification of forest production activities will
provide an opportunity to ensure: expanding the spatial basis for building the potential of forest biodiversity, in particular
the growth of nonMwood raw materials; introducing additional capacities in processing shops and increasing sales of
untreated wood; reducing operating costs and increasing the competitiveness of finished products; increasing the
production of finished products with high added value; increasing the volume of harvesting of nonMwood raw materials,
in particular valuable medicinal raw materials; increasing the production of fuel wood products; increasing the number
of hunting fauna; increasing the efficiency of using nonMraw forest benefits. It is established that the development and
institutionalization of mechanisms for implementing priority areas of diversification of activities of permanent forest
users will make it possible to obtain a socioMecological and economic effect, which will consist in an increase in the share
of added value of forestry in the country's GDP, structural adjustment of the regional economic complex, an increase in
revenues to public budget and extraMbudgetary funds, an increase in the level of employment and selfMemployment of the
local population. It is proved that as a result of the diversification of the activities of permanent forest users, new growth
poles will be formed in the economic complexes of multiMwooded areas, which will make it possible to accelerate the
pace of socioMeconomic recovery of rural depressed territories and increase the level of economic selfMsufficiency of
united territorial communities.

Ключові слова: диверсифікація, лісогосподарське виробництво, модернізація, структурна пе@
ребудова, паливні деревні продукти, зайнятість, публічні бюджетні та позабюджетні фонди.

Key words: diversification, forestry production, modernization, structural adjustment, fuel wood
products, employment, public budget and extra@budgetary funds.

користувачів виступає необхідною умовою ра&
ціональнішого використання деревної та неде&
ревної сировини, а також несировинних корис&
ностей лісу у відтворювальному процесі. Саме
диверсифікація діяльності створює умови для
збільшення обсягів виробництва продукції з
високою доданою вартістю, що дасть мож&
ливість створити нові робочі місця та збільши&
ти надходження податків та зборів до публіч&
них бюджетів і позабюджетних публічних
фондів. Програмування диверсифікації діяль&
ності державних та комунальних лісогоспо&
дарських підприємств має відштовхуватися від
базового постулату, згідно з яким економічні
пріоритети повинні бути узгоджені з соціаль&
ними цілями та екологічними обмеженнями.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Необхідність активізації процесів диверси&
фікації виробничо&господарської діяльності
постійних лісокористувачів розглядається у
працях Н. Борис, Т. Глущенко, А. Дейнеки,
В. Добрянської, І. Нетробчук, Ю. Шведюк че&
рез призму модернізації системи управління
лісовим господарством на еколого&економіч&
них засадах, перегляд стратегічних пріоритетів
поведінки лісогосподарських підприємств на
ринку промислових круглих матеріалів, оціню&
вання еколого&економічної ефективності лісо&
відновлення на землях лісового фонду, впро&
вадження різноманітних видів та форм зелено&
го туризму у лісових біогеоценозах [1—5].

При виборі пріоритетів диверсифікації ви&
робничо&господарської діяльності постійних
лісокористувачів необхідно виходити з того, як
вважає І. Нетробчук, що ліс є базовим чинни&
ком прискорення соціально&економічного роз&
витку конкретного регіону, незалежно від його
спеціалізації та природнокліматичних умов [4].
Тобто програмування диверсифікації лісоко&
ристування та переробки деревних і недерев&
них ресурсів має базуватися на підходах, які
розглядають ліс важливим компонентом від&
творювальних пропорцій і враховують його
еколого&економічну та соціально&економічну
значимість.

Виходячи з вагомості лісу в забезпеченні
сприятливих умов життєдіяльності та відтво&
рення потенціалу довкілля варто враховувати
комплекс обмежень, що стосується госпо&
дарського освоєння лісової складової націо&
нального багатства, а також масштабів та тем&
пів лісовідновлення і лісовідтворення. А. Дей&
нека обмежуючим диверсифікацію діяльності
постійних лісокористувачів чинником вважає
комплекс ризиків, які виникають в умовах по&
силення техногенного впливу на лісові екосис&
теми. На його думку, управління ризиками у
лісовому господарстві потребує охоплення
широкого спектра потенційних ризиків, кіль&
кісний та якісний аналіз прояву відповідних
негативних для лісових екосистем явищ у ми&
нулому, прогнозування майбутніх ризиків та
прийняття відповідних управлінських рішень
[2]. Тобто стратегування диверсифікаційних
процесів має базуватися на системному оціню&
ванні ризиків та розробленні превентивних за&
ходів, які упереджуватимуть еколого&деструк&
тивні та природо&руйнівні процеси у лісових
біогеоценозах.

Також заслуговує на увагу при визначенні
стратегічних пріоритетів диверсифікації діяль&

ності постійних лісокористувачів думка Ю. Шве&
дюк, яка вважає, що необхідно враховувати
доцільність подолання невідповідності вікової
структури лісів, необхідність розширення
площі природних корінних деревостанів, по&
требу в підвищенні продуктивності та еколо&
гічної стійкості лісів, потребу в підвищенні
якості всього спектра послуг лісових екосис&
тем [5]. Тобто фактор розширеного відтворен&
ня лісосировинного потенціалу має залишати&
ся базовим детермінантом діяльності постійних
лісокористувачів незалежно від урізноманіт&
нення виробничої програми та видів діяльності.

Доцільність диверсифікації виробничо&гос&
подарської діяльності постійних лісокористу&
вачів випливає з необхідності розширення пе&
реліку каналів залучення інвестицій у модерні&
зацію та реконструкцію основного капіталу
лісогосподарського та деревообробного ви&
робництва. Зокрема, В. Добрянська та Т. Глу&
щенко диверсифікацію діяльності суб'єктів
лісогосподарського підприємництва розгляда&
ють через призму закупки нового обладнання,
що дасть змогу випускати нові товари, розви&
нути бізнес лісозаготівель та виробництва то&
варів із дерева, що повинно забезпечити необ&
хідний рівень прибутковості не за рахунок підви&
щення ціни на випущену продукцію, а завдяки
підвищенню ефективності використання нових
ресурсів, випуску нових товарів, розширення
виробництва і оптимізації витрат [3, с. 22].

Певною логікою також відзначаються
підходи стосовно необхідності диверсифікації
діяльності постійних лісокористувачів з огля&
ду на наявність інституціонального обмежен&
ня на вивіз необробленої деревини та кон'юнк&
турні коливання на глобальних ринках дере&
в'яної продукції. На думку Н. Борис, необхід&
но удосконалити товарну структуру експорту,
оскільки експорт великої частки дров є недо&
цільним з точки зору прибутковості та нераці&
онального використання деревини; збільшити
обсяги експорту продукції вищого ступеня об&
робки, що забезпечить підвищення експортних
цін на таку продукцію; здійснювати зовнішню
торгівлю лісопродукцією з високою часткою
доданої вартості, яка б грунтувалася на заса&
дах національної еколого&економічної політи&
ки у сфері міжнародної торгівлі деревиною [1,
с. 17]. Тобто диверсифікація розглядається
Н. Борис як важлива умова послаблення сиро&
винної спрямованості вітчизняного експорту
деревної маси і налагодження виробництва
видів продукції з високою доданою вартістю,
які користуються попитом на міжнародному та
національному ринках.
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Виходячи з приведених авторських підходів
щодо детермінації причин диверсифікації ви&
робничо&господарської діяльності державних
та комунальних лісогосподарських під&
приємств та власних теоретичних узагальнень,
можна стверджувати, що диверсифікаційні
процеси в секторі суб'єктів лісогосподарсько&
го підприємництва мають корелювати з враху&
ванням всієї гамми соціальних, екологічних та
економічних аспектів лісорозведення, заліс&
нення, лісовідновлення, лісовідтворення, захи&
сту та охорони лісів в контексті дотримання
базових принципів соціально&економічного
піднесення територій, які є ареалом концент&
рації лісоресурсних благ.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення перспективних

напрямів забезпечення диверсифікації вироб&
ничо&господарської діяльності постійних лісо&
користувачів в умовах децентралізації з враху&
ванням соціальних, екологічних та економічних
аспектів господарського освоєння лісосиро&
винного потенціалу та використання несиро&
винних корисностей лісів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для постійних лісокористувачів, які функ&
ціонують у різних природнокліматичних зонах,
у теперішніх умовах дефіциту бюджетного

фінансування потреб лісового господарства
стратегічним пріоритетом слід визначити ди&
версифікацію виробничо&господарської діяль&
ності. Але форми та методи такої диверсифі&
кації мають застосовуватися вже виходячи з
наявного лісоресурсного потенціалу, техніко&
технологічного рівня лісозаготівель, наявності
чи відсутності власної лісопереробки.

Діяльність постійних лісокористувачів є
чітко регламентованою у відповідності з дер&
жавними класифікаторами. На рисунку 1 при&
ведено структуризацію основних видів діяль&
ності постійних лісокористувачів, згідно з якою
основними видами діяльності виступають:
лісівництво, лісозаготівлі, одержання про&
дукції лісового господарства, а також надання
послуг у лісовому господарстві. Діяльність, яка
охоплює лісівництво та лісозаготівлі, передба&
чає комплекс заходів, які потребують відпові&
дної виробничо&технічної бази та кваліфікова&
них кадрів, що дасть можливість забезпечува&
ти відновлення, відтворення, охорону та захист
лісу у відповідності з науково обгрунтованими
нормами та стандартами.

Вагомою складовою лісівництва та лісоза&
готівель виступає вирощування будівельного
лісу, що охоплює посадку, підсадку саджанців,
охорону лісу та лісосік; вирощування молодо&
го порослевого лісу та балансової деревини;
вирощування лісосадивних матеріалів. В остан&
ні роки значна увага на загальнонаціонально&

Рис. 1. Структуризація основних видів діяльності постійних лісокористувачів
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му рівні приділяється вирощуванню лісосадив&
них матеріалів у зв'язку з необхідністю інтен&
сифікації лісорозведення та прискорення про&
цесів приросту деревної маси основних лісоут&
ворюючих порід і створення тим самим якісної
ресурсної бази для розвитку переробних ланок
лісового сектора. Вагоме значення у виробни&
чо&господарській діяльності постійних лісоко&
ристувачів належить лісозаготівлям, рубанню
лісу, виробництву ділової деревини, одержан&
ню паливної деревини.

Спостерігається висхідна тенденція у ви&
робництві паливної деревини у зв'язку з тим,
що зростає роль паливних дров в забезпеченні
енергетичних потреб соціальної інфраструкту&
ри та домогосподарств окремих категорій на&
селених пунктів, в першу чергу сіл та селищ,
через перманентне зростання вартості тради&
ційних енергоносіїв, зокрема природного газу
та вугілля. Більше того, у зв'язку з введенням
заборони на вивезення необробленої дереви&
ни паливні дрова стали важливим інструментом
отримання валютної виручки постійними лісо&
користувачами, що в умовах фактичної відсут&
ності бюджетного фінансування потреб лісо&
вого господарства виступає необхідною умо&
вою фінансування лісогосподарських заходів,
а також оновлення основних засобів.

Складовими лісівничої діяльності та лісоза&
готівель постійних лісокористувачів виступа&
ють: вирощування різдвяних ялинок, вирубу&
вання дерев з метою приведення земель у при&
датність для сільськогосподарського вироб&
ництва, вирощування рослинних матеріалів для
плетіння. В умовах, коли значні площі земель
сільськогосподарського призначення піддали&
ся залісненню, потреба в приведенні земель у
придатність для сільськогосподарського ви&
робництва значно зросла. Тобто постійні лісо&
користувачі, реалізуючи цей вид діяльності, за&
безпечуватимуть розширення просторового
базису сільськогосподарського виробництва.
Вирощування рослинних матеріалів для плеті&
ння є швидко окупним видом діяльності, оскіль&
ки такі рослинні матеріали є швидкоростучи&
ми насадженнями і дають можливість забезпе&
чувати прискорену ротацію культур.

 Процес надання послуг у лісовому госпо&
дарстві є важливою ланкою діяльності по&
стійних лісокористувачів з огляду на необхід&
ність створення умов для наукового обгрунто&
ваного ведення лісового господарства та вико&
ристання екосистемних послуг, які продуку&
ються лісовими біогеоценозами. До таких по&
слуг відносяться: послуги з лісівництва (такса&
ція, оцінка промислового використання лісу,

посадка саджанців, залісення та лісовідновлен&
ня); захист лісу від пожеж; боротьба із шкідни&
ками та хворобами лісу; послуги з лісозаготівлі
(транспортування необробленої деревини в
межах лісу).

Важливе значення у системі розширеного
відтворення ресурсно&виробничого потенціалу
постійних лісокористувачів відіграють послу&
ги з управління лісовим господарством; послу&
ги з підготування лісосік; послуги на лісосіці;
послуги з транспортування та трелювання де&
рев; послуги з первинного оброблення дереви&
ни; послуги з навантаження і розвантаження
деревини; інші послуги в лісовому господарстві.
Водночас поглиблення процесів децентралі&
зації влади і реформи місцевого самоврядуван&
ня та приєднання України до міжнародних
лісівничих конвенцій вимагають диверсифікації
діяльності постійних лісокористувачів.

Диверсифікація діяльності для державних
та комунальних лісогосподарських під&
приємств — основна передумова забезпечення
зростання притоку інвестицій, необхідних для
модернізації та реконструкції основного капі&
талу лісогосподарського, лісозаготівельного та
деревообробного виробництва, а також ство&
рення нових точок економічного зростання в
умовах поглиблення децентралізації.

Виходячи з вагомості лісу у забезпеченні
сприятливих умов життєдіяльності та зміц&
ненні стійкості біогеоценозів необхідним при
здійсненні диверсифікації виробничо&госпо&
дарської діяльності постійних лісокористувачів
є врахування екологічних, економічних та со&
ціальних аспектів лісовідтворення та госпо&
дарського освоєння лісосировинного потен&
ціалу. Необхідно забезпечити врахування еко&
логічних аспектів лісокористування, оскільки
ліс є складною еколого&ресурсною системою,
яка забезпечує стабільність функціонування не
лише лісових біогеоценозів, але і природно&ре&
сурсних комплексів загалом. В першу чергу вар&
то забезпечити відновлення і поліпшення лісів,
а також використання спілої деревини. Ефек&
тивніше відновлення лісів стане можливим за
умови наявності сучасних лісових селекційно&
насіннєвих комплексів та стану виробничо&тех&
нічної бази лісовідтворення та лісорозведення,
що потребує залучення додаткових інвестицій
як за рахунок внутрішніх джерел, так і за ра&
хунок залучених та позикових коштів.

Постійні лісокористувачі повинні створю&
вати умови для усунення прецедентів нераціо&
нального та марнотратного використання лісо&
січного фонду, заготівлі і вивезення деревини.
Усунення марнотратності стане можливим за
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умови застосування технології комплексного
використання деревини, зокрема утилізації
лісосічних відходів та відходів лісопилення.
Для забезпечення прискорених темпів прирос&
ту деревної маси лісова охорона має своєчас&
но усувати прояви пошкодження підросту в
лісах. Для нарощення потенціалу побічного
лісокористування та створення кормової бази
для мисливських тварин постійні лісокористу&
вачі повинні забезпечувати ефективніше вико&
ристання сінокосів і пасовищних угідь на зем&
лях лісового фонду. Необхідно нарощувати
масштаби агролісомеліорації та запобігати
знищенню полезахисних лісових смуг та захис&
них лісових насаджень. Доповнювати комплекс
агролісомеліоративних заходів має реінжині&
ринг лісоосушувальних канав, дренажних сис&
тем і шляхів на землях лісогосподарського при&
значення.

Врахування економічних аспектів диверси&
фікації діяльності постійних лісокористувачів
має базуватися на нарощенні ресурсної бази
деревообробного виробництва та інших ланок
лісового сектора на основі застосування ком&
плексу регуляторних заходів. Насамперед не&
обхідною є державна фінансова підтримка за&
ходів щодо покращення породно&вікової
структури лісоутворюючих порід, нарощення
потенціалу недеревної сировини та мисливсь&
кої фауни. Виходячи з передового іноземного
досвіду, пріоритетом диверсифікації діяльності
постійних лісокористувачів має стати також
комплекс заходів щодо розбудови мисливсько&
го господарства та об'єктів рекреаційної інфра&
структури, що дасть можливість на порядок
збільшити рівень ефективності використання
потенціалу несировинних корисностей лісів.

Поглиблення процесів децентралізації вла&
ди призвело до перенесення центрів тяжіння в
соціально&економічному розвитку на рівень
об'єднаних територіальних громад, що вимагає
корекції соціальних цілей диверсифікації діяль&
ності постійних лісокористувачів. Введення до&
даткових виробництв, зокрема стосовно утилі&
зації неліквідної деревини та виробництва па&
ливних деревних продуктів, функціонування
об'єктів рекреаційної інфраструктури, планта&
ційного лісорозведення дасть можливість
підвищити ефективність використання персо&
налу лісогосподарських підприємств через
збільшення обсягів виробництва та підвищен&
ня рівня продуктивності праці.

Необхідно враховувати факт того, що ди&
версифікація діяльності постійних лісокорис&
тувачів і введення додаткових потужностей у
суміжних галузях призведе до підвищення

рівня зайнятості місцевого населення. Зростан&
ня попиту на недеревну сировину та несиро&
винні корисності лісу, які використовуються
суб'єктами рекреаційної діяльності, сприятиме
підвищенню рівня самозайнятості місцевого
населення. За таких умов буде забезпечено зро&
стання вагомості лісогосподарського бізнесу,
зокрема основної його структуроутворюючої
ланки — постійних лісокористувачів, у відтво&
ренні регіонального продукту, що у підсумку
забезпечить зростання рівня соціальної відпо&
відальності суб'єктів лісогосподарського, лісо&
охоронного та деревообробного бізнесу, а це
має ключове значення для розбудови підприє&
мницького середовища на сільських територіях.

Виходячи з необхідності врахування еконо&
мічних, екологічних та соціальних аспектів ди&
версифікаційних процесів у лісовому госпо&
дарстві, основними напрямами диверсифікації
виробничо&господарської діяльності держав&
них та комунальних лісогосподарських під&
приємств багатолісних регіонів має виступати
урізноманітнення видів лісогосподарської та
лісоохоронної діяльності, що дасть можливість
підвищити дієвість впливу лісового чинника на
темпи соціально&економічного піднесення на
національному та регіональному рівнях (рис. 2).

Особливо важливим напрямом диверсифі&
кації діяльності постійних лісокористувачів ви&
ступає збільшення обсягів виробництва палив&
них деревних продуктів, оскільки в умовах
значних кон'юнктурних коливань на ринку
енергоносіїв і відповідно їх подорожчання
підвищується вагомість біологічного палива
для забезпечення енергетичних потреб населе&
них пунктів. Надійним джерелом виробництва
твердого біологічного палива є лісосічні відхо&
ди та відходи деревообробки і лісопилення.
Такого роду відходи мають піддаватися под&
рібненню до відповідних фракцій, що давати&
ме змогу виготовляти паливні брикети та гра&
нули.

Паливні продукти дадуть можливість орга&
нам місцевого самоврядування зменшити вит&
рати, спрямовані на забезпечення опалення по&
мешкань та об'єктів соціальної сфери. Для ре&
алізації даного напряму диверсифікації вироб&
ничо&господарської діяльності постійних лісо&
користувачів мають застосовуватися зі сторо&
ни держави фінансові преференції, які стиму&
люватимуть суб'єктів лісогосподарського
підприємництва максимальною мірою утилізу&
вати неліквідну деревину як в місцях здійснення
рубок, так і в місцях переробки деревини.

У зв'язку з обмеженістю площі лісів лісо&
вого фонду у Лісостеповій зоні необхідною
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умовою зростання ефективності виробничо&
господарської діяльності постійних лісокори&
стувачів є нарощення обсягів заготівлі друго&
рядних лісових матеріалів та побічного лісоко&
ристування, що дасть можливість збільшувати
обсяги заготівлі недеревної сировини, зокре&
ма лікарської лісосировини. Це також висту&
пає важливою складовою соціального лісівниц&
тва та посилює рівень комплексності природо&
користування.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Диверсифікація діяльності лісогосподарсь&
ких підприємств (урізноманітнення номенкла&
тури продукції, видів діяльності та контра&
гентів) виступає необхідною передумовою
підвищення ефективності господарського
освоєння лісоресурсного потенціалу та зрос&
тання соціального і екологічного ефекту через
активізацію процесів комерціалізації екосис&
темних послуг, які продукуються лісовими біо&
геоценозами. В умовах поглиблення процесів
децентралізації підвищується вагомість вироб&
ничо&господарської діяльності постійних лісо&
користувачів у багатолісних регіонах, а дивер&
сифікація їх діяльності дасть можливість пере&
творити лісогосподарські підприємства в
реальні полюси територіального розвитку.
Водночас, виходячи з того, що ліс є важливим
компонентом стійкості біогеоценозів, диверси&
фікація діяльності постійних лісокористувачів
має враховувати весь комплекс екологічних
обмежень, щоб лісогосподарська діяльність не
призвела до еколого&деструктивних процесів у
лісових масивах. Також в умовах поглиблення
децентралізації підвищуються вимоги до по&
стійних лісокористувачів в частині підвищення
рівня зайнятості та самозайнятості населення
територій концентрації лісових благ, що також
має віднайти місце в спектрі напрямів диверси&
фікації виробничо&господарської діяльності
лісогосподарських підприємств. Як пріоритет&
ний напрям диверсифікації діяльності по&
стійних лісокористувачів має стати виробниц&
тво паливних деревних продуктів на основі ути&
лізації неліквідної деревини з огляду на не&
обхідність зміцнення енергетичної самодостат&
ності об'єднаних територіальних громад.
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CONTROL FUNCTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF EXPENSES
OF PRODUCTION OF PIG PRODUCTION

У статті акцентовано увагу на проблемах розвитку галузі свинарства та скороченні поголів'я свиней як у сільськоM
господарських підприємствах України так і домогосподарствах селян. Наведено динаміку внутрішнього виробництM
ва свинини та рівня самозабезпеченості продукцією свинарства протягом 2013—2020 років. Акцентовано увагу, що
якість, своєчасність подання інформації залежить від облікової політики підприємства. Вказано, на особливу роль
контрольної функція обліку витрат, дієвість якої забезпечується через функціональні особливості елементів методу
бухгалтерського обліку. Наведено наукові підходи вчених до визначення сутності поняття "витрати". Обгрунтовано,
що дієвість контрольної функції обліку витрат виробництва продукції свинарства господарюючих суб'єктів, а не її
формальність, забезпечуватиме менеджерів всіх рівнів управління оперативною та достовірною інформацією для
прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Доведено, що дієвість контрольної функції в обліковій системі
підприємств, базується на використанні спеціальної документації, яка дозволяє: удосконалити методику калькулюM
вання собівартості продукції свинарства; поліпшити контроль за використанням матеріалів сільськогосподарського
призначення; поєднати бухгалтерську та зоотехнічну оцінку результатів аналізу понесених витрат на виробництво
продукції свинарства; покращити взаємозв'язки різних структурних підрозділів господарства; виявити резерви зниM
ження собівартості продукції для забезпечення конкурентоспроможності підприємства; реалізувати функції управM
лінського обліку у господарстві, що сприятиме прийняттю своєчасних управлінських рішень. Наглядно наведено склаM
дові витрат виробництва продукції свинарства, що формують її собівартість. Представлено порівняльну характериM
стику собівартості виробництва 1 кг свинини живою масою України та різних країнах світу, зокрема: США, Швеції,
Іспанії, Італії, Великобританії, Франції та інших. Визначено вплив контрольної функції обліку на результативні поM
казники діяльності господарюючих суб'єктів через елементи методу обліку.

The article focuses on the problems of pig industry development and reduction of pig heads both in agricultural
enterprises of Ukraine and households of peasants. Dynamics of internal production of pork and the level of selfMsufficiency
by products of pigMbreeding in the period of 2013 — 2020 years are given. It is emphasized that the quality, timeliness of
information submission depends on the accounting policy of the enterprise. It is pointed out that the special role of the
control function of cost accounting, the efficiency of which is provided by functional features of elements of the method
of accounting. The scientific approaches of scientists to the definition of the essence of the concept "expenses" are given.
It is wellMgrounded that the effectiveness of the control function of accounting of production costs of pig production of
the economic subjects, rather than its formality, will provide managers of all levels of management of operational and
reliable information for the adoption of wellMgrounded management decisions. It is proved that the effectiveness of the
control function in the accounting system of enterprises is based on the use of special documentation which allows: To
improve the methodology of calculation of the cost of pig production; to improve control over the use of agricultural
materials; to combine accounting and technical assessment of the results of analysis of the costs incurred for production
of pig production; to improve relationships between different structural subdivisions of the economy; to identify reserves
of reduction of production cost to ensure competitiveness of the enterprise; to realize functions of management accounting
in the economy, which will facilitate the adoption of timely management decisions. The components of production costs
of pork products, which form its cost are clearly shown. The comparative characteristic of production cost of 1 kg of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування сільськогосподарських

підприємств в умовах ринкового середовища
зумовлює необхідність в перманентному удос&
коналенні як самого виробничого процесу, так
і механізму контролю за витратами. При цьо&
му роль основного генератора інформаційно&
го забезпечення управління виробничо&госпо&
дарською діяльністю сучасного аграрного
підприємства виконує система управлінського
обліку. Тваринництво є однією з основних га&
лузей сільськогосподарського виробництва, що
має стратегічне значення та відповідає за про&
довольчу безпеку суспільства. Перспективний
розвиток цієї галузі можливий за умови інно&
ваційних впроваджень в організаційно&техно&
логічну складову виробничого процесу та по&
силення контрольної функції обліку витрат.

Витрати на виробництво готової продукції
відграють важливу роль у формуванні інфор&
мації про господарську діяльність підприєм&
ства. Основним чинником забезпечення і підви&
щення прибутковості підприємств, що спеціа&
лізуються на виробництві продукції свинарства
є одночасне скорочення витрат, понесених на
виробництво такої продукції та підвищення її
якості, що забезпечить їй конкурентноспро&
можність та відповідну вартісну оцінку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам обліку витрат, в т ч. виробницт&
ва продукції тваринництва присвячено праці
багатьох українських вчених, зокрема: Ф.Ф. Бу&
тинця, Н.М. Вдовенко, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірей&
цева, В.Г. Лінника, П.Т. Саблука, О.П. Скир&
пана, Л.К. Сука, П.Л. Сука, М.Ф. Огійчука,
В.Ф. Палія, І.І. Поклада та інших. Водночас у
працях цих авторів висвітлюються методо&
логічні та практичні аспекти щодо ведення об&
ліку біологічних активів у сільському госпо&
дарстві загалом, а дослідження особливостей
управлінського обліку витрат виробництва
продукції тваринництва безпосередньо в спец&
іалізованих підприємствах вимагає нових
відповідних методик контролю, що забезпечу&

pork by live weight of Ukraine and different countries of the world, in particular: USA, Sweden, Spain, Italy, Britain,
France and others. The influence of the controlling function of accounting on the effective performance indicators of
economic entities through elements of the accounting method is determined.

Ключові слова: контрольна функція, облік, продукція свинарства, виробництво, витра@
ти, облікова політика.

Key words: Control function, accounting, pig production, production, costs, accounting policy.

ватимуть його дієвість в управлінні витратами
та впливатиме на якісні характеристики про&
дукції свинарства, як конкурентноспроможної
в умовах внутрішніх та зовнішніх ринків та
бізнес&середовища загалом.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є дослідження конт&

рольної функції обліку витрат виробництва
продукції свинарства з урахуванням вимог на&
ціональних стандартів, розробка практичних
рекомендацій щодо поліпшення облікового
процесу в управлінні витратами підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Продукція свинарства є необхідним і неза&
мінним продуктом життєзабезпечення насе&
лення країни. Вагому частку у формуванні про&
довольчої безпеки населення займає галузь
свинарства, попит на продукцію якої у спожи&
ванні м'яса становить близько 35 %. Скорочен&
ня кількості дрібних товаровиробників свини&
ни закріплює позиції високотехнологічних
підприємств, що зумовлює підвищення якості
виробленої продукції та спонукає до вирішен&
ня задач імплементації міжнародних норм і
стандартів виробництва свинини у вітчизняну
практику з врахуванням загрозливого епізоо&
тичного стану. Тому, питання розвитку свинар&
ства України у сучасних умовах є актуальним
та потребує глибокого вивчення [10].

Динаміка розвитку галузі свинарства впро&
довж останніх п'яти років бажає бути кращою.
Поголів'я свиней у країні стабільно скоро&
чується: станом на початок 2019 року було за&
фіксовано рекордний мінімум — близько 6 млн
голів, що на 25% менше (майже на 2 млн голів
свиней) порівняно з 2014 роком.

В переважній більшості скорочення відбу&
вається за рахунок присадибного свинарства,
однак у промисловому свинарстві також спос&
терігають негативні зміни. Скорочується не ли&
ше поголів'я — на понад 10% порівняно з 2014 р.
(3,3 млн проти 3,8 млн голів на початок 2014 р.),
з ринку щороку вибуває 200—500 сільськогос&
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подарських підприємств, які спеціалізуються
на свинарстві: у 2019 р. 1730 підприємств проти
3260 у 2014 р. Це, зокрема, впливає на кількість
робочих місць та обсяги податкових відраху&
вань до бюджетів усіх рівнів. Розглянемо ди&
наміку внутрішнього виробництва свинини за
2013—2020 рр., (рис. 1).

Отже, виробництво свинини (включно з суб&
продуктами та жиром) протягом 2013—2019 рр.
коливалось у межах 712—755 тис. т. Зменшен&
ня виробництва відбулося через скорочення
свинопоголів'я в Україні. Рівень самозабезпе&
ченості продукцією свинарства з 2014 р. не ниж&
че 83 % [8].

Свинарство є однією з рентабельних га&
лузей тваринництва. Виробництво конкурен&
тоспроможної вітчизняної продукції сви&
нарства неможливе без ефективного управ&
ління підприємством, яке в свою чергу зале&
жить від якісного інформаційного забезпе&
чення, сформованого обліковою системою,
і надання користувачам всіх рівнів управлі&
ння суб'єкта господарювання повної, прав&
дивої та неупередженої інформації для
прийняття рішень. Якість, своєчасність по&
дання інформації залежить від облікової
політики підприємства та налагодженості
роботи облікових служб, чіткої організації
та дотримання графіку документообігу пер&
винного відображення, який є початковою

стадією господарсь&
кого обліку та за&
безпечує факт здійс&
нення господарсь&
кої операції.

У сучасних умо&
вах господарювання
особливу роль відіг&
рає контрольна фун&
кція обліку витрат,
дієвість якої забезпе&
чується через функ&
ціональні особливос&
ті елементів методу
бухгалтерського об&
ліку. Передусім за до&
помогою таблиці 1 на&
ведемо погляди вче&
них, щодо змістовно&
го наповнення понят&
тя "витрат".

Критична оцінка
наведених визначень,
дозволяє стверджу&
вати, що науковці роз&
глядають економіч&

ний, соціальний та юридичний аспект сутності ка&
тегорії "витрати".

Витрати на виробництво продукції в плану&
ванні та обліку групуються за статтями, які ви&
значаються як загальнодержавними (Методич&
ними рекомендаціями з планування, обліку та
калькулювання собівартості продукції (робіт,
послуг) сільськогосподарських підприємств,
затверджених наказом Міністерства аграрної
політики України віл 18.05.2001 р. № 132), так і
внутрішніми (облікова політика) регламентами.
Дієвість контрольної функції обліку витрат
виробництва продукції свинарства на товарних
(репродукторних і відгодівельних) і племінних
(репродукторних, заводах, спеціалізованих
комплексах із закінченим циклом виробницт&
ва) підприємствах, а не її формальність, забез&
печуватиме менеджерів всіх рівнів управління
оперативною та достовірною інформацією для
прийняття обгрунтованих управлінських
рішень.

Дієвість контрольної функції в обліковій
системі підприємств, що спеціалізуються на
виробництві продукції свинарства, базується
на використанні спеціальної документації, яка
дозволяє: удосконалити методику калькулю&
вання собівартості продукції свинарства; по&
ліпшити контроль за використанням матеріалів
сільськогосподарського призначення; поєдна&
ти бухгалтерську та зоотехнічну оцінку резуль&

Рис. 1. Динаміка внутрішнього виробництва свинини та рівня
самозабезпеченості продукцією свинарства у 2013—2020 рр.

Джерело: [8].
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татів аналізу понесених витрат на ви&
робництво продукції свинарства;
покращити взаємозв'язки різних
структурних підрозділів господар&
ства; виявити резерви зниження со&
бівартості продукції для забезпечен&
ня конкурентоспроможності під&
приємства; реалізувати функції
управлінського обліку у госпо&
дарстві, що сприятиме прийняттю
своєчасних управлінських рішень.
Методика обліку витрат на біо&
логічні перетворення біологічних
активів у свинарстві дозволить кон&
тролювати рух коштів, які впливають
на одержання прибутку і досягнен&
ня успіхів підприємств, що спеціалі&
зуються на виробництві продукції
свинарства, на внутрішньому і зовн&
ішньому ринках, без урахування
яких неможливо в перспективі
відродження України в ролі члена
світового і європейського співтова&
риства, значення якого відповідає
масштабам і традиціям країни [4].

Порядок ведення обліку витрат,
виходу продукції або обсягу викона&
них робіт має здійснюватися у повній
відповідності до планових завдань
(бюджетів витрат) з дотриманням
вимог нормативних регламентів.

На організацію управлінського
обліку значний вплив має групування витрат.
На наше переконання продуктивні витрати по&
винні включатися в собівартість, а непродук&
тивні — не повинні брати участь у формуванні
собівартості продукції, і відносяться на фінан&
сові результати діяльності підприємства. Різно&
маніття здійснених в суб'єкті господарювання
витрат неможливо правильно спланувати (нор&

мувати) без належної науково&обгрунтованої
їх класифікації. Крім того, економічно обгрун&
тована класифікація витрат має велике значен&
ня для визначення факторів, що впливають на
собівартість і прийняття на цій основі управлі&
нських рішень. В економічній літературі єдиної
думки про те, за якими ознаками слід класифі&
кувати витрати виробництва, і яке значення має

Джерело: [9].
Рис. 2. Складові витрат виробництва продукції свинарства

Таблиця 1. Підходи вчених до трактування сутності
поняття "витрат"

Джерело: [2, с. 15—16; 5; 6; 7; 9; 11; 12; 13].

Автор Сутність витрат 
Ворст І.,  
Ревентлоу П. 

«Витратами є грошовий вираз використання виробничих 
факторів, у результаті чого здійснюється виробництво та 
реалізація продукції»  

Нашкерська В.Г. 
[11] 

«Витрати – це процес споживання або витрачання матеріалів, 
товарів, робіт і послуг під час процесу отримання доходу» 

Гладких Т.В.  Розглядає витрати відповідно до законодавче закріпленого 
визначення, але не враховуючи зменшення капіталу через 
його вилучення або шляхом розподілення між власниками у 
звітному періоді 

Мельник Л.Г. [13]  Витрати - непрямі і прямі, існуючі фактично або можливо 
виплати або втрачена вигода, які потрібні для отримання 
ресурсів в межах даного напрямку 

Турило А.М. [12] Витрати – це вартісне вираження абсолютної величини 
застосовано-споживаних ресурсів, які потрібні для 
здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства 
і досягнення поставленої ним мети 

Котляров С.А. [5] Витрати - це вартість ресурсів, використовуваних надалі для 
одержання прибутку чи досягнення інших цілей організації. 
До витрат відносяться вартість матеріальних і трудових 
ресурсів, необхідних для виробництва тієї чи іншої продукції 
чи послуг 

Бланк І.Ф.  Витрати - споживання трудових, матеріальних і фінансових 
ресурсів, тобто вони розглядають витрачання ще й 
фінансових ресурсів 

Цал-Цалко Ю.С. [7] Витратами визнаються або зменшення активів, або 
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення 
власного капіталу підприємства (за винятком зменшення 
капіталу внаслідок його вилучення або розподілу 
власниками), за умови, що ці витрати можуть бути 
достовірно оцінені 

Дерій В.А. [9] Витратами доцільно називати повністю або частково 
використані у процесі господарсько-фінансової діяльності 
підприємства запаси, необоротні активи, трудові й 
інтелектуальні ресурси, а також зменшення (погашення) 
зобов’язань підприємства перед бюджетом, кредиторами й 
іншими юридичними та фізичними 
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та чи інша ознака для вирішення обліково&ана&
літичних і управлінських завдань дотепер не ви&
роблено [11].

На даному етапі дослідження розглянемо
склад витрат виробництва продукції свинар&
ства (рис. 2).

Варто звернути увагу, що витрати значно
впливають на собівартість продукції свинар&
ства. Розглянемо собівартість виробництва 1 кг
свинини живою масою у різних країнах світу
(рис. 3).

Отже, собівартість виробництва свинини в
Україні не може конкурувати з відповідним по&
казником у США та Бразилії, середній в Україні
показник спів ставний з французьким, проте
поступається собівартості у Данії та Іспанії.
Зокрема, це можна пояснити не лише економіч&
ними впливами у державі, а й дієвості внутріш&
нього контролю, як функції управління.

Слід зауважити, що основні місця виник&
нення витрат є об'єктами аналітичного обліку
витрат на виробництво. Під час аналітичного
обліку витрати групуються за елементами та
статтями калькуляції.

Класифікація витрат за видами продукції,
полягає в тому, що всі витрати на виробництво
групують за типами виробів, однорідними гру&
пами виробів або за окремими заявками. Така
класифікація дає змогу проаналізувати еконо&
мічну доцільність виготовлення того чи іншого
виду продукції.

ВИСНОВОК
Продукція свинарства є необхідним і неза&

мінним продуктом життєзабезпечення насе&
лення країни. Динаміка розвитку вітчизняного
свинарства впродовж останніх п'яти років не&

гативна, оскільки поголів'я свиней скорочуєть&
ся щороку, відсутня підтримка держави. Вироб&
ництво свинини (включно з субпродуктами
(м'ясо&кісткові, м'якушеві, слизові, шерстні) та
жиром) протягом 2013—2019 рр. коливалось у
межах 712—755 тис. т, тому можливо зробити
висновок щодо того, що зменшення виробниц&
тва відбулося через скорочення свинопоголі&
в'я в Україні. Витрати на виробництво продукції
у плануванні та обліку групуються за стаття&
ми, що встановлюються кожним підприємством
самостійно в обліковій політиці підприємства.
Але в загальному це такі статті витрат:

— чисті змінні прямі трудові, матеріальні та
прирівняні до них витрати;

— чисті змінні непрямі трудові, матеріальні
та прирівняні до них витрати;

— чисті постійні непрямі і прямі трудові,
матеріальні та прирівняні до них витрати.

Здійснення контрольної функції обліку в
операційній діяльності підприємств, що спе&
ціалізуються на виробництві продукції свинар&
ства, базується на використанні елементів ме&
тоду обліку, що сприятиме:

— удосконалити методику калькулювання
собівартості продукції свинарства;

— поліпшити контроль за використанням ма&
теріалів сільськогосподарського призначення;

— поєднати бухгалтерську та зоотехнічну
оцінку результатів аналізу понесення витрат на
виробництво продукції свинарства для викори&
стання ресурсів аграрних підприємствах;

— покращити взаємозв'язки різних струк&
турних підрозділів господарства; виявити ре&
зерви зниження собівартості продукції для за&
безпечення конкурентоспроможності підприє&
мства;

Рис. 3. Собівартість виробництва 1 кг свинини живою масою у різних країнах світу

Джерело: [8, с. 11].
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— реалізувати функції управлінського об&
ліку у господарстві, що сприятиме прийняттю
своєчасних управлінських рішень.
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THE REGIONAL DIMENSIONS OF THE DEVELOPMENT OF WINE
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У статті обгрунтовані теоретичні та практичні аспекти розвитку виноградарства і виноробства на рівні основних
регіонів. Проаналізовано вплив основних факторів на валове виробництво винограду, визначені причини скороченM
ня площ насаджень та низького рівня урожайності виноградників. Проведено економічну оцінку регіональних особM
ливостей розвитку галузі, досліджено динаміку урожайності, площ насаджень винограду та валових зборів винограM
ду у різних господарських формуваннях. Структуровано регіональні особливості розвитку галузі, досліджено динаM
міку виробництва і реалізації продукції за номенклатурними групами та суб'єктами господарської діяльності. НадаM
на характеристика провідних підприємств виноградарськоMвиноробного підкомплексу Причорноморського регіону.
Запропоновано до впровадження заходи регіональної програми розвитку галузі щодо збільшення обсягів виробницM
тва на інноваційній основі та розвитку ринкової інфраструктури, що забезпечить відродження сировинної бази виM
норобства, сприятиме формуванню високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на внутрішM
ньому ринку та реалізації потенціалу галузі в кожному регіоні.

The article shows the theoretical and practical dimensions of the development of vine growing and winemaking at
the level of the main regions. Emphasis has been placed on the social aspects of the development of vine growing and
winemaking, in particular with regard to meeting the needs of the market, increasing employment and income of the
population, and formation of revenues to budgets of different levels. The level of production and consumption of grapes
and wine per person was researched. The influence of the main factors on the production of grapes was analyzed, and the
reasons for the decrease in the area of plantations and the lowMlevel of winemaking yields were determined. An economic
assessment of the regional features of the develop of the industry was carried out, and the dynamics of yield, area of
grape planting and gross grape collection in economic formations were investigated. A study of the level of prices of
grapes shows a constant increase and significant differences between regions and varieties of grapes. The regional
peculiarities of the industry development are structured, the dynamics of production and sales of products by the
nomenclature groups and subjects of economic activity are investigated. It has been established that each winemaking
district is differs by natural and socioMeconomic conditions of formation and development of vine growing and winemaking
subcomplex. In the main vine growing and winemaking regions of Ukraine (Odessa, Mykolaiv, Kherson and
Transcarpathian regions) there are objects that differ by their individuality and produce certain brands of wines have
wide sales markets. The characteristic of leading enterprises of vine growing and winemaking subcomplex of Black Sea
region is given. It is proposed to implement a measure of the regional program of industry development to increase
production on an innovative basis and develop market infrastructure, which as a result will eventually ensure the revival
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значення виноградарства і виноробства в

економічній системі країни обумовлено зрос&
танням її соціального спрямування щодо забез&
печення потреб ринку у якісній і різноманітній
продукції, створення додаткових робочих
місць і формування доходів працівників, спря&
мування податків і зборів до бюджетів виног&
радарських регіонів України. Важливою скла&
довою комплексного розвитку виноградарсь&
ко&виноробного підкомплексу є розвиток внут&
рішнього туризму, підвищення культури спо&
живання алкогольних напоїв населенням, ство&
рення продукції з високою доданою вартістю,
яка може задовольнити вимоги ринку про&
відних країн на основі власних якісних брендів.
Розвиток галузі виноградарства у сільській
місцевості сприяє створенню нових робочих
місць, що зменшує соціальну напругу і вирішує
цілий ряд соціальних проблем села. Винороб&
ство сприяє зниженню сезонності виробницт&
ва, забезпечує стабільну зайнятість, більш
рівномірне надходження доходів підприємств.

Проте відбувається постійне скорочення
виробництва у виноградарсько&виноробному
комплексі, яке зумовлена не лише втратою
значних площ виноградних насаджень внаслі&
док анексії АР Крим, а й скороченням вироб&
ництва у інших виноградарських регіонах Ук&
раїни. У цілому в чотирьох областях країни нині
зосереджено 95 % усіх насаджень винограду,
тому дослідження регіонального рівня дозво&
лить визначити загальні тенденції розвитку га&
лузі.

На сучасному етапі проблемними на націо&
нальному та регіональному рівні залишаються
питання врегулювання земельних відносин та
раціоналізації землекористування виногра&
дарських господарств, розробка юридичного та
технічного оформлення права оренди землі під
виноградники, формування ринку земель
сільськогосподарського призначення. До за&
гальних проблем розвитку галузі на сучасному
етапі, які вимагають термінового вирішення,

of the raw material base of winemaking, will contribute to the competitive prices for products, will meet the needs of the
market, stimulate efficient utilization of production capacities by using raw materials of their own to saturate the domestic
market and to develop the export potential of the industry.

Ключові слова: регіони, виноградарство, виноробство, обсяги виробництва, реалізація,
ефективність, рентабельність.

Key words: regions, vine growing, winemaking, volumes of manufacture, implementation,
efficiency, profitability.

слід також віднести: створення великої кіль&
кості малих виноробних господарств, підви&
щення рівня конкуренції на ринку, що вимагає
врегулювання їх діяльності на державному
рівні щодо якості продукції, оподаткування,
екології та інших аспектів; низький рівень про&
дуктивності насаджень через садивний мате&
ріал низьких селекційних категорій, невід&
повідність сортового складу виноградних на&
саджень вимогам виноробства; низька ефек&
тивність виробництва винограду, яка зумовле&
на високою долею старих та зріджених вино&
градних насаджень, що підвищує собівартість і
знижує конкурентоспроможність вітчизняної
виноробної продукції. Ці проблеми актуалізу&
ють обрану тему дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку виноградарства і вино&
робства, регіональні аспекти, ефективність ви&
користання насаджень та ресурсного потен&
ціалу виноробства досліджували Ільчук М.М.,
Дмитрук М.І., Кареба М.І., Хохлова Ю.Ю.,
Попова М.М., Авласенко О. А. [1—4].

Галузь виноградарства і виноробства Украї&
ни має потужний виробничий і природно&клі&
матичний потенціал, використання якого фор&
мує конкурентні переваги вітчизняних вироб&
ників на внутрішньому і зовнішньому ринку.
Власні конкурентні переваги формують кож&
ний з виноробних регіонів України. Географіч&
на специфіка України є виключно сприятливою
для розвитку виноградарства та виноробства.
15 виноградарських макрозон та 58 мікрозон
мають спонукати розробку програм державної
підтримки сектору для використання його по&
тужного потенціалу та поліпшення позицій
України на світовому ринку винопродуктів [5,
с. 93—99].

Основними причинами дестабілізації вино&
градарства є: закладання виноградників без
урахування природно&екологічних факторів;
нераціональний сортовий склад насаджень;
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низька якість посадкового матеріалу виногра&
ду; низький рівень агротехнічного стану виног&
радників; стагнація економіки України [6, с.
38—42; 7, с. 6—9].

З метою забезпечення високоефективного
розвитку виноградарства і виноробства Мос&
каленко Д.М., Сильчук Т.А., Зуйко В.І. вважа&
ють за необхідне формування організаційно&
економічного механізму, в якому поєднають
зусилля держава, виробники, населення, різні
інституційні структури та діють важелі форму&
вання конкурентних переваг на рівні окремих
територій, регіонів. На державному рівні важ&
ливо створити умови залучення кредитно&
фінансових механізмів підтримки малого і се&
реднього бізнесу у сфері виноградарства та
виноробства, суміжних з ними послуг торгівлі,
туризму, готельно&ресторанного бізнесу [8,
с. 33—37].

Більш детальне вивчення проблемних пи&
тань розвитку галузі на регіональному рівні та
визначення перспективних напрямів викорис&
тання ресурсного потенціалу доповнить нау&
кові дослідження за зазначеною тематикою.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення причин складної

ситуації у галузі на рівні основних виноробних
регіонів та обгрунтування напрямів підвищен&
ня їх виробничого потенціалу та зміцнення кон&
курентних позицій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У структурі виробництва винограду і вина
України за кількістю виробленої продукції,
основні виноробні регіони — Одеська, Закар&
патська, Херсонська та Миколаївська області,
які є центрами розвитку виноградарства і ви&
норобства в Україні, тут наявна необхідна ви&
робнича і ринкова інфраструктура, високороз&
винений виноробний комплекс у різних за роз&
мірами та організаційно&правовими формами
підприємствах, які вже сформували власні тор&
говельні марки і бренди. Деякі підприємства
мають багаторічну історію розвитку, безцінний
досвід вирощування винограду і переробки
його на вино. Сектор малого бізнесу викорис&
товує в основному потенціал господарств на&
селення, створює власний унікальний продукт
за смаковими якостями та інгредієнтами, зай&
має частку ринку крафтової продукції.

За даними асоціації "Виноградарі і виноро&
би України", в Одеській області вирощується в
середньому половина українського винограду,
і на цей же регіон припадає понад 50% вироб&

ництва вітчизняних вин. Найбільш відомими
виноробними підприємствами Півдня України
вважаються "Одесавинпром" та "Одеський ко&
ньячний завод". Більша частина продукції ви&
готовляється великими підприємствами, одне
з яких — ТОВ "Промислово&торговельна ком&
панія "Шабо", яка щомісяця випускає близько
1 млн пляшок вина та 1,6 млн пляшок коньяку.
Підприємство працює переважно на власній
сировині, а в разі нестачі закуповує виноград у
місцевих фермерів.

Пергат А.П., досліджуючи винний туризм в
Україні, характеризує Херсонщину як унікаль&
ну і своєрідну виноробну область України, із
сприятливими умовами для вирощування ви&
ноградної культури, специфічними грунтово&
кліматичними умовами місцевості, які дають
змогу виробляти тонкі, ніжні, свіжі столові і
досить екстрактивні десертні вина. Миколаї&
вська область представлена заводом "Коблево",
який уважається одним із потужних винороб&
них підприємств України. Завод було побудо&
вано у 1982 р. та налічує у своєму володінні по&
над 2 500 га виноградних плантацій. Також у
Миколаївській області випускається винна
продукція АТ "Радсад", добре відома як в Ук&
раїні, так і за кордоном [9, с. 85—89].

Регіоном із стійкими традиціями виногра&
дарства та виноробства є Закарпаття. На
відміну від південних регіонів, Закарпаття ха&
рактеризується розвитком малих і середніх
виноробних підприємств, великі підприємства
майже відсутні. Основна частина виноробних
потужностей розташована у приватних сади&
бах і господарствах населення. У рік такі під&
приємства виробляють від 1 тис. до 25—30 тис.
літрів вина, а площі виноградних плантацій не&
великі — від 0,2 до 7 га.

Економічну оцінку розвитку галузі вино&
градарства і його ролі у задоволенні потреб на&
селення надає визначення рівня споживання
винограду і вина населенням та порівняння да&
них показників із нормативами, які встановлю&
ють на рівні науково&дослідних установ гігієни
харчування. Виробництво винограду на одну
особу у 2020 р. було на рівні 7 кг, що становить
70 % до показника 2000 р. Рекомендована нор&
ма споживання винограду у свіжому вигляді
становить 8—10 кг, а фактично знаходиться на
рівні 1 кг, адже значна частина виробленої про&
дукції йде на переробку, а не на споживання
населенням. Слід враховувати, що у статистич&
них даних щодо споживання винограду на одну
особу не виділяють окремо виноград, а відоб&
ражають у групі "Плоди, ягоди, виноград", що
ускладнює аналіз рівня задоволення потреб
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населення саме у даному виді продукції.
Проте, слід відзначити, що споживання на&
селенням плодів, ягід і винограду у 2020 р.
становить 56,5 кг, що майже вдвічі більше
рівня 2000 р., проте також не відповідає
нормі споживання, мінімальний рівень якої —
68 кг, а раціональний — 90 кг (табл. 1).

У 2019 р. рівень споживання сухих вин в
Україні становив 4,1 л на особу, з яких 2,4 л —
вино українського виробництва. В Європейсь&
ких країнах із стійкими традиціями споживан&
ня вина на одну особу перевищує 40—50 л [9].

Щоб забезпечити розвиток виноробної про&
мисловості в країні необхідно створити умови
для зростання рівня споживання вина в розра&
хунку на одну особу. Це досить тривалий про&
цес, у результаті якого необхідно змінити сма&
ки і традиції щодо споживання алкогольних
напоїв, формувати культуру споживання вина,
переконати дорослу частину населення у якості
і корисних властивостях споживання вина
вітчизняного виробництва на
противагу міцним напоям, які
займають значну питому вагу
у споживанні алкогольних на&
поїв.

Обсяги виробництва вина в
Україні значно зменшилися за
десятирічний період дослід&
ження. Вина ігристого із
свіжого винограду у 2020 р. ви&
роблено на 58,5 % менше, ніж
у 2011 р., вина з фактичною кон&
центрацією спирту до 15% — на
45,3 % менше, а з концентра&

цією спирту більше 15% — у 11,7 разів менше
(табл. 2).

У 2020 р. очікуваний показник виробництва
винопродукції складав в цілому близько 10 млн
декалітрів, тоді як ще 2018 р. він сягав 19,7 млн
дал. [10, c. 106—110].

Обсяги виробництва вина і винопродукції
мають пряму залежність від площ виноградних
насаджень та рівня урожайності. Складною
проблемою виноградарських підприємств є не
тільки старіння виноградних насаджень, а й їх
низька продуктивність через відсутність нових
насаджень і високоврожайних сортів.

Роки 
Показники 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020

2020 р.
у % до
2000 р.

Виробництво 10 9 9 9 10 11 9 7 70,0 
Споживання 
плодів, ягід і 
винограду, кг 

29,3 37,1 48,0 50,9 52,8 57,8 58,7 56,5 192,8 

Таблиця 1. Виробництво і споживання винограду
на одну особу, кг

Роки 
Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2020 р. у 
% до 

2011 р. 
Вино ігристе із 
свіжого 
винограду 

5460 5466 5357 3645 4754 5741 3733 3399 2673 2266 41,5 

Вино з 
фактичною 
концентрацією 
спирту до 15% 

11434 8610 7316 4748 6685 6532 7475 7563 6424 6256 54,7 

Вино з 
концентрацією 
спирту більше 
15%  

5326 4035 4280 2409 1200 1132 854 800 742 455,8 8,6 

Таблиця 2. Виробництво вина виноградного в Україні, тис. дал.
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Рис. 1. Динаміка валового збору винограду в Україні за категоріями господарств, тис. т
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За останні роки у господар&
ствах всіх форм власності скоро&
чуються загальні площі вино&
градників, оскільки площі нових
насаджень менші, ніж виведені з
експлуатації. У 2020 площа пло&
доносних виноградних насад&
жень зменшилася до 37,2 тис. га,
що свідчить про поступову
відмову сільськогосподарських
товаровиробників від даного
виду виробництва. Це, на думку
фахівців, критична межа для га&
лузі виноробства, адже з такою
кількістю неможливо забезпечи&
ти підприємства вітчизняною си&
ровиною Також проблеми роз&
витку виноградарства пов'язані
з високою капіталомісткістю
створення сучасного винограднику (капі&
таловкладення на 1 га складають понад
100 тис. грн) та тривалим періодом його
окупності. Тривалість створення виноград&
ника становить чотири роки і більше, а пе&
ріод інтенсивної його експлуатації — 20—
25 років. У 2020 р. у країні вироблено 281 тис.
т винограду, що становить лише 54,7 % до
рівня 2000 р. Основним фактором знижен&
ня валового збору є скорочення площ на&
саджень у плодоносному віці — від 99,4 до
37,2 тис. га (рис. 1).

Рівень урожайності виноградників має
найвищі показники у 2017—2019 рр., коли
сягав позначки 114,9 ц/га. Урожайність ви&
нограду в Україні, незважаючи на окремі
сприятливі періоди, у цілому залишається
низькою. Так, середньорічний рівень уро&
жайності в 2020 р. становив 75,6 ц/га, тоді
як в європейських країнах перевищує 100—
120 ц/га.

За категоріями господарств рівень уро&
жайності значно відрізняється, що викли&
кає ще більше питань щодо негативних процесів
скорочення виробництва в галузі. У підприєм&
ствах вироблено у 2020 р. 98,7 тис. т винограду,
що становить 35 % від загальних обсягів. Площі
насаджень скорочено за період 2000—2020 рр.
від 97,6 до 26,2 тис. га — у 3,6 рази, а порівняно
з 1990 р. — у 6 разів. Урожайність винограду у
підприємствах має низький рівень і становить
у 2020 р. 40,3 ц /га, що менше 2018 р. вдвічі. Тен&
денцією останніх трьох років є скорочення уро&
жайності від 93,6 до 40,3 ц/га (рис. 2).

У господарствах населення площа насад&
жень — 12,9 тис. га при досить високій врожай&
ності — 144,1 ц /га. Це забезпечує даній кате&

горії виробників 182,3 тис. т врожаю виногра&
ду і частку 64,9 % від загального виробництва.
тоді як у 1990 р. участь господарств населення
у валовому виробництві оцінювалась на рівні
20 %, у 2000 р. — 30 %, а за останні 20 років зрос&
ла до 65 % у загальному валовому зборі. Зрос&
тання питомої ваги господарств населення
свідчить про перехід галузі на дрібнотоварну
основу. При цьому великі переробні підприєм&
ства не можуть бути забезпечені сировиною в
необхідній кількості і відповідної якості, оскіль&
ки господарства населення не мають з ними
зв'язків, не зацікавлені в об'єднанні для фор&
мування великих партій продукції, здійснюють
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Рис. 2. Рівень урожайності винограду за категоріями
господарств, ц/га

Роки 
Регіони 2000 2010 2015 2018 2019 2020 

2020 р. 
у % до 
2000 р. 

 Площа виноградників у плодоносному віці, 
тис. га  

Україна 99,4 67,6 41,8 40,7 39,5 37,2 37,4 
АР Крим 40,1 23,8 ... ... ... … - 
Закарпатська 4,9 3,9 3,7 3,4 3,4 3,2 65,3 
Миколаївська 6,8 5,3 5,8 5,4 5,3 5,0 73,5 
Одеська 40,3 28,0 25,5 25,2 24,4 22,8 56,6 
Херсонська 5,4 4,5 4,8 4,7 4,5 4,3 79,6 
 Виробництво винограду, тис. т  
Україна 513,8 407,9 386,3 467,6 366,3 281,0 54,7 
АР Крим 179,4 111,9 ... ... ... … - 
Закарпатська 41,9 20,3 27,2 26,6 26,7 26,8 64,0 
Миколаївська 30,2 38,9 50,8 62,1 30,6 21,9 72,5 
Одеська 201,4 175,1 238,7 296,7 241,7 169,8 84,3 
Херсонська 26,3 29,3 36,9 39,0 22,4 20,1 76,4 
 Урожайність, ц/га  
Україна 51,7 60,3 92,3 114,9 92,7 75,6 146,2 
АР Крим 44,8 47,0 ... ... ... … - 
Закарпатська 86,1 51,7 73,9 78,2 79,4 83,8 97,3 
Миколаївська 44,8 73,2 87,5 115,0 58,2 43,6 97,3 
Одеська 50,0 62,5 93,5 117,8 99,2 74,7 149,4 
Херсонська 49,2 65,3 77,2 82,5 49,4 47,1 95,7 

Таблиця 3. Динаміка виробництва винограду
за регіонами
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переробку винограду на вино само&
стійно і реалізують на місцевих рин&
ках. Отже, скорочення виробництва
винограду у підприємствах негативно
впливає на обсяги виробництва вина.

Дослідження динаміки виробниц&
тва винограду за регіонами підтверд&
жує загальні тенденції по країні. Так
у Закарпатській області площа вино&
градних насаджень у 2020 р. на 34,7 %
менша, ніж у 2000 р., у Миколаївській —
на 26,5 %, в Одеській — на 43,4 %,в
Херсонській — на 20,4 %. Найбільші
площі насаджень, урожайність і ва&
лові збори концентровані в Одеській
області, яка займає лідируючі позиції
серед основних виноградарських об&
ластей (табл. 3).

Тільки в Одеській області рівень урожай&
ності виноградних насаджень у 2020 р. пере&
вищує показники 1990 р. та 2000 р. В інших об&
ластях урожайність нижча, що свідчить про
недостатній рівень впровадження нових
сортів, порушення технологічних вимог, знач&
ну залежність від впливу факторів зовнішнь&
ого середовища.

Питома вага Закарпатської області у ва&
ловому виробництві становить 9,5 %, Мико&
лаївської — 7,8 %, Одеської — 60,4 %, а Хер&
сонської — 7,1 % (рис. 3).

Від розвитку виноградарства залежить і
стан виноробної галузі, функціонування якої
супроводжується негативною динамікою
(табл. 4).

За три роки 2018—2020 р. обсяги перероб&
ки винограду зменшилися від 274051,9 до
75982,3 т, або у 3,6 рази. Через неврожай і не&
гативний вплив кліматичних умов обсяги пе&
реробки в Одеській області у 2,5 рази менші у
2020 р. порівняно з 2018 р., у Миколаївській
— у 6,4 рази.

Середня ціна реалізації винограду на пе&
реробку становить у 2020 р. 6608,4 грн /т, що
вище на 21,0%, ніж у 2018 р. Проте приріст ціни
не став стимулом до нарощування обсягів ви&
робництва продукції, оскільки паралельно
зростали ціни на сировинні і матеріальні ре&
сурси, які споживає галузь.

Каламан О.Б. вважає, що ціноутворення є
найбільш важливим інструментом ефективної
взаємодії і розвитку учасників ринку про&
дукції виноградарства та виноробства. Про&
понує використовувати поетапний підхід до
розрахунків ціни. Спочатку визначати рівень
закупівельних цін на сировину, потім держав&
но&роздрібних і оптових цін на виноматеріал.

Одеська; 169,8; 
60%

Херсонська; 
20,1; 7%

Інші; 42,4; 15%

Миколаївська; 
21,9; 8%

Закарпатська; 
26,8; 10%

Рис. 3. Структура валового збору винограду за
регіонами у 2020 р.

Перероблено винограду на 
виноматеріали, т 

Середня ціна реалізації, 
грн / т Регіони 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Україна - 
всього 

274051,9 124226,6 75982,3 5463,3 5453,7 6608,4 

Закарпатська к к к к к к 
Миколаївська 98076,6 20973,9 15363,9 4698,0 6445,8 7807,2 
Одеська 142944,2 83452,1 56391,1 5853,0 4536,4 6153,9 
Херсонська 29693,6 14926,5 к 8753,8 7861,4 к 

Таблиця 4. Переробка та ціна реалізації
винограду на виноматеріали за регіонами

Роки 

Найменування сортів 
винограду 2018 2019 2020 

Середня 
ціна 

реалізації 
за 1 т, грн 
у 2020 р. 

Перероблено винограду 
за сортами - усього 

274051,9 124226,6 75982,3 6608,4 

з нього:     
Аліготе 29001,2 14056,0 7204,3 6689,0 
Бастардо магарацький 7771,8 2874,3 2320,9 8506,5 
Каберне Совіньйон 25939,3 12891,2 9862,0 7026,9 
Мерло 14802,5 6662,1 3459,1 7499,9 
Мускат (білий, рожевий, 
Оттонель і т.ін.) 

19788,5 8391,8 7942,2 6665,2 

Одеський чорний 7461,5 3110,2 2415,5 6035,3 
Піно (білий, чорний, 
сірий) 

12122,6 5061,4 4597,5 6386,4 

Рислінг (рейнський, 
італійський) 

12401,2 8483,9 5342,2 5566,6 

Ркацителі 15396,2 5458,5 3830,8 7887,3 
Первенець Магарача к к - - 
Подарок Магарача к к - - 
Сапераві (північний) 10745,7 4352,8 3301,9 7720,1 
Сильванер к к к - 
Совіньйон (білий, зелений) 12248,8 6031,2 4131,4 6439,8 
Сухоліманський 4463,9 954,4 1147,6 4655,6 
Трамінер рожевий 4782,7 1893,4 1198,4 6482,4 
Фетяска (Леанка) 4242,2 2004,6 к к 
Цитронний Магарача к к к - 
Шардоне 23756,5 11357,1 7537,3 7221,0 
Інші 64751,4 30280,9 10748,6 5259,0 

Таблиця 5. Переробка винограду на
виноматеріали за сортами, т
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Такий методичний принцип дає
можливість відстежити та об&
грунтувати їх рівень на шляху
просування продукції від това&
ровиробника до кінцевого спо&
живача у різних сферах викори&
стання. Цей підхід є комплекс&
ним і означає, що сезонні і регіо&
нальні обгрунтування витрат
слід проводити не менше як три
рази на рік: на початку року, на
початку і в кінці збирання вро&
жаю [11, с. 64—68].

Структуру переробки вино&
граду на виноматеріали за сорта&
ми відображає таблиця 5.

Оптимальним повинно бути
комплексне вирішення проблеми
протиріччя між потребою вино&
робного виробництва у сировині
й можливостями сировинної
бази: поступове зниження ім&
порту виноматеріалів і наливом
вина з одночасним розвитком
вітчизняної сировинної бази на
основі впровадження інновацій&
но&інтенсивних технологій ви&
робництва винограду, які забез&
печують його ефективність за
рахунок зростання врожайності
виноградних насаджень та підви&
щення якості продукції [12].

Україна має достатній потенціал для роз&
витку галузі і виробництва якісної продукції,
проте низка проблем соціально&економічного
та техніко&технологічного характеру заважа&
ють її ефективному функціонуванню та розвит&
ку.

Россоха В.В., Петриченко О.А. визначили,
що при чисельності населення віком старше 21 ро&
ку в Україні 33,1 млн осіб, 70% української про&
дукції на ринку, доведення рівня споживання
до 15 л вина на особу в рік, збільшить потенці&
ал ринку вітчизняного вина до 34 755 тис. дал,
що перевищує його ємність у 2019 р. майже у
3,7 рази, а при споживанні 20 л вина (46 340 тис.
дал) — у 5,1 рази [13, с. 17—29].

Завдяки останнім кліматичним змінам, гео&
графія виноградарства України значно розши&
рилась на північ і 2021 р., охоплює майже всю
Україну. А саме — поширилася ще на 15 облас&
тей, що в майбутньому призведе до зростання
площ виноградників. Це є однозначно поштов&
хом для розвитку та дослідження цих виногра&
дарських зон стосовно того, які саме сорти
підходять під ці нові погодні умови [14].

Кожен виноробний район виділяється
своїми природними і соціально&економічними
умовами формування і розвитку виноградно&
виноробного підкомплексу. У головних виног&
радарсько&виноробних регіонах України
(Одеська, Миколаївська, Херсонська і Закар&
патська області) є об'єкти, що відрізняються
своєю індивідуальністю і виробляють певні
марки вин.

Причорноморський регіон справедливо вва&
жається одним із найдревніших виноробних
регіонів України. Рівнинне виноградарство, в
основному, призначене для вирощування сто&
лових сортів та сортів, придатних для виготов&
лення ординарних вин. Для Одеської, Миколаї&
вської та частини Херсонської областей є ха&
рактерною м'яка зима, що дуже важливо для
теплолюбної виноградної лози. Зокрема, саме
на межі Північного Причорномор'я проходить
межа неукривної промислової культури. Теп&
ла та помірна волога осінь сприяє нормально&
му розвиткові та стиглості виноградних ягід,
посушливі періоди перед збором винограду
дають змогу отримати виноград високої якості
(табл. 6).

Таблиця 6. Провідні підприємства виноградарськоE
виноробного підкомплексу за Причорноморського регіону

Підприємства Особливості діяльності 
АТ «KOBLEVO» На підприємстві виготовляється більше 80 сортів вин: столові: сухі, 

напівсухі й напівсолодкі, кріплені, які поділяються на міцні й десертні, 
ігристі та вермути. На виробництві використовується надсучасне 
обладнання та європейські інновації. Виноматеріал зберігають у 
сховищі, об’єм якого складає близько 20 мільйонів літрів 

ТОВ «Інкерман 
Україна» 

Здійснює виробництво тихих та ігристих вин під брендом Inkerman 
для реалізації на території України. Тихі вина виробляються в м. 
Нова Каховка Херсонської обл. і смт. Великодолинське, Одеської 
обл., ігристі в Одесі. Обсяг виробництва компанії у 2018 р. сягнув 
майже 8 млн пляшок на рік. Компанія виготовляє широкий спектр 
якісних натуральних вин: від молодих столових та ординарних до 
витриманих найвищої якості, що залишаються гордістю 
українського виноробства 

Завод «Винтрест» Господарство оснащене сучасним обладнанням з Франції, Італії та 
Німеччини. На базі господарства росте більше 12 європейських 
сортів винограду. Виноробня єдина в Україні, що вирощує і 
виробляє сортові вина з сорту Піно Меньє 

Виноробне 
господарство 
князя  
П.М. Трубецкого 

Було реалізовано проект виноробні європейського рівня для 
виробництва сухих вин за класичними французькими технологіями. 
Вина підприємства завоювали міжнародне визнання і посіли своє 
місце на українському ринку преміальних авторських теруарних 
українських вин 

Агрофірма 
радгосп 
«Білозерський» 

Один з найбільших в Україні виробників саджанців, що складають 
близько 80% від усіх вирощених в країні. Використовується 
технологічне обладнання Італійського та Болгарського виробництва. 
Об’єм виробництва вина сягає 3,5 млн літрів на рік. Розлив у пляшки 
30 тисяч пляшок на рік 

ПрАТ «Дім 
марочних 
коньяків «Таврія»

Торгова марка представлена лімітованою серією: Ркацителі і Каберне. У 
рік розливається не більше 3000 пляшок. Власні виноградники в 
екологічно чистій зоні України. Ручний збір сировини, сортування і 
унікальна технологія первинного виноробства з витримкою у бочці 
французького дубу не менше 6 місяців 

Виноробні «Одесос», «Вина Гулієвих», «Beykush winery», Сімейна виноробня 
«Курінь», «Don Alejandro Winery», «SliVino», «Babchuk Winnery», 
«Ольвія нуво», «Manzul Winehouse», сімейні виноробні Мар'яна 
Шевченко «Клара Марсала» 
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Кожне підприємство має свою унікальну
методику виробництва вина, намагається впро&
ваджувати сучасні технології, популяризувати
власну торговельну марку і якісні характерис&
тики вина. Зокрема, "Коблево" чи не єдине ви&
норобне підприємство в Україні, яке викорис&
товує машинний збір винограду, але для пре&
міального виноматеріалу збір винограду відбу&
вається тільки руками. Вина торгової марки
"Коблево" експортуються до Польщі, Туреччи&
ни, Грузії, Норвегії.

ТОВ "Інкерман Україна" для виробництва
вина використовуються тільки найкращі вино&
матеріали українського й імпортного поход&
ження. Компанія повністю контролює проце&
си збору врожаю, транспортування, перероб&
ки, бродіння, витримки і розливу вина у пляш&
ки. Підприємство має добре сегментований та
диверсифікований продуктовий портфель, які
підвищують його конкурентні позиції на рин&
ку. Серед найбільш відомих та популярних ко&
лекцій — "Класична колекція", що є еталонною
колекцією ординарних вин України, "Prima
Maria", яка була зорієнтована на вибагливого
споживача, що віддає перевагу європейській
стилістиці вин; преміальна колекція "Reserve",
витримана у дубових бочках.

На виноробні Завод "Винтрест" проводять
екскурсії та дегустації вин у супроводі профе&
сійного сомельє. Щороку для власного вироб&
ництва керівництво компанії відбирає кращі
виноматеріали виключно з урожаю власних
виноградників. Тому вина завжди випускають&
ся лімітованою серією.

"Виноробне господарство князя П. М. Тру&
бецького" — унікальний об'єкт винного туриз&
му в Україні. Збір врожаю приваблює на вино&
робню Трубецького велику кількість туристів
не лише з України, але й з Європи. У 2013 р. була
завершена реконструкція історичної будівлі
виноробні 1900 року з вежею та оглядовим май&
данчиком, в якому обладнано дегустаційні
зали, встановлено 8 галерей винних підвалів
часів Трубецького, які використовуються для
витримки та зберігання вин. На території є го&
тель на 10 номерів та атмосферний банкет&хол
у старовинному крилі виноробні.

У ПрАТ "Дім марочних коньяків "Таврія" з
2016 р. бере початок робота фахівців з вином.
Зареєстровано власну винну торгову марку
ASKANO VALLEY. Преміальне витримане
крафтове вино, для виробництва якого викори&
стовується тільки добірний виноград [15].

Найбільш відома в Херсонській області
сімейна винарня "Курінь", основним напрямом
господарської діяльності є виробництво вино&

градних вин. У зв'язку з цим на території гос&
подарства було збудовано унікальний компак&
тний цех для переробки винограду, обробки ви&
номатеріалів, розливу та зберігання вин. Цей
комплекс побудовано за принципом французь&
кого шато. Це підприємство замкнутого цик&
лу: власний виноградник, винний підвал, цех,
дегустаційна зала, готель із рестораном. Еко&
логічний підхід до виробництва — тільки біо&
органіка, токсичні речовини не використову&
ються. Вино витримується у дубових бочках,
усього 70 бочок.

Наразі необхідно визначити пріоритети
розвитку виноградарства з урахуванням зо&
нальних та регіональних особливостей. При&
ділити увагу розробці спеціальних державних
програм зі збереження кращих сортів виногра&
ду. Уряду необхідно відновити дію Закону Ук&
раїни "Про збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства" (587&14 ) до 2025 р.
та удосконалити механізм надання державної
підтримки виноградарству і забезпечити роз&
виток виноробства з урахуванням вимог СОТ,
розробити Виноградний кадастр в рамках за&
гального земельного кадастру [16].

Зокрема, в Херсонській області розробле&
на "Обласна цільова програма розвитку вино&
градарства та виноробства Херсонської області
на 2021—2025 роки", в якій визначені основні
напрями розвитку галузей виноградарства та
виноробства: збільшення обсягів виробництва
на основі нових площ виноградників і площ зро&
шення під насадженнями; підвищення рівня
інвестування в галузь виноградарства та вино&
робства; впровадження в технологічний процес
вирощування виноградних насаджень іннова&
ційних інформаційних технологій; створення
Херсонської обласної Асоціації виноградарів
та виноробів; формування та подання до ком&
петентних органів пропозицій щодо вдоскона&
лення чинного законодавства в галузях вино&
градарства та виноробства;

В якості розвитку інфраструктури ринку
вина та реклами продукту на рівні регіону і
країни передбачено створення та організація
дегустаційних об'єктів і заходів, зокрема залів,
підвалів, майстер&класів, квестів, турнірів, на&
вчальних академій, лабораторій, тощо; прове&
дення Щорічного Фестивалю Вина; організація
та проведення ярмарок, виставок, а також се&
мінарів, бізнес&тренінгів, засідань за "круглим
столом"; створення стели — візитної картки
області та формування в рамках Херсонського
обласного краєзнавчого музею окремої секції
"Розвиток виноробства на Херсонщині"; виго&
товлення та розміщення на телебаченні відео&
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ролика "Виноградарство та виноробство Хер&
сонщини"; інтеграція маршрутів, розроблених
у рамках проєкту "Дорога Вина та Смаку", до
діючих електронних карт.

Реалізація зазначених завдань на території
області забезпечить відродження сировинної
бази виноробства, сприятиме налагодженню
конкурентоспроможної ціни на виноробну
продукцію, що відповідає потребам ринку, сти&
мулюватиме ефективне завантаження виробни&
чих потужностей з використанням власних си&
ровинних ресурсів для насичення внутрішньо&
го ринку та формування експортного потен&
ціалу галузі [17].

ВИСНОВКИ
Територіальна і зональна спеціалізація ви&

ноградарства, розвиток виноробства в малих
формах господарств, залежність результатів
діяльності від природно&кліматичних умов зу&
мовлюють регіональні відмінності у вироб&
ництві винограду і продуктів його переробки,
формують відповідні особливості виноградних
ринків окремих регіонів країни. У виногра&
дарських регіонах країни формуються стійкі
зв'язки з іншими регіонами та зовнішніми рин&
ками.

Розвиток виробничих, комерційних, торго&
вельно&збутових, фінансово&економічних,
інформаційних та науково&технічних зв'язків
на міжрегіональному рівні вимагає чіткого ви&
конання договірних угод з обміну ресурсами
для вирощування винограду, послугами щодо
його переробки і транспортування, постачан&
ня переробленої продукції у торговельну ме&
режу між регіонами України та провідними
Європейськими країнами. Ці процеси сприя&
ють інтеграції регіонів, формуванню нових
логістичних потоків, ефективному розвитку
виноградарсько&виноробної сфери АПК Ук&
раїни.

Ефективний розвиток виноградарства та
виноробства на рівні регіонів можливий на ос&
нові поєднання технологічних, організаційно&
економічних та ринкових чинників. Головним
вектором розвитку галузей виноградарства та
виноробства є: поліпшення використання наяв&
них ресурсів господарств і біокліматичного
потенціалу регіонів на основі впровадження
інтенсивних ресурсозберігаючих технологій
вирощування, розширення мережі підприємств,
фермерських господарств і малих форм під&
приємництва, спеціалізованих на виробництві
винограду і вина, оптимізації і поліпшенню
структури сортового складу насаджень відпо&
відно до потреб виноробних підприємств і рин&

ку вина, збільшення обсягів переробки і збері&
гання продукції в регіонах її вирощування, оп&
рацювання заходів щодо підвищення ефектив&
ності перспективних форм господарювання в
галузі.
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FORMATION OF CROSS�CULTURAL COMPETENCIES OF APPLICANTS
AS A CONDITION FOR SOCIAL AND PROFESSIONAL ADAPTATION

У статті обгрунтовується необхідність формування кросMкультурних компетенцій здобувачів, які навчаються на
управлінських напрямах підготовки, і формулюється авторське бачення змісту курсу "кросMкультурний менеджмент".
Проаналізовані основні принципи кросMкультурного управління, які можуть бути використані під час написання
підручників або в роботі менеджерів. Для реалізації управлінських технологій сьогодні співробітник компанії повиM
нен мати кросMкультурні навики, тобто здатність у чужому та змішаному культурному середовищі демонструвати
послідовну поведінку, яка призводить до досягнення поставлених цілей. До кросMкультурних навиків належать: роM
зуміння природи культури та того, що культура впливає на поведінку людини на його робочому місці; розуміння
відмінностей між культурами; розуміння того, як культурні фактори впливають на організацію структур, систем та
пріоритетів; уміння запроваджувати елементи однієї культури в іншу; розуміння того, як глибоко елементи однієї
культури можуть бути запроваджені в іншу, та навпаки. Протипоказанням в роботі інтернаціонального менеджера є
етноцентризм, тобто бажання "вписати" представників однієї культури в рамки своєї та очікувати від них відповідної
цим нормам поведінки.

Актуальність мультиагентної системи обумовлене наступними основними причинами: складність сучасних сисM
тем та організацій, яка досягає такого рівня, що централізоване управління в них є неефективним через наявність
великих потоків інформації.

The article substantiates the need for the formation of crossMcultural competencies of students studying in managerial
areas of training, and formulates the author's vision of the content of the course "CrossMcultural management". The basic
principles of crossMcultural management, which can be used when writing textbooks or in the work of managers, are
analyzed. To implement management technologies today, the employee of the company must have crossMcultural
achievements, that is, the ability in someone else's and mixed cultural environment to demonstrate consistent behavior
that leads to achieving the goals. CrossMcultural skills include: understanding the nature of culture and the fact that
culture affects human behavior in its workplace; understanding the differences between cultures; understanding how
cultural factors influence the organization of structures, systems and priorities; the ability to introduce elements of one
culture to another; understanding how deeply elements of one culture can be introduced into another, and vice versa.
Contraindications in the work of the international manager is ethnocentrism, that is, the desire to "fit" representatives of
one culture into the framework of their own and expect them to be subject to these norms of behavior.

The relevance of the multiMagent system is due to the following main reasons: the complexity of modern systems and
organizations, which reaches such a level that centralized management in them is ineffective due to the presence of large
flows of information.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система вищої освіти в Україні переживає

період реформування. Один з ключових на&
прямків перетворень — реалізація компетент&
нісно&орієнтованої професійної освіти. В рам&
ках компетентного підходу до цілей і резуль&
татів діяльності вищої школи найважливішою
складовою особистісного потенціалу випуск&
ника закладу вищої освіти є засвоєні ним ком&
петенції. Головна ідея компетентнісного підхо&
ду полягає в тому, що тим хто навчається "по&
трібно не стільки користуватися знаннями як
такими, скільки володіти певними особистісни&
ми характеристиками". Проте відсутні чіткі
визначення та галузі наукового дослідження
крос&культурної взаємодії та загальний підхід
до моделювання крос&культурної взаємодії [1].
У цій статі наведені предметні галузі компетен&
тнісно&орієнтованої освіти, глобалізації, інтер&
націоналізації менеджменту, крос&культурних
компетенцій, крос&культурного менеджменту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основний культурний інтерес до проблемати&
ки крос&культурного менеджменту виник в
Європі і США наприкінці 80&х — початку 90&х ро&
ків, коли опублікувались основні дослідження
голландців Г. Гофстеде і Ф. Тромпенаарса [2]
та американця Найджела Холдена [3], які сьо&
годні стали класиками та авторитетами крос&
культурного менеджменту. Нині праці украї&
нських вчених, зокрема Л. Борисової [4],
Н. Кириченко, Ю. Петрущенко [5], О. Роману&
хи [6], А. Капліної присвячені аналізу націо&
нальних бізнес&культур за класифікаційними
параметрами вищезгаданих моделей.

МЕТА СТАТТІ
Ця публікація ставить за мету систематиза&

цію галузей знань крос&культурних спрямувань
сучасного менеджменту, визначення їх пред&

CrossMcultural aspects of recruitment, selection and adaptation of personnel distinguish the following varieties of
international policy in multinational companies: ethnocentric policy: filling key positions in their representative offices
of the world only by personnel from the country of the parent company; polycentric policy: the use of local residents to
manage foreign representative offices and managers from the parent company's countries as top managers of the company's
headquarters; geocentric policy: to recruit the best and develop personnel, independence from nationality, to key positions
in any multinational system.

Ключові слова: компетентнісно@орієнтована освіта, глобалізація, інтернаціоналізація ме@
неджменту, крос@культурні компетенції, крос@культурний менеджмент.

Key words: competence@oriented education, globalization, internationalization of management,
cross@cultural competencies, cross@cultural management.

метних галузей та сфер застосування. Розроб&
ка застосування теорії мультиагентних систем
для моделювання поведінки мультикультурних
систем менеджменту. На основі логічного ана&
лізу визначені предметні галузі нових напрямів
менедмженту, формалізована задача міжкуль&
турної взаємодії та можливості моделювання
складних організаційних систем [2, с. 53].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одна з головних особливостей державних
освітніх стандартів вищої професійної освіти
третього покоління полягає в тому, що в них
законодавчо закріплена бінарна класифікація
компетенцій: загальнокультурні та професійні,
і дано визначення поняття "компетенція". Під
компетенцією розуміється здатність застосо&
вувати знання, вміння та особистісні якості для
успішної діяльності в певній галузі. Загально&
культурні компетенції являють собою універ&
сальні компетенції, не прив'язані жорстко до
об'єкта і предмета трудової діяльності. Про&
фесійні компетенції відображають професійну
кваліфікацію стосовно конкретної сфери тру&
дової діяльності. Успіхи випускників виших
навчальних заладів у трудовій діяльності знач&
ною мірою визначаються наявністю сформова&
них професійних компетенцій. Однак фунда&
мент "будівлі" професійної освіти формують
загальнокультурні компетенції. Це пов'язано з
тим, що сьогодні крім традиційного завдання
формування необхідного багажу знань і прак&
тичних навичок, навчання має на меті розвиток
творчої та соціальної активності особистості.
На це вказує, наприклад, видатний американсь&
кий менеджер Лі Якокка, підкреслюючи, що
успіх у фінансовому відношенні лише на 15%
обумовлюється знаннями своєї професії, а на
85 % — умінням спілкуватися з колегами, схи&
ляти людей до своєї точки зору, рекламувати
себе і свої ідеї тощо [2].
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Набір загальнокультурних компетенцій,
передбачених державними освітніми стандар&
тами вищої освіти, досить великий і умовно
може бути розділений на дві великі групи:

— компетенції, що відносяться до особис&
тості як суб'єкту життєдіяльності;

— компетенції, що відносяться до взаємодії
людини з іншими людьми.

У рамках другої групи особливе значення,
на наш погляд, належить здатності випускни&
ка вищої школи здійснювати взаємодію з інши&
ми людьми з урахуванням етнічних і національ&
них культурних відмінностей. Основною при&
чиною актуалізації здібностей фахівця до взає&
модії в міжкультурному середовищі є процеси
глобалізації економіки та інтернаціоналізації
менеджменту, що отримали бурхливий розви&
ток у кінці XX, початку ХХІ ст. Значне зрос&
тання мобільності трудових ресурсів, розвиток
міжнародних контактів у бізнесі призводять до
того, що підприємства все більшою мірою на&
бувають міжнародного характеру. Сьогодні
близько 40% товарів і послуг у світі виробля&
ються змішаними компаніями.

Процеси глобалізації неминуче призводять
до деякого "розмивання" національних кор&
донів, що сприяє не тільки міжнаціональної
міграції трудових ресурсів, а й активному про&
никненню на національні території нових по&
глядів, ідей, культур. Треба сказати, що ще
зовсім недавно в світі існували досить ізольо&
вані національні системи менеджменту, побу&
дова яких здійснювалося з урахуванням націо&
нальних особливостей, традицій і культурних
стереотипів. Сьогодні, завдяки інтернаціона&
лізації менеджменту, відбувається взаємне зба&
гачення національних моделей менеджменту на
основі використання кращого зарубіжного
досвіду. Водночас процеси глобалізації та
інтернаціоналізації не проходять безболісно:
контакти представників різних культур викли&
кають безліч проблем, породжуваних невідпо&
відністю поглядів, цінностей, віросповідань,
культурних стереотипів і традицій. Поряд з
інтеграційними процесами паралельно і не
менш інтенсивно розвиваються процеси соціо&
культурної диференціації, поділу і навіть про&
тистояння окремих соціальних груп.

В Україні з кожним роком з'являється ве&
лика кількість міжнародних компаній та їх
представництв, а вітчизняний бізнес збільшує
свою активність за кордоном. Необхідність
врахування крос&культурних особливостей ве&
дення бізнесу стає сьогодні важливою умовою
його ефективності та конкурентоспромож&
ності. Крім того, говорячи про Україну, не слід

забувати про наявність істотних територіаль&
них відмінностей в культурі населення. Украї&
на практично ніколи не була національною дер&
жавою в її класичному розумінні. Вона відразу
сформувалася як об'єднання різних етносів на
основі східнослов'янської єдності [3].

Сказане визначає особливу роль навичок
крос&культурної взаємодії в забезпеченні соц&
іальної та професійної адаптації випускників
вищої школи. Особливого значення формуван&
ня даних навичок набуває при підготовці май&
бутніх менеджерів. З цією метою в навчальні
плани підготовки менеджерів у багатьох вищих
навчальних закладах вводиться дисципліна
"крос&культурний менеджмент".

Крос&культурний менеджмент виділився в
самостійну галузь науки управління і навчаль&
ну дисципліну відносно недавно. В Україні актив&
не вивчення цієї галузі менеджменту почалося
тільки на рубежі ХХ—ХХІ ст. Термін "крос&
культурний менеджмент" (від англо&амери&
канського cross&cultural management) означає
менеджмент, що реалізується в умовах перети&
ну різних культур (cross: хрест, перехрестя,
схрещення, перетин). За кордоном формування
даного наукового напрямку в менеджменті по&
чалося в післявоєнні роки (50—60&ті роки
ХХ ст.). З цього не випливає, що раніше цього
періоду вчених&дослідників у всьому світі
(включаючи Україну) не цікавили проблеми
крос&культурного менеджменту, мова йде саме
про концентрацію даної проблематики в са&
мостійній науковій галузі та навчальній дис&
ципліні. Об'єктивною основою посилення інте&
ресу до крос&культурного менеджменту на да&
ному етапі розвитку світової економіки стало
істотне збільшення міжнародних економічних
зв'язків у післявоєнний період, різке посилен&
ня конкуренції та перехід її через національні
кордони, створення транснаціональних ком&
паній.

Наукові дослідження на цьому етапі роз&
витку крос&культурного менеджменту концен&
трувалися на вивченні культурних особливос&
тей, стереотипів і менталітету представників
різних країн, обумовлених історичними, гео&
графічними, релігійними та іншими факторами.
Дослідження дозволили зробити важливий
висновок: що кожна країна володіє культурною
самобутністю, своєю системою цінностей,
спроби зміни яких супроводжуються болючи&
ми процесами, що підривають основи держав&
ності. Недоліком досліджень цього періоду
було вихідне допущення про культурну мо&
нолітність досліджуваних країн, що, за
рідкісним винятком, не відповідає реальній
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дійсності. Підсумком розвитку крос&культур&
ного менеджменту на цьому етапі стало фор&
мування концепції "національної держави", в
рамках якої розглядалися національні моделі
менеджменту різних країн.

Особливістю наступного етапу стало поси&
лення уваги до організаційної культури. З'яви&
лися численні типології організаційних куль&
тур, що дозволяють ідентифікувати культуру
організацій з використанням численних пара&
метрів, що розкривають її зміст. Було встанов&
лено, що, незважаючи на те, що національна
культура і національний менталітет служать
підставою для формування організаційної
культури, культури організацій в рамках однієї
держави можуть відрізнятися великою різно&
манітністю в залежності від сфери господарсь&
кої діяльності, типу ринку, використовувано&
го в організаціях стилю лідерства та інших фак&
торів.

Особливості сучасного етапу розвитку
крос&культурного менеджменту визначаються
необхідністю вирішення проблем і подолання
протиріч, викликаних активізацією процесів
глобалізації економіки та інтернаціоналізації
менеджменту. З'єднання дуже різних націо&
нальних культур у бізнесі викликає не&
обхідність пошуку того спільного, що дозво&
лить інтегрувати різні національні культури в
єдину систему при збереженні культурної
спадщини, національної своєрідності і самобут&
ності. Відмінною рисою крос&культурного ме&
неджменту на сучасному етапі його розвитку є
відмова від концепції "національної держави"
на користь необхідності осмислення міжкуль&
турної взаємодії не тільки в зовнішньоеко&
номічній діяльності, але і в рамках окремих дер&
жав, все більш набувають поліетнічний, поліна&
ціональний і полікультурний характер.

Оскільки дисципліна "крос&культурний ме&
неджмент" є відносно новою для української
вищої школи, її зміст і структура не є устале&
ними, загальноприйнятими і часто служать
предметом дискусій. Більш того, існує цілий ряд
навчальних дисциплін, проблемні поля яких
лежать на стику або перетинаються з пробле&
матикою крос&культурного менеджменту. До
числа таких дисциплін слід віднести, перш за
все, "Міжнародний менеджмент", "Порівняль&
ний менеджмент", "Крос&культурні комуні&
кації". Як показує аналіз робочих програм,
зміст зазначених дисциплін часто дублюється,
хоча, безумовно, кожна з них повинна мати
чітко окреслену галузь вивчення, яка визна&
чається об'єктом, предметом і завданнями кур&
су.

Об'єктом вивчення крос&культурного ме&
неджменту є поведінка і взаємодія людей, що
представляють різні культури і працюють ра&
зом в одному організаційному середовищі.
Предметом вивчення дисципліни виступають
прийоми і методи управління персоналом у
мультикультурному середовищі.

Основними завданнями вивчення дисцип&
ліни "Крос&культурний менеджмент", на нашу
думку, є: формування навичок виявлення й ана&
лізу особливостей поведінки персоналу орга&
нізації, зумовлені культурними відмінностями;
формування крос&культурних компетентнос&
тей, поведінкових навичок, необхідних для со&
ціальної і професійної адаптації в умовах різних
культур; формування знань про необхідність
врахування культурних особливостей праців&
ників організації при побудові систем управ&
ління персоналом; формування навичок ефек&
тивного управління персоналом організації в
мультикультурному середовищі.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

З урахуванням позначених об'єкта, предме&
та і завдань вивчення курсу "Крос&культурний
менеджмент" його зміст повинен включати три
основоположних блоки:

1) культура як фактор національної та
етнічної самоідентичності. Тут доцільно роз&
гляд питань еволюції культури в контексті
факторів, що визначають культурну складо&
ву життєдіяльності людей, а також методів і
моделей, що дозволяють ідентифікувати
культурні відмінності за національною та ет&
нічною ознакою;

2) мультикультурний вимір організаційної
поведінки. Даний блок передбачає розгляд
різних аспектів трудової поведінки, трудової
мотивації та взаємодії працівників в контексті
мультикультурного виміру;

3) менеджмент персоналу в мультикультур&
ному середовищі. У цьому розділі розгляду
підлягають особливості управління персона&
лом організації з урахуванням культурних сте&
реотипів і традицій, обумовлених національни&
ми та етнічними ознаками. При цьому основна
увага повинна бути приділена, на нашу думку,
розгляду питань формування організаційної
культури, яка виступає найбільш ефективним
засобом відтворення системи ціннісно&норма&
тивного регулювання трудової поведінки пра&
цівників.

Запропонований підхід до формування
структури і змісту курсу "Крос&культурний
менеджмент" не претендує на абсолютність.
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Здається, зміст цієї навчальної дисципліни змо&
же придбати закінчену обгрунтовану структу&
ру тільки в процесі широкого обговорення на&
укової та педагогічної громадськості. Що не
викликає сумнівів — так це те, що формування
крос&культурних компетенцій випускників зак&
ладів вищої освіти — це не "данина моді", а не&
обхідна умова їх соціальної та професійної
адаптації до складних, мінливих умов сучас&
ності.
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PECULIARITIES OF RESOURCE POTENTIAL OF RURAL TERRITORIES OF KHERSON REGION

У статті проаналізовано та виявленно проблеми формування ресурсного потенціалу сільських територій ХерM
сонської області. Пропонується диференціювати ресурсний потенціал за походженням, а саме: поселенський, приM
родний, людський, економічний та соціальний. Встановлено, що у сільський місцевості станом на початок 2021 р.
проживало 38,6% всього населення регіону, за період 1990—2021 рр. чисельність сільського населення в області зменM
шилась на 18,4%. Виявленні проблеми пов'язані зі збільшенням кількості і масштабністю екологічних проблем, з неM
гативними змінами у водному та повітряному басейнах та іншими несприятливими процесами, що відбуваються в
довкіллі й негативно позначаються на якості життя населення. Вказується, на те що, природне скорочення населення
спостерігалось в усіх районах області. Обгрунтовано, що для Херсонської області економічний потенціал аграрного
сектора є базовим напрямом розвитку сільських територій. Наведено, що за останні роки суттєво скоротилась кількість
дошкільних, загальноосвітніх та культурних закладів. Більше половини сіл не має мінімального набору підприємств
повсякденного обслуговування, у тому числі кожне десяте село — жодного об'єкта соціального призначення. Все це
відбувається на тлі руйнування системи громадського транспорту, що унеможливлює забезпечення селян життєве
необхідними послугами.

The article analyzes and identifies the problems of forming the resource potential of rural areas of Kherson region. It
is proposed to differentiate the resource potential by origin, namely: settlement, natural, human, economic and social. It
is established that in rural areas as of the beginning of 2021 lived 38.6% of the total population of the region, for the
period 1990—2021 the number of rural population in the region decreased by 18.4%.

The number of settlements removed from the administrative register in connection with the resettlement of residents
since January 1, 1992. until January 1, 2021. was 21 settlements. The number of rural settlements that do not have a
population, but are not removed from the administrative register, as of January 1, 2021. was 22 villages.

Identification of the problem is associated with an increase in the number and scale of environmental problems,
with negative changes in water and air basins and other adverse processes occurring in the environment and negatively
affecting the quality of life.

It is indicated that a natural decrease in population was observed in all districts of the region. During 2020 in the
Kherson region the tendency of increase of migratory activity of the population continued. The balance of migration of
the population of the region in 2020 had a negative value of 1799 people. Kherson region ranks 20th in terms of wages, so
due to low wages and unstable economic situation, there was a negative balance of migration.

It is substantiated that for the Kherson region the economic potential of the agricultural sector is the basic direction
of rural development. The most profitable in 2020. was the production of cereals and sunflower seeds, but for other
products of the industry there is a decrease in profitability.
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It is stated that in recent years the number of preschool, secondary and cultural institutions has significantly decreased.
More than half of the villages do not have a minimum set of daily service enterprises, including one in ten villages — no
social facilities. All this is happening against the background of the destruction of the public transport system, which
makes it impossible to provide peasants with vital services.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ресурсний потенціал сільських територій

являє собою джерело та засіб їх відтворення, а
також відіграє ключову роль у визначенні
функцій, спрямованості та динаміки їх розвит&
ку. Його можна оцінити шляхом комплексно&
го аналізу сукупності ресурсів — внутрішніх
складових потенціалу. Сільські території Ук&
раїни, на яких проживає третина населення
країни та відбувається найважливіший етап аг&
рарного виробництва — продукування сіль&
ськогосподарської сировини, здійснюють непе&
ресічний вклад у розвиток національної еконо&
міки. Оцінка сучасного стану та ресурсного
потенціалу розвитку сільських територій дає
можливість складати прогнози, стратегії регіо&
нального та національного розвитку, визнача&
ти додаткові фактори впливу щодо покращен&
ня добробуту, активізації благополуччя та
підвищення рівня життя населення. Однак
деякі питання щодо ролі, місця та основних
складових розвитку ресурсного потенціалу
сільських територій, а саме підходи до визна&
чення поняття та проблеми із його застосуван&
ням залишаються недостатньо висвітленими та
потребують комплексного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вказаній проблематиці, зокрема досліджен&
ням ресурсного потенціалу сільських тери&
торій, присвячена доволі широка література
авторства вітчизняних фахівців. У її межах пра&
цювали знані науковці М. Орлатий, О. Боро&
діна, Ю. Губені, О. Довгаль, В. Лагодієнко,
А. Лісовий, І. Лукінов, Р. Мельников, Р. Мудрак,
Л. Овчинцева, О. Павлов, І. Прокопа, П. Саб&
лук, Д. Торопов, А. Ужва, М. Федотова, В. Юр&
чишин та багатьох інших вчених.

МЕТА СТАТТІ
Метою цієї публікації є аналіз сучасного

стану та особливостей ресурсного потенціалу
сільських територій Херсонської області, вияв&

Ключові слова: ресурсний потенціал, сільські території, поселенський потенціал, природ@
ний потенціал, людський потенціал, економічний потенціал, соціальний потенціал.

Key words: resource potential, rural territories, settlement potential, natural potential, human
potential, economic potential, social potential.

ленні проблем спричинених умовами сучасних
трансформаційних змін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Діяльність територіальних громад значною
мірою визначається, тим на скільки результа&
тивно вони використовують ресурси, які є в їх
розпорядженні та складають їх ресурсний по&
тенціал. Ресурсний потенціал являє собою дже&
рело і засіб їх відтворення, а також відіграє
ключову роль у визначенні функцій, спрямова&
ності та динаміки їх розвитку регіону. Його
можна оцінити шляхом комплексного аналізу
сукупності ресурсів внутрішніх складових по&
тенціалу. Створення умов для динамічного зба&
лансованого розвитку регіону, усунення основ&
них диспропорцій сприятиме максимальному
наближенню послуг до населення, підвищенню
спроможності територіальних громад та їх
представницьких органів до вирішення місце&
вих питань власними силами.

Існують різні підходи до класифікації ре&
сурсного потенціалу сільських територій. Так,
у сучасній науковій літературі вживаються
різні категорії потенціалу села, зокрема: посе&
ленський, демографічний, природний, трудо&
вий, кадровий. Економічний (виробничий) та
соціальний, що характеризують компонентну
структуру сукупного потенціалу сільського по&
селення. Вважаємо за потрібне диференціюва&
ти їх за походженням, як рекомендує проф.
Орлатий М.К., а саме: поселенський, природ&
ний, людський, економічний та соціальний [1,
с. 97—107].

Поселенський потенціал. Поселенський по&
тенціал — здатність регіону забезпечувати не&
обхідні умови для проживання людей на основі
використання ресурсів регіону та організації
оптимального співвідношення населених
пунктів (міст, селищ, сіл, хуторів). Сільський
населений пункт — це історично сформований,
у кожному конкретному випадку своєрідний
соціально&виробничий, культурно&побутовий.
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А в ряді випадків також адміністративний осе&
редок (центр).

На початок 2021 р. у Херсонській області на
території 243 сільських рад налічувалось 689 сіль&
ських населених пунктів, з них 31 селище і
658 села, в яких проживало 392,0 тис. осіб, або
38,6 % всього населення регіону. У середньому
на одну сільську раду припадає три населених
пунктів, а середня людність сільського поселен&
ня становила 569 осіб.

Густота сіл дає уявлення про ступень на&
сиченості території поселеннями та рівень її
заселення. Так, на початок 2020 р. у Хер&
сонській області кількість сіл з розрахунку на
10 тис. сільськогосподарських угідь станови&
ла 3,5 од. При цьому чисельність сільського
населення становила 38,6 % від загальної
кількості населення. За 1990—2021 рр. чи&
сельність сільського населення в області змен&
шилась на 18,4 % [2].

Останнім часом відбувається подрібнення
та вимирання поселень, що зумовлено соціаль&
но&економічними процесами, які відбувались у
сільському господарстві в 60&і роки минулого
століття. Концентрація аграрного виробницт&
ва та його індустріалізація спричинили втрату
багатьма невеликими поселеннями виробничих
функцій, призвели до звуження виробничої
сфери, зменшення потреби у трудових ресур&
сах. Однак останнє було завуальовано виперед&
жаючими щодо обсягів зменшення зайнятих у
сільському господарстві темпами міграційного
руху сільського працездатного населення. За
таких умов значна частина малих сіл опинялась
поза виробничим процесом і навіть без додат&
кових зусиль була приречена на поступове ви&
мирання.

Кількість сільських населених пунктів, які
не мають населення, але не зняті з адміністра&
тивного обліку, станом на 1 січня 2021 р. ста&
новила 22 села (Веселе, Криничанка, Нова Ка&
луга Друга, Вереміївка, Лозове, Ленінське, Ко&
стомарове, Майське, Володиміровка, Запоро&
жець, Зелений Гай, Макшіївка, Малинівка, Хер&
сонське, Комунарське, Таврійське, Мартівка,
Косаківка, Лиходідівка, Маячинка, Рогачинка,
Світле). Кількість же населених пунктів, зня&
тих з адміністративного обліку у зв'язку з пе&
реселенням жителів з 1 січня 1992 р. по 1 січня
2021 р. становила 21 поселення (Новий Світ,
Якімівка, Лугівка, Софіївка, Вітрове, Віноград&
не, Степове, Шевченко, Новосибірське, Черво&
ноармійське, Травневе, Запоріжжя, Красне,
Костогризівське, Фирсівка, Дуднік, Кудасове,
Олександрине, Ониськине, Дружба, Яблунівка)
[3].

Природний потенціал — це сукупність при&
родно&ресурсного капіталу(матеріальні цін&
ності та їх запаси і ресурси), а також умови
навколишнього природного середовища (ат&
мосферне повітря, земельні та водні ресурси,
корисні копалини, рослинний і тваринний світ
тощо). Ефективне використання природно&ре&
сурсного потенціалу є основою для формуван&
ня національними агропідприємствами конку&
рентних переваг і утворення на світовому рин&
ку іміджу країни як потужного експортера
сільськогосподарської продукції й продуктів її
переробки.

Охорона та використання природних ре&
сурсів є однією з найважливіших проблем, які
вирішують органи місцевого самоврядування
на своїх територіях. Це пов'язано насамперед
зі збільшенням кількості і масштабністю самих
екологічних проблем, усвідомленням їх впли&
ву на стан здоров'я людей, з негативними зміна&
ми у водному та повітряному басейнах та інши&
ми несприятливими процесами, що відбувають&
ся в довкіллі й негативно позначаються на
якості життя населення [1].

У 2020 р. в атмосферу Херсонської області
надійшло 63,3 тис. т забруднюючих речовин від
стаціонарних та пересувних джерел забруднен&
ня, що на 4 % більше, нуж у 2019 р. Із загальної
кількості забруднюючих речовин викиди мета&
ну, який належить до парникових газів, стано&
вило 14.7 тис. т. Крім метану, в атмосферу на&
дійшло 329,2 тис. т. діоксиду вуглецю (на 5%
більше, ніж у 2019 р.), який також впливає на
зміну клімату. Основне джерело забруднення
атмосфери діоксидом вуглецю (69,4%) є поста&
чання електроенергії, газу, пари та кондиційо&
ваного повітря. Від стаціонарних джерел у по&
вітряний басейн області надійшло 17,8 тис. т
забруднюючих речовин, або 28% їх загальної
кількості. Від роботи двигунів пересувних дже&
рел забруднення у 2020 р. у повітря було вики&
нуто понад 45.5 тис. т забруднюючих речовин,
майже 90% з яких — від автомобільного транс&
порту.

На кінець 2020 р. наявність відходів у про&
цесі людської діяльності становила в області
22,9 тис. т (відходів І—ІІІ класу), що на 7%
більше, ніж у 2019 р.

Для покращення стану навколишнього при&
родного середовища в області протягом 2020 р.
підприємствами, організаціями та установами
було витрачено 192,8 млн грн, з яких 94,3%
(181,8 млн грн) — поточні витрати, пов'язані в
основному на очищення зворотних вод 55,7%
(101,8 млн грн) та поводження відходами 9,2%
(16,8 млн грн).
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За рахунок коштів державного бюджету
було освоєно 0,6 млн грн капітальних інвес&
тицій і здійснено на 28 млн грн поточних вит&
рат, а основним джерелом фінансування вит&
рат на охорону довкілля, були власні кошти
підприємств [2].

Відносно низька частка земель сільськогос&
подарського призначення Херсонської області
пояснюється тим, що на її території розташо&
ваний другий за розмірами піщаний масив у
Європі. Піски займають площу 161,5 тис. га, а з
міжарендними землями — 210 тис. га. Одна з
причин цього явища, є те що, у господарствах
не завжди дотримуються науково обгрунтова&
них режимів зрошуваних земель, водно&по&
вітряного і сольового режимів. Також практич&
но не знижується в регіоні гострота проблеми
забруднення земель засобами хімізації сіль&
ського господарства. Склалася критична ситу&
ація із утилізацією особливо небезпечних
відходів (ІV класу). Так, у 2018 р. було утворе&
но 0,34 млн т відходів, а утилізовано тільки 2,9%
[4].

Екологічний розвиток як компонент сіль&
ських населених пунктів набуває першочерго&
вого значення, будучи індикатором гармоній&
ності існування людини як природної істоти
в природі. На території області зустрічається
221 вид тварин, занесених до Червоної книги
України. Сучасна мережа природно&заповідно&
го фонду області становіть 81 об'єкт загальною
площею 306,5 тис. га, або 10,7% від її площі.

Людський потенціал. Статистика населен&
ня, будучи найдавнішою галуззю статистики,
завжди відігравала важливу роль в управлінні
державою. Нині вивчення людського потенці&
алу не тільки не втратило своєї актуальності, а
й набуло першорядного значення у зв'язку з за&
гостренням демографічної ситуації в Україні.

Дослідження демографічних процесів не&
розривно пов'язане з виявленням особливостей
демографічного руху, який поділяється на три
види: природний — це народжуваність і
смертність, механічний — імміграція та емігра&
ція і соціальний — переміщення населення в
межах соціуму між окремими соціальними гру&
пами. Тому складність, багатоаспектність та
регіональна специфіка демографічних процесів
потребують особливої уваги до їх вивчення.

Чисельність сільського населення Хер&
сонської області на 1 січня 2021 р., за поперед&
німи даними, становила 392,0 тис. осіб і упро&
довж 2020 р. скоротилася на 4,6 тис. Природне
скорочення населення спостерігалось в усіх
районах області. На жаль, показник народжу&
ваності знизився від 8,6 особи на 1000 жителів

у 2018 р. до 7,7 особи торік та коливався від
5,2 народжених на 1000 жителів у Верхньоро&
гачицькому районі до 10,4 — у Каланчацькому
районі.

На Херсонщині за 2020 Р. зареєстровано
7650 новонароджених, тоді як померлих меш&
канців було в 2,2 рази більше (17057 осіб).
Смертність сільського населення менше ніж у
1,8 рази від жителів міст. У 2020 р. 4194 пари
чоловіків та жінок зареєстрували шлюб, що на
1948 пар менше проти 2019 р. Розірвали ж
шлюбні відносини 3241 пара.

Міграційні процеси є однією з основних
проблем економіки регіону та країни в цілому.
Насьогодні проблема міграції робочої сили
дуже гостро постає в Україні. Становище, у
якому опинилася наша держава, спричинило
значне падіння рівня життя, зростання цін на
товари та послуги.

Проте на сьогодні багато країн роблять усе,
для того щоб уникнути заселення біженцями,
людей, які нелегально проживають на території
держави. Але проблема міграції завжди буде
важливою, оскільки кожна людина має право
вибори, чи залишатися в своїй державі, чи їхати
в пошуках кращого життя за кордон. Після
підписання Шенгенської угоди безліч українців
виїхали і залишилися там жити, або періодич&
но їздять на заробітки і приїжджаючи в Украї&
ну живуть за гроші зароблені там, і це повто&
ряється безліч разів.

Протягом 2020 р. на Херсонщині тривала
тенденція підвищення міграційної активності
населення. Сальдо міграції населення області
за 2020 р. мало від'ємне значення обсягом —
1799 осіб. Кількість прибулих та вибулих за ми&
нулий рік мігрантів відповідно 8535 та 10334 осіб.

Внутрішня міграція як явище в країні доволі
спірне і не остаточне. Заходи, спрямовані на
вирішення проблеми зайнятості переселенців,
як основної їх інтеграції та забезпечення жит&
тя на новому місці, повинні бути негайними, але
обміркованими. Успішне вирішення проблеми
зайнятості ВПО приведе до зменшення соціаль&
ної напруги між мігрантами приймаючими гро&
мадами, а також до подальшої стабілізації еко&
номічної та соціальної ситуації у регіоні та в
Україні. Взагалі, внутрішня міграція по ре&
гіонам України станом на січень — вересень
2020 року складає 312836 осіб прибулих та
305895 осіб вибулих.

Найбільші заробітні плати за весь період
досліджень, спостерігаються в Дніпропет&
ровської, Донецькій, Запорізькій, Київській,
Миколаївський, Одеській областях та місті
Києві. Херсонська область займає 20 місце за
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даним показником, тому внаслідок малої за&
робітної плати та нестабільної економічної
ситуації і виникало від'ємне сальдо міграції
[5].

За даними ООН, кількість міжнародних
мігрантів у всьому світі збільшилась і досягну&
ла 272 мільйона в 2019 році. У 2000 році цей по&
казник становив 173 млн, в 2005 — 191 млн, у
2010 — 220 млн, 2015 — 248 млн [6].

Так, маючи статистичні дані тільки за 2015—
2017 роки можна зробити висновок, що у тери&
торіальної структури міжнародних міграцій&
них потоків можна спостерігати велику кіль&
кість мігрантів із західних областей — 69,4%.
Південний регіон, до склада якого входить Хер&
сонська область, має показник — 8,6%. Най&
більша міграція спостерігається у США,
Фінляндію, Ізраїль, Португалію. Якщо, трудо&
ва міграція у Фінляндію, Польщу, Російську
Федерацію та інші країни має сезонний харак&
тер, то мігранти у США, Ізраїль, Португалію,
як правило не повертаються.

Така відмінність у кількісті мігрантів у по&
рівнянні з західним регіоном, полягає на нашу
думку, у відмінностях за географічному поло&
женню, менталітету та транспортною інфра&
структурою.

Населення Херсонської області протягом
усього досліджуваного періоду усього дослід&
жуваного періоду мігрувало в пошуках кращо&
го життя, вищих заробітних плат та достойно&
го майбутнього. Наслідком чого було зменшен&
ня чисельності населення, народжуваності і
старіння нації. Такий рух населення має знач&
ний вплив на економіку, приносячи як вигоди,
так і втрати. Зокрема, грошові перекази покра&
щують добробут сімей мігрантів та стимулюють
внутрішній попит та є одним з основних дже&
рел валютних надходжень для країни. Але в
країні спостерігається розшарування населен&
ня за економічними показниками, адже дохо&
ди тих, хто отримує грошові перекази з закор&
дону значно більші, ніж у тих, хто працює в
Україні. Протягом 2020 року українські трудові
мігранти переказали за кордону додому 8,5 міль&
ярдів доларів. Незважаючи на пандемію коро&
новірусу та весняний карантин, заробітчани
надсилають на батьківщину майже стільки ж
грошей, як у 2019 році [7].

Беззаперечними є загрози соціального ха&
рактеру пов'язані із руйнуванням родин, яви&
щем сирітства дітей заробітчан, деформацією
статево&вікової структури в районах масової
трудової міграції, проблем демографічного
характеру. Найбільшу загрозу становить кри&
мінально індукована зовнішня міграція, тор&

гівля людьми та примусова праця українських
громадян [8].

Ще один негативний фактор міграції — це
відтік кваліфікованих робітників за кордон.
Так, за даними Херсонського обласного цент&
ру зайнятості за січень 2021 року, кількість ва&
кансій становила 1411 осіб. З них — професіо&
нали — 276, фахівці — 246, кваліфіковані ро&
бітники з інструментом — 192, робітники з об&
слуговування, експлуатації та контролювання
за роботою технологічного устаткування,
складання устаткування та машин — 172, пра&
цівники сфери торгівлі та послуг — 132, навіть
вакансії найпростіших професій становлять
146 осіб [9].

Потрібно зазначити, виїжджають ті, які во&
лодіють як інтелектуальними ресурсами, так і
фінансовими, отже, наша держава втрачає
людський потенціал. Тільки за умов подолан&
ня несприятливих чинників та проведення
міграційної політики в державі можливе подо&
лання негативних наслідків міграційного руху
населення Херсонської області та України за&
галом.

Дієвим засобом проти трудової міграції
може бути зростання економічної активності
та зайнятості населення, а на цій основі підви&
щення життєвого рівня. На сьогодні необхі&
дно врахувати міграційну ситуацію під час
розроблення економічних і соціальних про&
грам, виходячи з особливостей конкретних
регіонів.

В області погіршується стан зайнятості гро&
мадян працездатного віку, чисельність яких
зменшилась торік на 4,5%. Також упродовж
минулого року в області на 10,7% поменшало
мешканців, які скористались нагодою поліпши&
ти своє матеріальне становище за рахунок до&
даткового до пенсії за віком джерела грошо&
вих доходів. Останнім часом рівень зайнятості
сільського населення області дорівнював 44%.

У Херсонській області економічно активно&
го населення у сільській місцевості віком 15—
70 років налічувалось 195,8 тис. осіб, з них
175,9 тис. зайняті та 19,9 тис. безробітні.

Економічний потенціал у загальному зна&
ченні — це реальний обсяг продукції, який
може бути вироблений за повного використан&
ня ресурсів. Стосовно сільських територій таке
визначення потребує уточнення. На наш по&
гляд, зважаючи на актуальну виробничу спе&
ціалізацію сільських територій — виробницт&
во сільськогосподарської продукції, при харак&
теристиці економічного (виробничого) потен&
ціалу необхідно зупинитися саме на потенціалі
матеріального виробництва аграрної сфери
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сільських територій. Більшість дослідників
даної тематики, як і ми, пов'язують економіч&
ний потенціал сільських територій саме із агро&
продовольчим виробництвом [10, с. 110—119].

Для Херсонської області економічний по&
тенціал аграрного сектора є базовим напрямом
розвитку сільських територій. За обсягом ви&
робництва валової продукції сільського госпо&
дарства у 2020 р. область посіла 10 місце серед
інших регіонів України. Так, частка регіону у
загальнодержавному обсязі виробництва про&
дукції сільського господарства становила 4,4%,
у тому числі продукції рослинництва — 5,0, тва&
ринництва — 2,6%.

В аграрному секторі області на кінець 2020 р.
кількість зайнятого населення в сільському,
лісовому та рибному господарстві становила
126,2 тис. осіб, що на 11,7 тис. осіб або на 8,5%
менше ніж у 2019 р.

Виробництво продукції сільського госпо&
дарства у 2020 р. порівняно з 2018 р. зменши&
лось на 612,5 млн грн (у постійних цінах 2016 р.)
в основному за рахунок скорочення обсягів
виробництва продукції тваринництва на 409,1 млн
грн. Виробництво продукції сільського гос&
подарства на одну особу у 2020 р. становило
2643,4 грн.

Наявність сільськогосподарської техніки
порівняно з попереднім роком збільшується.
Так, у підприємствах на кінець 2019 р.: тракто&
ри — 5740 шт. (на 1,9%), комбайни — 1118 шт.
(на 1,2%), машини посівні та для садіння —
3268 шт. (на 2,5%), машини для захисту
сільськогосподарських культур — 1169 шт. (на
7,8%), борони — 7083 шт. (на 0,4%), жатки вал&
кові — 621 шт. (на 5,6%). У фермерських госпо&
дарствах області: трактори — 1990 шт. (на
5,0%), комбайни — 458 шт. (на 6,0%), машини
посівні та для садіння — 1211 шт. (на 7,4%), ма&
шини для захисту сільськогосподарських куль&
тур — 458 шт. (на 13,1%). У господарствах на&
селення у наявності є 184 трактора та 15 ком&
байнів.

Під урожай 2020 р. сільськогосподарські
культури було посіяно на площі 1419,5 тис. га,
у тому числі 778,5 тис. га зернових та зернобо&
бових культур, 441,1 тис. га культури технічні,
85,3 тис. га картопля, культури овочеві та баш&
танні продовольчі та 64,6 тис. га під культури
кормові.

Господарствами усіх категорій у 2020 р.
одержано 2719,9 тис. т. зернових та зернобо&
бових культур. Порівняно з 2019 р. виробницт&
во зменшилось на 0,8%, що зумовлено знижен&
ням урожайності культур на 1,2 ц/га, або на
3,4%. Але, такі показники у 2020 р. вдалося

отримати за рахунок розширення посівних
площ на 20,1 тис. га порівняно з 2019 р. або на
2,8%.

Соняшнику зібрано 531,6 тис. т, це на 17,1%
менше ніж у 2019 р., що зумовлено зниженням
урожайності (на 2,3 ц/га, або на 12,7%) та площі
їх збирання (на 17,7 тис. га, або на 5,1%). Кар&
топлі накопано 279,7 тис. т, що на 8% більше ніж
у 2019 р. Площа, з якої було зібрано врожай
майже не змінилась. Тому збільшення валово&
го збору відбулося за рахунок збільшення уро&
жайності на 10,1 ц/га або на 8,7%. Овочевої
продукції зібрано 1315,7 тис. т, що на 0,45 мен&
ше проти 2019 р. Загальні обсяги виробництва
плодоягідної продукції (44,8 тис. т) зменшились
на 22,5%, за рахунок зниження урожайності на
16,9 ц/га.

За рахунок збільшення зібраних площ ріпа&
ку (на 2,2 тис, га) валовий збір зріс на 2,5% і ста&
новив 197,2 тис. т.

У галузі тваринництва станом на кінець
2020 р. у всіх категоріях господарств Херсонсь&
кої області поголів'я великої рогатої худоби
становило 66,4 тис. гол., у тому числі корів —
43,4 тис., свиней — 99,0 тис., овець та кіз —
58,8 тис., птиці всіх видів — 5318,9 тис. гол. На
кінець 2020 р. порівняно з кінцем 2018 р. у всіх
категоріях господарств загальне поголів'я ве&
ликої рогатої худоби скоротилося у 1,5 рази,
свиней — 1,1 раза, овець та кіз — в1,7 раза, пти&
ці — в 1,1 раза.

У господарствах усіх категорій обсяги ви&
робництва м'яса порівняно з 2019 р. зменши&
лось на 8,2%; яєць від птиці всіх видів — на 7%;
молока — на 6%; виробництво вовни — на 22%.

У господарствах населення поголів'я вели&
кої рогатої худоби скоротилося на 20,8%, сви&
ней — 26,2%, овець та кіз — на 24,0%, птиці всіх
видів — на 6%. Цими господарствами утриму&
валось 78,3% загального поголів'я великої ро&
гатої худоби (торік — 81,3%), свиней — 22,8%
(31,4%), овець та кіз — 59,8% (63,1%), птиці всіх
видів — 36,8% (36,4%).

Тенденції, що склалися у виробництві та
реалізації продукції сільського господарства,
позначилися на фінансово&економічному стані
сільськогосподарських підприємств. Найбільш
прибутковим у 2020 р. було виробництво зер&
нових культур — 21,8% (9,7% у 2019 р), насіння
соняшнику — 29,6% (проти 19,3% у 2019 р.).
Знизився рівень рентабельності виробництва
овочевих культур (6,5% проти 8,6%), плодово&
ягідних (16,3% проти 22,8%), картоплі (33,7%
проти 45,5%), молока (19,5% проти 21,2%). Як і
у попередньому році, ще більш збитковим ста&
ло виробництво великої рогатої худоби на м'я&
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со (&25,1%), овець та кіз на м'ясо (&63,5%), ви&
нограду (&33,2%). Рентабельність виробництва
свиней на м'ясо дещо покращилась (&2,0% про&
ти &6,9%), але виробництво продовжує бути
збитковим.

Соціальний потенціал — це сукупність
організаційних елементів соціального середо&
вища, які можуть бути використані у сфері по&
слуг для задоволення сільських жителів різно&
манітними соціальними потребами. Основу
соціального середовища становлять галузі со&
ціально&культурного та соціально&побутового
призначення, завдяки яким здійснюється
відтворення фізичних і духовних сил особис&
тості.

Система освіти. У 2020 р. на Херсонщині на
селі функціонувало 292 дошкільних навчальних
закладів. Протягом 2000 — 2020 рр. кількість
дитячих дошкільних установ у сільській місце&
вості зменшилася на 81 од., а охоплення ними
дітей становило 25% у 2000 р. та 49% у 2020 р.

Охоплення дітей дошкільними закладами у
2019 р. по районах області — від 44% у Ново&
троїцькому районі, до 71% у Білозерському
районі.

Станом на початок 2020 / 21 н.р. у сільський
місцевості Херсонської області діяло 296 ден&
них загальноосвітніх навчальних закладів з чи&
сельністю учнів 61,7 тис. осіб, у тому числі 5,1%
перебували у школах першого ступеня, 7,9 —
другого і 84,9 — третього ступеня та 2 спе&
ціальні школи. Майже всі вони працювали в
одну зміну. За 2000 2020 рр. кількість загально&
освітніх навчальних закладів скоротилося на
180 од. При цьому, якщо заповнюваність учня&
ми початкових шкіл внаслідок їх скорочення
збільшується, то у восьмирічних і середніх вона
зменшується.

Підготовка кваліфікованих кадрів для сіль&
ськогосподарського виробництва головним
чином здійснюється через сільські професійно&
технічні училища. У 2020 р. в Херсонській об&
ласті налічувалось 26 училищ, в яких здобува&
ли освіту 3,4 тис. учнів. За 2000 — 2020 рр. їх
кількість значно зменшилась (на 2,5 тис. учнів).

Культура. У 2020 р. сільське населення Хер&
сонської області обслуговували 398 клубних
закладів, 632 бібліотеки. У більшості сіл зовсім
відсутні заклади культури, а існуючи знахо&
дяться в аварійному стані та потребують капі&
тального ремонту.

У розміщенні закладів культури серед райо&
нів області спостерігається надзвичайно висо&
кий рівень диференціації. Так, кількість сіль&
ських бібліотек коливалася від 17 од. у Верхнь&
орогачицькому районі до 60 од. у Голоприс&

танському районі; клубів — від 10 од. у Вели&
колепетихському до 34 од. у Великоолесанд&
рівському районах.

Сільський житловий фонд Херсонської об&
ласті на початок 2020 р. становив 9,5 млн м2 за&
гальної площі, а забезпеченість житлом у серед&
ньому на одного сільського жителя — 24,2 м2.

Рівень благоустрою сільського житла зде&
більшого не відповідає сучасним вимогам. У
2020 р. у сільській місцевості водопроводом
було обладнано лише 49,6% житлової площі (у
містах — 79,7%), каналізацією — 35,0% (72,9%),
опаленням — 85,7% (68,1%), газом — 93,2%
(86,2%), гарячим водопостачанням — 15,4%
(45,5%).

Транспорт. Аналіз сучасного стану транс&
портного сполучення та шляхів у Херсонській
області свідчить, що 2020 р. протяжність авто&
мобільних доріг загального користування ста&
новила 4985,9 км, у тому числі за категорія&
ми: I — 49,9 км, II — 378,1 км, III — 1043,8 км,
IV — 3514,1 км. Проте сучасна мережа доріг не
забезпечує нормального сполучення, не завж&
ди сприяє задоволенню потреб сільського на&
селення.

Економічна криза в державі, на жаль, ство&
рила несприятливі умови для подальшого роз&
витку соціальної інфраструктури. За останні
роки суттєво скоротилась кількість дошкіль&
них, загальноосвітніх та культурних закладів.
Більше половини сіл не має мінімального на&
бору підприємств повсякденного обслугову&
вання, у тому числі кожне десяте село — жод&
ного об'єкта соціального призначення. Все це
відбувається на тлі руйнування системи гро&
мадського транспорту, що унеможливлює за&
безпечення селян життєве необхідними послу&
гами.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналіз ресурсного потенціа&

лу сільських територій Херсонської області та
її системоутворюючих елементів свідчить, що
у регіоні не вдалося здійснити структурну пе&
ребудову аграрної економіки, яка б забезпе&
чила соціально&економічний розвиток та по&
ліпшення екологічного стану. Загрозливою
стала тенденція скорочення чисельності насе&
лення у районах області як за рахунок
від'ємного сальдо міграцій, так і механічного
руху населення, підвищується частка населен&
ня старших вікових груп, що призводить до
зростання демографічного навантаження на
працездатних.

Нині для області характерне звуження ба&
зису для розбудови ефективного соціально&
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го забезпечення населення внаслідок трива&
лої економічної кризи та управлінських про&
рахунків в умовах трансформації господарсь&
ких відносин. За сприятливих умов вони мо&
жуть бути реалізовані шляхом подолання не&
узгоджень та невідповідностей у сфері прий&
няття та реалізації управлінських рішень,
спрямованих на підтримку як аграрного та
пов'язаного з ним переробного виробництва,
так і розвитку виробництва екологічної
сільськогосподарської продукції, зеленого
туризму, природоохоронної та рекреаційної
діяльності тощо.

Подальший розвиток сільських територій
Херсонської області, реформування аграрно&
го сектора економіки на ринкових засадах
відкриває можливості ефективнішого викори&
стання ресурсного потенціалу його розвитку,
вимагає забезпечення повноцінного відтворен&
ня складових цього потенціалу, а також досяг&
нення соціальної, політичної та економічної
стабілізації у регіоні.
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THE ROLE OF CORPORATE INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX IN THE FORMATION OF
BUDGET REVENUES

Потреба пошуку шляхів збільшення доходної частини бюджетів різних рівнів через постійну необхідність фінанM
сування зростаючих державних витрат має особливе значення. Обгрунтовано, що податкові доходи мають переважM
ну питому вагу у структурі доходів бюджету.

Одними із найбільших податків, що сплачуються юридичними особами, є податок на додану вартість та податок
на прибуток підприємств. Доведено, що частка податку на додану вартість з врахуванням бюджетного відшкодуванM
ня становить близько третини усіх доходів Державного бюджету України; десяту частину складають надходження
від сплати податку на прибуток підприємств. Визначено, що економіка України має імпортноMорієнтований вид, бо
надходження від ПДВ з ввезених на територію України товарів мають частку, що становить понад 2/3 усіх надходM
жень від ПДВ.

Вказано на наявність негативних моментів адміністрування досліджуваних податків, а саме переплати та заборM
гованості по сплаті, що ускладнює повноцінне оцінювання реальних доходів бюджетів.

Проведено статистичне прогнозування податкових надходжень від ПДВ та податку на прибуток на основі факM
тичних показників попередніх періодів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

При формуванні політики соціально&еконо&
мічного розвитку держава враховує можли&
вості її фінансового забезпечення. У реаліях як
сьогодення, так і десятків років розвитку Ук&
раїни, державні органи влади враховують на&
самперед наявну кількість бюджетних коштів,
а вже потім — реалізацію окремих соціальних
та економічних завдань. Основним джерелом
фінансування реалізації функцій державної
діяльності є бюджет. Вагому частку серед дже&
рел поповнення доходної частини бюджету
займають податкові надходження, величина
яких залежить від обсягів та результатів націо&
нального виробництва, досконалості податко&
вого законодавства, дій платників щодо пошу&
ку шляхів зменшення сплати податків тощо.
Сучасні процеси оподаткування характеризу&
ються "значним розходженням між очікувани&
ми і реальними результатами реформування,
недостатньою ефективністю запроваджених

The need to find ways to increase the revenue side of budgets at various levels due to the constant need to finance
rising government spending is of particular importance. It is substantiated that tax revenues have a predominant share
in the structure of budget revenues.

Largest taxes paid by legal entities are value added tax and corporate income tax. It is proved that the share of value
added tax, taking into account the budget reimbursement, is about a third of all revenues of the State Budget of Ukraine;
the tenth part is the income from the payment of corporate income tax. It is determined that the economy of Ukraine has
an importMoriented form, as revenues from VAT on goods imported into Ukraine have a share of more than 2/3 of all
VAT revenues.

It is substantiated that the reasons for the reduction of income tax were a slight reduction in the tax rate, annexation
of Crimea, occupation of part of the eastern territories, which caused a drop in production, its reorientation from the
Russian market to other areas and, consequently, reduced taxable profits. In addition to these factors, the share of the
studied taxes was negatively affected by the reduction in the amount of taxable imports.

It is pointed out that there are negative aspects of the administration of the studied taxes, namely overpayments and
arrears of payment, which complicates the full assessment of real budget revenues. The presence of systematic
overpayments has a negative impact on budget revenues in the future, as the taxpayer has the right to offset or refund
overpaid payments. The largest amounts of overpayments were accounted from income tax and VAT. Tax debt is a constant
phenomenon, while fiscal and regulatory authorities perform the function of reducing its size. It is determined that due
to the introduction of measures to support business through the introduction of sanitary and epidemiological restrictions
due to the spread of coronavirus infection, the tax debt on all taxes is reduced.

Statistical forecasting of tax revenues from VAT and income tax based on actual indicators of previous periods is
carried out. The value of the forecast values of income from income tax and value added tax to the state budget has a
steady upward trend. It is established that the actual forecasting and planning of tax revenues is carried out according to
the algorithm defined by the legislation and is a rather complex process, especially when planning VAT revenues.

Ключові слова: податкові доходи, податок на додану вартість, податок на прибуток
підприємств, податковий борг, бюджетне планування, податкове відшкодування.

Key words: tax revenues, value added tax, corporate income tax, tax debt, budget planning, tax
refund.

технологій адміністрування податків і зборів,
передумов досягнення фіскальних, економіч&
них та соціальних ефектів відповідно до завдань
суспільного розвитку" [3, с. 731].

Органи влади досить часто впроваджують
зміни, що стосуються адміністрування по&
датків, величини податкових ставок, розширен&
ня чи звуження бази оподаткування з метою за&
безпечення збільшення податкових надход&
жень та покращення механізму адмініструван&
ня податків. Тому має місце необхідність аналі&
зу та вивчення ролі окремих податків при на&
повненні доходної частини Державного бюд&
жету України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ

НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Дослідження особливостей формування

бюджетних доходів постійно виступають об'єк&
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том напрацювань вітчизняних вчених. Пов'я&
зується наявність такого наукового інтересу не
тільки фінансово&економічними особливостя&
ми, а й політичними умовами, бо політичні
амбіції досить часто змінюють окремі умови
оподаткування суб'єктів господарювання, фі&
зичних осіб, що є окремим предметом диску&
сійних обговорень. Дослідження стосовно фор&
мування доходів бюджетів та їх використання,
а також розгляд ролі та місця окремих податків
при цьому здійснювали: О. Сидорович [3];
А. Морозова, Є. Руденко [6]; А.М. Вдовиченко,
Л.О. Козоріз, А.Г. Паскалова, П.В. Пірникоза,
Д.М. Серебрянський,  Ю.В. Сибірянська,
М.В. Стадник [7]; Ю. Карпишин, Л. Сус [8] та
інші. Проте існує постійна необхідність пошуку
нових шляхів наповнення бюджетів, а також
удосконалення існуючих; виявлення місця окре&
мих податків, виявлення проблемних сторін опо&
даткування та формування пропозицій щодо їх
усунення чи зменшення негативного впливу.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Головною метою дослідження є визначення

ролі податку на прибуток підприємств та подат&
ку на додану вартість при формуванні доходів
бюджетів України; подальших тенденцій бюд&
жетних надходжень від сплати цих податків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Відповідно до ст. 9 Бюджетного кодексу
України доходи бюджету класифікуються за та&

кими розділами: 1) податкові надходження; 2) не&
податкові надходження; 3) доходи від операцій
з капіталом; 4) трансферти. Податковими над&
ходженнями визнаються встановлені законами
України про оподаткування загальнодержавні
податки і збори та місцеві податки і збори [4].

Податкові доходи становлять найбільшу ча&
стку у структурі усіх доходів Державного бюд&
жету України (рис. 1).

Планова величина податкових доходів
Державного бюджету України змінюється від
77,1 % у 2015 р. до 81,7 % за даними 2019 р. При
цьому, у 2020 р. сплановано забезпечити один
з найнижчих показників частки податкових до&
ходів бюджету у загальній структурі — 77,4 %,
що обумовлено зростанням планової частки
неподаткових надходжень до Держбюджету
2020 р. Фактичні ж показники питомої ваги по&
даткових надходжень, за даними Державної
казначейської служби України, змінюються
із 76,6 % у 2015 р. до 81,8 % вже наступного
2016 р. Розбіжності між плановими та фактич&
ними показниками податкових бюджетних до&
ходів, за виключенням 2015 та 2017 рр., вказу&
ють на існування прогалин бюджетного плану&
вання, бо не повністю враховуються вплив
стримуючих факторів, можливості бізнесу,
масштабів та результативності державної
діяльності тощо.

Основними податковими бюджетними над&
ходженнями є сплата податків суб'єктами гос&
подарювання, а одними із найбільш важливих
податків юридичних осіб виступають податок
на додану вартість та податок на прибуток. Вра&
ховуючи значущість податкових надходжень
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Рис. 1. Частка податкових доходів у загальній величині доходів
Державного бюджету України, %

Джерело: побудовано за даними [5].
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при формуванні доходів Державного бюджету
України, проведемо аналітичні дослідження ча&
стки окремих податків, а саме ПДВ та податку
на прибуток підприємств у структурі доходів
державного бюджету за період 2013—2020 рр.
(рис. 2).

За наведеним даними відмічаємо ключову
роль податку на додану вартість у формуванні
доходів держбюджету. Так, питома вага над&
ходжень ПДВ без врахування бюджетного
відшкодування має тенденцію до зростання: від
37,8 % за даними 2013 р. до 54,7 % у 2016 р. Про&
те протягом останніх років має місце скорочен&
ня вказаної частки ПДВ до 50,5 %. Погоджую&
чись із напрацюваннями А. Морозової та Є. Ру&
денко, спрямованими на оцінку ролі ПДВ у
формуванні доходів держбюджету, щодо
"відшкодування цього податку з бюджету
справляє досить вагомий вплив на його
фіскальне значення" [6, с. 44—45], відмічаємо,
що крива "чистих" надходжень ПДВ відобра&
жає подібну тенденцію що і частка надходжень
ПДВ без врахування бюджетного відшкодуван&
ня. Загалом, реальні надходження від ПДВ зай&
мають понад третину усіх бюджетних надход&
жень, починаючи із 2016 р.

З квітня 2017 року в Україні функціонує
електронний реєстр відшкодування ПДВ,
в який включати заяви на відшкодування
ПДВ почали з лютого 2016 року. Саме з квітня
2017 року платникам, включеним до Реєстру,
почали фактично відшкодовувати заявлені
до повернення суми ПДВ. На початок жовтня
2017 року із 19 тис. узгоджених заяв, кошти не
були відшкодовані лише по 28 заявам або
26 платникам у зв'язку із блокуванням рахунку

отримувача або банку отримувача [7, с. 98—99].
У 2020 році було зібрано 264,8 млрд грн. ПДВ.
При заявлених до відшкодування 136,3 млрд
грн платникам відшкодовано 143,1 млрд грн.
Надходження ПДВ (сальдо) — 121,7 млрд гри&
вень. Для порівняння у 2019 році ці показники
складали: сплата ПДВ (збір) — 240,8 млрд грн,
заявлено до відшкодування — 152,8 млрд грн,
відшкодовано — 151,9 млрд грн. Надходження
(сальдо) — 88,9 млрд гривень [2]. Тобто відшко&
дування ПДВ за підсумками 2020 р. становило
на 8,8 млрд грн менше чи 94,2 % від показників,
зафіксованих за підсумками 2019 р. "Реформу
системи відшкодування ПДВ було визнано од&
ним із найефективніших антикорупційних
кроків 2017 р. Це стало можливим завдяки вик&
люченню на законодавчому рівні з повнова&
жень Державної фіскальної служби України
обов'язку надавати висновки про підтверджен&
ня суми бюджетного відшкодування. Сьогодні
система працює в автоматичному режимі за
принципом відсутності заперечень. Якщо про&
тягом визначеного законом терміну ДФС не
встановила факту порушення податкового за&
конодавства платником, заявка автоматично
йде на відшкодування [8, с. 211].

Відносно показників частки податку на при&
буток підприємств у загальній сумі надходжень
держбюджету відмічаємо зменшення питомої
ваги надходжень від цього податку з 16,01 % у
2013 р. до величини 10,1 % за даними 2020 р.
Водночас мінімальні значення частки даного
податку мали місце за період 2015—2017 рр. —
6,51; 8,81; 8,43 відсотків відповідно. Пояснюєть&
ся це зменшенням як фактичних показників
надходжень від податку на прибуток з одночас&
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Рис. 2. Частка ПДВ та податку на прибуток підприємств у загальній величині доходів
Державного бюджету України, %

Джерело: побудовано за даними [5].
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ним випереджувальним зростанням інших бюд&
жетних доходів. Причинами зменшення подат&
ку на прибуток стало по&перше, незначне змен&
шення ставки податку — з 19 % до 18 % (мала
складати 16 %); по&друге, анексія Криму, оку&
пація частини східних територій, що спричини&
ло падіння обсягів виробництва, його пере&
орієнтацію з російського ринку на інші напря&
ми і, як наслідок, зменшення оподатковувано&
го прибутку вітчизняних підприємств.

Крім вказаних факторів, на частку дослід&
жуваних податків негативний ефект мало ско&
рочення величини оподатковуваного імпорту,
однією з причин якого стала поява обмежу&
вальних заходів через поширення як на тери&
торії України так і інших країн світу коронаві&
русу SARS&CoV&2, що спричиняє гостру респі&
раторну хворобу COVID&19.

Розглядаючи динаміку податкових надход&
жень за останні 8 років (табл. 1), відмічаємо, що
за період 2013—2019 рр. планові розрахунки
мали постійну зростаючу тенденцію, що обу&
мовлено очікуваннями головних учасників бюд&
жетного процесу (розпорядників бюджетних
коштів) у зростанні макроекономічних показ&
ників розвитку економіки держави. Тенденція
змінюється за показниками 2020 р., де план по&
даткових надходжень становив понад 20 млрд
грн менше попереднього року, що обумовлено
процесами зміни влади, відповідальних за бюд&
жетне планування осіб. Фактичні ж показники
податкових доходів Державного бюджету Ук&
раїни у 2020 р. є вищими за планові, що вказує

на недосконалість здійснення бюджетного пла&
нування і прогнозування відповідного року.
Фактичні надходження від податків протягом
досліджуваного періоду є нижчими за планові
(за винятком 2016 р. та 2020 р.).

Нетто&надходження від сплати ПДВ, тобто
з урахуванням сум бюджетного відшкодуван&
ня, мають зростаючу динаміку, що обумовле&
но позитивною динамікою зростання рівня цін,
а також "удосконалення роботи системи моні&
торингу відповідності податкових накладних
критеріям оцінки ступеня ризиків, ліквідації
схем з податку на додану вартість, а також зни&
ження обсягів експорту товарів та послуг, які
за даними Національного банку за 2020 рік
зменшилися на 4,5% до 2019 року, що вплину&
ло на зменшення сум ПДВ, заявлених до
відшкодування з бюджету" [9, с. 26]. Стосовно
структури податкових надходжень від ПДВ, то
доцільно вказати на імпортно&орієнтований вид
економіки держави, так як надходження від
ПДВ з ввезених на територію України товарів
мають частку, що становить понад 2/3 усіх над&
ходжень від ПДВ. Одним із факторів, які впли&
нули на збільшення такої частки, стало скасу&
вання у травні 2020 року норми Податкового
кодексу України, яка передбачала звільнення
від оподаткування операцій з ввезення на мит&
ну територію України сонячних панелей та
вітрогенераторів, та яка діяла упродовж всьо&
го 2019 року [9, с. 13]. Зазначений стан справ
породжує пряму залежність наповнення дер&
жбюджету від умов та обмежень постачання

№ Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Податкові доходи 

державного бюджету,  
млрд грн план  

282,5 292,6 410,0 502,6 632,2 760,0 846,7 826,3 

2 Податкові доходи 
державного бюджету,  
млрд грн факт  

262,8 280,2 409,4 503,9 627,2 753,8 799,8 851,1 

3 Надходження податку на 
прибуток підприємств,  
млрд грн  

54,3 39,9 34,8 54,3 66,9 96,9 107,1 108,7 

4 Надходження ПДВ, всього, 
враховуючи бюджетні 
відшкодування, млрд грн  

128,3 139,0 178,5 330,0 434,0 506,2 530,6 543,7 

Надходження ПДВ з 
вироблених в Україні товарів 
(робіт, послуг), млрд грн  

84,6 81,2 108,1 139,5 180,2 210,8 240,8 269,6 5 

Частка надходжень ПДВ з 
вироблених в Україні товарів 
(робіт, послуг), % 

46,7 44,1 37,9 31,8 25,2 22,3 22,6 23,6 

Надходження ПДВ з ввезених 
на територію України 
товарів, млрд грн  

96,5 107,3 138,8 181,5 250,5 295,4 289,8 274,1 6 

Частка надходжень ПДВ з 
ввезених на територію 
України товарів, % 

53,3 55,9 62,1 68,2 74,8 77,7 77,4 76,4 

Таблиця 1. Динаміка податкових доходів Державного бюджету України
у розрізі ПДВ та податку на прибуток підприємств

Джерело: розраховано за даними [5].
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імпорту і при запровадженні іншими держава&
ми світу ряду обмежень у зв'язку з епідеміоло&
гічними заходами через поширення коронаві&
русної хвороби становить загрозу фінансуван&
ня державних програм та пошуку можливих
шляхів залучення позикових доходів бюджету.

Окрім зазначеного, доцільно відмітити про
наявність податкових переплат у доходах бюд&
жету. У Рахунковій палаті зазначають, що на&
явність систематичних переплат негативно
впливає на доходи бюджету в подальшому,
оскільки платник податків має право на залік
чи повернення надміру сплачених платежів. На
1 травня 2020 року найбільші суми переплат
обліковувались з податку на прибуток —
11,5 млрд грн, ПДВ — 2,6 млрд грн, неподаткових
платежів — 1,6 млрд грн тощо [1]. ДПС (ДФС)
виконала план надходжень до держбюджету на
100,7 %, однак перевиконання на 3,3 млрд грн
зумовлене переплатами станом на 1 січня
2020 р. на 16 млрд гривень. Отже, у разі відсут&
ності цих переплат виконання індикативних по&
казників надходжень до державного бюджету
за 2019 рік становило б 97,3 %. Протягом січня&
квітня 2020 року ДПС виконала план надход&
жень до держбюджету на 91,1%, з урахуванням
сум переплат, які станом на 01.05.2020 р. досяг&
ли 17,1 млрд гривень. Недонадходження до дер&
жбюджету становили 12 млрд грн (запланова&
но 153,2 млрд грн, надійшло 141,2 млрд грн) [1].

За даними Міністерства фінансів України
станом на 1 січня 2021 р. сума переплати з по&
датку на прибуток підприємств становила
25,0 млрд грн. За 2020 р. переплата зросла на
4,9 млрд грн, причиною росту є проведення
взаєморозрахунків відповідно до законодав&

ства. За результатами декларування за І—
ІІІ квартал 2020 р., за період з 01.04.2020 р. до
01.12.2020 р., переплата зменшилася на 2,1 млрд
грн — з 17,0 млрд грн на початок року до
14,9 млрд грн [9, с. 10].

Тенденції надходжень від сплати податку на
прибуток підприємств є стійкими до зростан&
ня, починаючи з 2016 р. Постановами Уряду
затверджені основні прогнозні макропоказни&
ки економічного і соціального розвитку Украї&
ни на 2019 та 2020 роки, у яких спад прибутку
прибуткових підприємств на 2020 рік порівня&
но з 2019 роком закладено у розмірі 15,1 відсот&
ка. Переплата з податку на прибуток на 01.01.2021
становила 13,9 млрд грн, що на 4,8 млрд грн, або
на 25,7 відсотків менше, ніж на 01.01.2020 [2].
Відзначаємо, що це підтверджує певною мірою,
про наявність помилкових підходів щодо
здійснення бюджетного планування.

Протилежним до переплати явищем, яке
також негативно впливає на реальні обсяги на&
повнення бюджету, виступає заборгованість по
сплаті податків. Податковий борг виникає че&
рез несвоєчасну та неповну сплату податкових
платежів суб'єктами господарювання до бюд&
жетів. Податковий борг виступає постійним
явищем, проте фіскальні та контролюючі орга&
ни виконують функції зменшення його величи&
ни. Податковий борг за підсумками 2013 р. ста&
новив 19 млрд грн [7, с. 95], а за даними 2020 р.
його величина складала вже 104 млрд грн [11].

Внаслідок впровадження заходів щодо
підтримки бізнесу через запровадження сані&
тарно&епідеміологічних обмежень через поши&
рення коронавірусної інфекції, податковий
борг з усіх податків на 3 060 грн, який існував у
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Рис. 3. Прогнозовані надходження ПДВ та податку на прибуток підприємств до Державного
бюджету України

Джерело: власні дослідження.
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платників до 1 листопада 2020 року, пробачи&
ли. Усі відкриті провадження із стягнення цьо&
го боргу були закриті. Кількість платників по&
датків, що мають податковий борг, скороти&
лася з 4,15 млн осіб на початок 2020 року до
834,9 тис. на січень 2021&го. Загальна сума по&
даткового боргу знизилася за рік на 19,6 млрд
грн [12].

Основними податками, за якими існує за&
боргованість щодо сплати виступає ПДВ — 52
% у 2013 р. та 46,6 % у 2020 р.; щодо податку на
прибуток, то частка його у загальній сумі по&
даткового боргу у 2020 р. складає 20,1 % [7, с.
95; 13]. Бюджет держави недоотримав надход&
жень від ПДВ та податку на прибуток у сумі,
що перевищує 70 млрд грн, що вимагає поси&
лення роботи фіскальних та контролюючих
органів із відповідними платниками податків.
При цьому така робота має базуватися не
тільки на методах примусового стягнення, а
і з використанням методів інформаційно&ро&
з'яснювальної роботи серед платників по&
датків.

За допомогою використання функції
ПРЕДСКАЗ, яка є стандартною статистич&
ною функцією MS Excel, проаналізуємо
фактичні надходження від податку на прибу&
ток та ПДВ за період дослідження (табл. 1)
та здійснимо розрахунок прогнозних показ&
ників на наступний п'ятирічний період —
2021—2025 рр. (рис. 3). Такий підхід дозво&
лить виявити тенденції майбутніх періодів
щодо доходів від сплати вказаних податків.
Фактичне ж прогнозування та планування
податкових доходів здійснюється за визначе&
ним законодавством алгоритмом і є досить
складним процесом, особливо при плануванні
доходів від ПДВ.

Згідно з наведеними прогнозними значен&
нями доходів від сплати податку на прибуток
та податку на додану вартість до держбюдже&
ту ми відмічаємо, що показники, прогнозовані
за допомогою функції ПРЕДСКАЗ, мають стій&
ку тенденцію до зростання. При цьому, згідно
існуючої методики планування на 2021 р. зап&
лановано 141,8 млрд грн від сплати податку на
прибуток підприємств та 501,7 млрд грн від над&
ходжень ПДВ [10].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Податкові надходження відграють вважли&
ву фіскальну роль для бюджетів різних рівнів.
Проведений аналіз структури податкових над&

ходжень дозволяє вказати, що ПДВ та податок
на прибуток виступають одними із бюджето&
утворюючих податків, які сплачують платники&
юридичні особи. Одними із негативних явищ
щодо забезпечення податкових надходжень
виступають переплата та наявність податково&
го боргу, що ускладнює повноцінне оцінюван&
ня реальних доходів бюджетів. Відкритими для
подальших досліджень виступають питання
погашення податкового боргу для чого необ&
хідно використовувати методи примусового
стягнення разом із поєднанням методів розви&
нених країн, а саме членів ЄС та США щодо
посилення інформаційно&роз'яснювальної ро&
боти серед платників податків, висвітлення по&
вної інформації щодо боржників.
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THE INFLUENCE OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP ON THE STRATEGIC
DEVELOPMENT OF THE TOURIST BUSINESS

Основною метою статті є обгрунтування впливу молодіжного підприємництва на стратегічний розвиток туристичного
бізнесу.

Проведено аналіз сучасного стану і перспектив розвитку молодіжного підприємництва в туристичній галузі країни.
Досліджено специфіку і технологію його функціонування в цій галузі.

Аспект наукової новизни проведених досліджень полягає в обгрунтуванні необхідності та доцільності впровадження
молодіжного підприємництва в туристичну індустрію з метою залучення додаткових грошових надходжень, стимулювання
реструктуризації регіональної та державної економіки, орієнтації на економічне зростання, залучення інвестицій, покраM
щення якості послуг.

У дослідженні було розглянуто основні особливості управління розвитком туристичної галузі та впровадження молодM
іжного підприємництва як одного зі стратегічних напрямів розвитку, досліджено альтернативні підходи до стратегічного
розвитку туристичного бізнесу та сформовано основні результати.

The development of business in the field of tourism services depends on many factors, but to achieve the most positive
dynamics can help actively involve young people with responsible but unconventional thinking and approach to different situations.
Youth entrepreneurship in the field of tourism services is able to attract significant cash inflows to the budget of the region, and
youth employment will stimulate the restructuring of the regional economy. In most countries, tourism has become the most
important industry, designed to provide quality and rational recreation for tourists.

The main task of the youth business of the tourist branch is the organization of comfortable and highMquality provision of
motivational requirements of the tourist. Compliance with the requirements guarantees the effectiveness of their activities in the
markets of different levels. Therefore, it can be considered as one of the areas of strategic development of the tourism business.

The main purpose of the article is to substantiate the impact of youth entrepreneurship on the strategic development of the
tourism business.

An analysis of the current state and prospects for the development of youth entrepreneurship in the tourism industry of the
country. The specifics and technology of its functioning in this field are investigated.

The aspect of scientific novelty of the research is to substantiate the need and feasibility of introducing youth entrepreneurship
in the tourism industry in order to attract additional cash, stimulate the restructuring of regional and state economy, focus on
economic growth, investment, improve service quality.

The study considered the main features of managing the development of the tourism industry and the introduction of youth
entrepreneurship as one of the strategic directions of development, explored alternative approaches to the strategic development
of the tourism business and formed the main results.

It is concluded that the active introduction and development of youth entrepreneurship in the tourism industry can become
one of the promising areas of its strategic development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегічний розвиток туристичного бізне&

су пoлягaє в поєднанні cиcтeмнoгo, cитуa&
цiйнoгo тa aдaптивнoгo упpaвлiнcькиx пiдxoдiв,

peзультaтoм чoгo є мaкcимaльнa aдaптaцiя
cepвicнї дiяльнocтi пiдпpиємcтв дo cучacниx
вимог та пoтpeб cпoживaчiв, мoжливicть
cвoєчacнo реагувати на будь&які внутрішні та
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зовнішні зміни, здатність oнoвлювaти acop&
тимeнт пocлуг, щo є ocнoвoю пiдвищeння
кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi тa eкoнoмiчнї eфeк&
тивнocтi галузі. Досягти максимального ре&
зультату може допомогти активне залучення
молодих людей з відповідальним але нестан&
дартним мисленням та підходом до різного
роду ситуацій. Саме тому молодіжне підприє&
мництво може дати позитивний поштовх для
розвитку туристичної галузі країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значну увагу темі сучасного стану та перс&
пективам розвитку молодіжного підприємниц&
тва приділяли такі науковці як: Ю. Кирилов [1],
В. Грановська [1], Г. Жосан [2], А. Капліна [3],
В. Крикунова [4], Л. Алєщенко [4; 5].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розкритті впливу мо&

лодіжного підприємництва на стратегічний
розвиток туристичного бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток бізнесу в сфері туристичних по&
слуг залежить від багатьох факторів, але до&
сягти максимально позитивної динаміки може
допомогти активне залучення молодих людей
з відповідальним але нестандартним мисленням
та підходом до різного роду ситуацій. Моло&
діжне підприємництво в сфері туристичних по&
слуг здатне залучити знaчнi гpoшoвi нaдxo&
джeння дo бюджeту вiдпoвiднoгo peгioну, а
зaйнятicть молоді cтимулюватиме pecтpукту&
pизaцiю peгioнaльнї eкoнoмiки, opiєнтуючи її
нa eкoнoмiчнe зpocтaння. У більшості poз&
винeниx кpaїн туpизм пepeтвopивcя у нaй&
вaжливiшу iндуcтpiю, пoкликaну зaбeзпeчити
якicний i paцioнaльний вiдпoчинoк туpиcтiв i
зaймaє пo дoxoдax пpoвiднe мicцe cepeд
eкoнoмiчниx гaлузeй.

Гoлoвним зaвдaнням молодіжного підприє&
мництва туpиcтичнї гaлузi є opгaнiзaцiя кoм&
фopтнoгo тa якicнoгo зaбeзпeчeння мoтивa&
цiйниx вимoг туpиcтa. Biдпoвiднicть вимoгaм
гapaнтує eфeктивнicть їx дiяльнocтi нa pинкax
piзнoгo piвня. Тому його можна розглядати як
один з напрямів стратегічного розвитку тури&
стичного бізнесу.

Сьогодні icнує багато тpaктувaнь cутнocтi
пoняття "cтpaтeгiчний розвиток". I. Шaпo&
вaлoвa cтвepджує, щo cтpaтeгiчний розвиток —
цe peaлiзaцiя кoнцeпцiї, в якiй пoєднуютьcя
цiльoвий, cиcтeмний, cитуaцiйний тa iнтeг&

paльний пiдxoди дo дiяльнocтi пiдпpиємcтвa,
щo дaє змoгу вcтaнoвлювaти цiлi poзвитку,
пopiвнювaти їx з нaявними мoжливocтями
пiдпpиємcтвa, poзpoбляючи тa peaлiзуючи
cиcтeму cтpaтeгiй. Kpiм цьoгo, нaукoвeць
cтвepджує, щo cтpaтeгiчнe упpaвлiння —
бaгaтoплaнoвий, фopмaльнo&пoвeдiнкoвий
упpaвлiнcький пpoцec, який дoпoмaгaє фop&
мулювaти тa викoнувaти eфeктивнi cтpaтeгiї,
щo cпpияють бaлaнcувaнню вiднocин мiж
opгaнiзaцiєю тa зoвнiшнiм cepeдoвищeм, a
тaкoж дocягнeнню визнaчeниx цiлeй [6].

Нa думку K. Жeлудeнкo, cтpaтeгiчний роз&
виток можна трактувати як пpoцec уcтa&
нoвлeння пepcпeктивниx нaпpямiв poзвитку
пiдпpиємcтв, aнaлiзу i вибopу eфeктивниx
cтpaтeгiй тa poзpoблeння кoмплeкcу кoн&
кpeтниx дiй щoдo їx peaлiзaцiї, щo зaбeзпeчить
дocягнeння пocтaвлeниx зaвдaнь тa жит&
тєздaтнicть opгaнiзaцiї в умoвax, щo змiню&
ютьcя. Він викoнує вeлику кiлькicть зaвдaнь, якi
cтocуютьcя cтpaтeгiчнoгo aнaлiзу, peaлiзaцiї,
poзpoблeння тa кoнтpoлю нaд викoнaнням
cтpaтeгiй пiдпpиємcтв [7].

Cтpaтeгiчнe упpaвлiння мoжнa визнaчити як
тaкe упpaвлiння opгaнiзaцiєю, якe cпиpaєтьcя
нa людcький пoтeнцiaл як ocнoву opгaнiзaцiї,
opiєнтує виpoбничу дiяльнicть нa зaпити
cпoживaчiв, здiйcнює гнучкe peгулювaння i
cвoєчacнi змiни в opгaнiзaцiї, щo вiдпoвiдaють
виклику з бoку oтoчeння, i дoзвoляють opгa&
нiзaцiї виживaти у дoвгocтpoкoвiй пepcпeктивi.

В. Джинджоян, М. Ємельянова, Г. Штонда
розглядають cтpaтeгiчний розвиток як oблacть
дocлiджeння, щo oxoплює пpoцec, чepeз який
фipми визнaчaють cвoю мiciю, бaчeння, цiлi i
зaвдaння, a тaкoж poзpoбляють i peaлiзують
cтpaтeгiї нa piзниx piвняx упpaвлiнcькї iєpapxiї
кoмпaнiї, щoб cтвopити i збepeгти кoнкуpeнтну
пepeвaгу [8].

З. Іванова досліджує стpaтeгiчний розвиток
туpиcтичного бізнесу як пpoцec упpaвлiння, щo
нacaмпepeд фopмуєтьcя зa paxунoк людcькoгo
пoтeнцiaлу, opiєнтує виpoбничу дiяльнicть
пiдпpиємcтвa нa зaпити cпoживaчiв, здiйcнює
гнучкe peгулювaння i cвoєчacнi змiни в opгa&
нiзaцiї, якi вiдпoвiдaють викликaм з бoку oтo&
чeння, i дoзвoляють виживaти у дoвгocтpoкoвiй
пepcпeктивi туpиcтичним пiдпpиємcтвaм [9].

Aнaлiз cтpaтeгiчнoгo розвитку туристично&
го бізнесу пoкaзує, щo йoгo тaкoж нe мoжнa
тpaктувaти oднoзнaчнo, a доцільно згрупувати
у три основні підходи (рис. 1).

Перший пiдxiд пepeдбaчaє poзpoбку та
впровадження iндивiдуaльниx cтpaтeгiй poз&
витку туpизму для тepитopiї з виcoким туpиc&
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тичним пoтeнцiaлoм тa poзвинутoю iнфpa&
cтpуктуpoю. Цeй пiдxiд є дoцiльним зa умoви
oбгpунтувaння тoгo, щo poзвитoк туpизму cпpи&
ятимe динaмiчнoму i збaлaнcoвaнoму poзвитку
peгioну, ocкiльки cтpaтeгiчний плaн — цe
дoкумeнт, мeтoю якoгo є збiльшeння кoнку&
peнтocпpoмoжнocтi тepитopiї.

Другий пiдxiд гpунтуєтьcя нa тoму фaктi, щo
peгioнaльнa туpиcтичнa пoлiтикa чacтo iнтeг&
pуєтьcя у пoлiтику iншиx гaлузeй, ocкiльки
туpизм функцioнує нa мeжi piзниx гaлузeй
eкoнoмiки. Toму йoгo вapтo poзвивaти у
кoнтeкcтi зaгaльнoгo coцiaльнo&eкoнoмiчнoгo
poзвитку peгioну.

Tpeтiй пiдxiд вpaxoвує тaку cпeцифiчну
pиcу туpизму як тe, щo нepiдкo туpиcтичнo
пpивaбливi oб'єкти poзтaшoвaнi у мeжax
дeкiлькox aдмiнicтpaтивнo&тepитopiaльниx
oдиниць, щo вимaгaє cпiвпpaцi мiж їxнiми
пpeдcтaвникaми, a тaкoж зумoвлює кoopди&
нaцiю дiй мicцeвї влaди з дepжaвними opгaнaми
вищиx piвнiв.

Пpoцec cтpaтeгiчнoгo розвитку повинен
пoчинатися з визнaчeння мiciї opгaнiзaцiї. Дaлi
здiйcнюєтьcя пocтaнoвкa cтpaтeгiчниx цiлeй зa
чoтиpмa piвнями упpaвлiння. Eтaп poзpoбки
cтpaтeгiчного розвитку cклaдaєтьcя з кiлькox
пiдeтaпiв. Пepший eтaп — aнaлiз кoнкуpeнцiї,
дpугий eтaп — aнaлiз внутpiшньoгo cepeдoвищa
opгaнiзaцiї, тpeтiй eтaп — фopмувaння
пopтфeля cтpaтeгiй. Пocлiдoвнa peaлiзaцiя
eтaпiв є мipoю цiлeй пpaвильнї пoбудoви cтpa&
тeгiї i зa умoви її eфeктивнocтi кoнкpeтнi цiлi
пiдпopядкoвуютьcя гoлoвнiй мeтi визнaчeнї
cтpaтeгiї.

B умoвax нестабільності eкoнoмiчної систе&
ми для успішного розвитку туристичного бізне&
су неoбxiднo зacтocoвувaти cтpaтeгiчнe упpaв&
лiння, одним з напрямів якого має бути актив&
не впровадження молодіжного підприємницт&
ва.

Основними зaвдaннями впровадження мо&
лодіжного підприємництва як напряму cтpa&
тeгiчнoгo розвитку туpистиної галузі має ста&
ти:

— пoлiпшeння iнвecтицiйнoгo клiмaту;
— пiдвищeння пoдaткoвї eфeктивнocтi за

рахунок впpoвaджeння пpoзopиx тa cпpa&
вeдливиx пpaвил для кoжнoгo учacникa;

— cтимулювaння cпoживчї aктивнocтi
нaceлeння шляxoм пiдвищeння якocтi нaдaння
туpиcтичниx пocлуг;

— paцioнaльнe викopиcтaння туpиcтичнoгo
пoтeнцiaлу з oxopoнoю тa збepeжeнням пpи&
poдниx oб'єктiв тa eкocиcтeм нa тepитopiяx, дe
poзтaшoвуєтьcя вeликa кiлькicть туpиcтичниx
oб'єктiв;

— зaбeзпeчeння бeзпeки туpиcтiв i ociб, щo
пoдopoжують тoщo.

Пoпpи cуттєву вaгoмicть, iндуcтpiя туpизму
на шляху розвитку cтикaєтьcя з cepйoзними
пpoблeмaми, тaкими як: змiни у зaкoнoдaвcтвi,
peгioнaльнi aбo глoбaльнi eкoнoмiчнi тa пoлi&
тичнi кpизи, coцioкультуpнi тeндeнцiї, бiльш
витoнчeнi cмaки клiєнтiв, жopcткa кoнкуpeнцiя,
бeзпeкa, культуpнe piзнoмaнiття, глoбaлiзaцiя,
злиття i пoглинaння кoмпaнiй, бpaк poбoчї
cили, a тaкoж пpoгpecивнi тexнoлoгiчнi poзpoб&
ки. Taк, зoвнiшнiй вигляд пpoдукту, ceгмeн&
тaцiя pинку, фpaнчaйзинг, iнвecтицiйнi фoнди
нepуxoмocтi, a тaкoж кoнцeпцiї нoвoгo пpoдук&
ту є у пoвнoму poзумiннi cлoвa pушiйними
cилaми cтpaтeгiчнoгo poзвитку, якi cлужaть
пpичинoю виcoкї динaмiчнocтi цiєї cфepи
дiяльнocтi. Bci цi тeндeнцiї i пoдiї вимaгaють вiд
opгaнiзaцiй iндуcтpiї туpизму пepeocмиcлeння
cвїx cтpaтeгiчниx мeтoдiв упpaвлiння.

Щo ж дo ocнoвниx учacникiв пpoцecу cтpa&
тeгiчнoгo упpaвлiння poзвиткoм туpизму, тo
ними виcтупaють cуб'єкт упpaвлiння (дepжaвнi
тa нeдepжaвнi opгaни упpaвлiння) тa oб'єкт
упpaвлiння (туpиcтичнa гaлузь кpaїни у цiлoму,

Рис. 1. Альтернативні підходи до стратегічного розвитку туристичної галузі
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якa пpeдcтaвлeнa туpиcтичними oпepaтopaми
та aгeнтaми, iншими cуб'єктaми пiдпpиємницькї
дiяльнocтi)

Велика кількість підприємств туристичної
галузі лишe нeщoдaвнo пoчaли зacвoювaти
тexнoлoгiю cтpaтeгiчнoгo упpaвлiння, виoк&
peмивши для ceбe тaкi ocнoвнi йoгo пepeвaги:

— cтpaтeгiчнe упpaвлiння є ocнoвою для
poзpoбки cтpaтeгiчниx плaнiв, пpoєктiв та
пpoгpaм, щo є cиcтeмнoю xapaктepиcтикoю
нaпpямiв poзвитку пiдпpиємcтвa, фopмувaння
i peaлiзaцiї opгaнiзaцiйниx змiн;

— нaявнicть cтpaтeгiї дoзвoляє визнaчити
ocнoвнi нaпpями тa шляxи poзвитку туpиc&
тичнoгo пiдпpиємcтвa у дoвгocтpoкoвiй пepc&
пeктивi, кoнцeнтpуючи зуcилля нa пpiopитeтax;

— cтpaтeгiчний плaн пepeдбaчaє мoж&
ливicть пocтiйнoгo oпepaтивнoгo утoчнeння у
пpoцeci гocпoдapcькї дiяльнocтi тa змiн пpи
умoвi дoбpe нaлaгoджeнoгo звopoтнoгo зв'яз&
ку [10].

Також важливим є пiдкpecлити, щo cтpa&
тeгiчнe упpaвлiння розвитком є необхідним нe
тiльки для пiдпpиємcтв туристичної галузі, aлe
й для вcix opгaнiзaцiй, нeзaлeжнo вiд їx типу i
poзмipу. Пpoтe пiдпpиємcтвa сфери туризму
працюють в унiкaльному пo cутi зoвнiшньому i
внутpiшньому cередовищі, щo poбить ocoбливo
вaжливим poзумiння i cлiдувaння cучacним
тeopiям i пpaктикaм cтpaтeгiчнoгo упpaвлiння.
Нaпpиклaд, iндуcтpiя туpизму зaзнaлa paзючi
змiни у пoтpeбax i oчiкувaнняx пoтeнцiйниx
клiєнтiв. Сучасним підприємствам, для продук&
тивного розвитку, нeoбxiднo нe тiльки пocтiйнo
poзpoбляти нoвi кoнцeпцiї пpoдуктiв i пocлуг,
aлe й paцioнaльнo poзпopяджaтиcя cвїми ви&
тpaтaми i вміти упpaвляти тpудoвими pecуp&
caми.

Нeзaлeжнo вiд poзмipу, типу i oбpaнoгo
ceгмeнту cпoживaчiв, вci туристичні пiд&
пpиємcтвa бepуть учacть у пpийняттi вiдпo&
вiдaльниx упpaвлiнcькиx piшeнь з тoчки зopу
нaмipiв пpи peaлiзaцiї i poзпoдiлi вiдпoвiдниx
pecуpciв. Koли opгaнiзaцiя cфepи туpизму
уcпiшнo пiдгoтoвлeнa дo мaйбутнix змiн i
aктивнo peaгує на будь&який вплив фaктopiв
зoвнiшньoгo i внутpiшньoгo cepeдoвищa, вoнa
забезпечує собі тверду позицію на ринку та
стійкі конкурентні переваги.

Пpoтягoм ocтaннix poкiв суб'єкти туристич&
ного бізнесу нaмaгaютьcя opгaнiзувaти єдинe
упpaвлiння для вcix cклaдoвиx галузі — вiд
cтвopeння piзнoмaнiтниx пpoдуктiв дo зaбeз&
пeчeння нaдiйнocтi тa peaлiзaцiї плaну пpo&
cувaння туpиcтичнї пpoпoзицiї. Отже, ocнoв&
ними ocoбливocтями cтpaтeгiчнoгo упpaвлiння

розвитком, нa якi нacaмпepeд cлiд aкцeнтувaти
увaгу, є:

1) cтpaтeгiчнe упpaвлiння — цe пpиблизний
пpoгнoзoвaний poзвитoк кoмпaнiї, a нe тoчний
тa дeтaльний oпиc її cтaнoвищa i poзтaшувaння
у бiзнec— cepeдoвищi;

2) cиcтeмa cтpaтeгiчнoгo упpaвлiння — цe
cвoєpiднa фiлocoфiя тa iдeoлoгiя бiзнecу, якa
нe пoвиннa звoдитиcь дo фopмaлiзoвaнoгo нa&
бopу пpoцeдуp, ocкiльки пpи poзpoбцi cтpaтe&
гiї, paзoм з пpaвилaми, нeoбxiдним є пoєднaння
iнтуїцiї, пpoфecioнaлiзму i кpeaтивнocтi, що
притаманно молодому поколінню;

3) у pинкoвиx умoвax пoмилки, дoпущeнi
пpи вибopi cтpaтeгiї нeмoжливo випpaвити
жoдними eфeктивними пpийoмaми oпepaтив&
нoгo мeнeджмeнту, щo мoжe пpивeзти дo
пopaзки у кoнкуpeнтнiй бopoтьбi.

Biдoмo, що вірогідність бaнкpутcтвa cepeд
мaлиx i cepeднix пiдпpиємcтв cфepи туpизму
дocить виcoка. Зacтocувaння cтpaтeгiчниx
пpинципiв i кoнцeпцiй упpaвлiння, одним з яких
є впровадження молодіжного підприємництва,
стане peзультaтивним нe тiльки в oблacтi пo&
дoлaння пopушeнь у пpoцeci пpийняття упpaв&
лiнcькиx piшeнь тa poзпoдiлу pecуpciв, a й у
пiдвищeннi eфeктивнocтi дiяльнocтi галузі.

Залучення молоді та активний розвиток
молодіжного підприємництва туристичної га&
лузі може сприяти:

— зocepeджeнню увaги нa cтpaтeгiчнo вaж&
ливиx acпeктax дiяльнocтi;

— зaбeзпeчeнню взaємoзв'язку мiж зoв&
нiшнiм i внутpiшнiм cepeдoвищeм галузі;

— більш детальному aнaлiзу мiнливoгo зoв&
нiшньoгo cepeдoвищa;

— aнaлiзу cтpaтeгiчниx pecуpciв галузі;
— чiткому визнaчeнню cутi cтpaтeгiчнoгo

бaчeння тa нaпpямкiв poзвитку;
— poзpoбці кoнкpeтниx цiлeй i зaвдaнь

дiяльнocтi туристичної сфери;
— визнaчeнню ключoвиx pecуpciв i джepeл

iнвecтувaння;
— фopмулювaнню пeвниx piшeнь i їx peaлi&

зaцiя;
— упpaвлiнню змiнaми;
— кoopдинувaнню opгaнiзaцiйниx зaxoдiв i

нaпpямкiв poзпoдiлу pecуpciв;
— визнaчeнню poлi i знaчeння opгaнiзaцiйнї

cтpуктуpи i культуpи у пpoцeci poзpoбки i pea&
лiзaцiї cтpaтeгiї;

— змeншeнню нeвизнaчeнocтi дiяльнocтi
вcepeдинi opгaнiзaцiї тa упpaвлiння нeю;

— вимipу зaплaнoвaниx i нeзaплaнoвaниx
peзультaтiв пpoцecу фopмувaння тa впpoвa&
джeння cтpaтeгiї.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Cтpaтeгiчнe упpaвлiння poзвитком сфери
туризму є бeзпepepвним динaмiчним пpoцecoм,
мeтою якого є зaбeзпeчeння peaлiзaцiї мeти
poзвитку галузі у cучacниx мiнливиx умoвax з
викopиcтaнням нaявнoгo пoтeнцiaлу. Цей
пpoцec включає в себе poзpoбку тa peaлiзaцiю
cтpaтeгiї poзвитку туpизму в кpaїнi зa дoпo&
мoгoю зacтocувaння ocнoвниx iнcтpумeнтiв, а
саме функцiй, пpинципiв, мeтoдiв тa зaвдaнь.
Активне впровадження та розвиток молодіж&
ного підприємництва в індустрію туризму може
стати одним з перспективних напрямів його
стратегічного розвитку.
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