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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині світовий ринок овочів розвивається під

дією таких факторів: загострення продоволь�
чої безпеки у багатьох країнах світу, що зумов�
лює підвищену увагу до овочів як одного із ос�

УДК 342.531.41:338.432(477)

О. В. Захарчук,
д. е. н., завідувач відділом, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

СВІТОВИЙ РИНОК ОВОЧІВ ТА МІСЦЕ

УКРАЇНИ

O. Zakharchuk,
doctor of Economics, head of the Department of the National Science Center "Institute of Agrarian Economics"

WORLD VEGETABLE MARKET AND UKRAINE

Досліджено проблеми розвитку ринку овочів у світі та Україні у сучасних умовах. Овочівництво є специфічною
галуззю рослинництва, яка включає в себе великий набір овочевих культур, вирощуваних за різними технологіями, з
різними термінами зберігання овочевої продукції, з різною собівартістю й ефективністю її виробництва.

В Україні для вирішення продовольчої проблеми потрібно збільшити реалізацію продукції в зимовий та весняний
періоди. Пріоритетним напрямом удосконалення товарного руху овочевої продукції має стати упорядкування стиF
хійних ринкових відносин з допомогою організації оптових продовольчих ринків. Однією з перспективних форм
оптової торгівлі свіжою плодоовочевою продукцією в Україні та світі є збутові кооперативи.

The problems of development of the market of vegetables in the world and Ukraine in the modern conditions are
investigated. Vegetable production is a specific branch of plant growing, which includes a large selection of vegetable
crops grown under different technologies, with different shelfFlife of vegetable products, with different cost and efficiency
of its production.

In Ukraine, to solve the food problem, it is necessary to increase the sales of products in the winter and spring
periods. The priority direction of improving the commodity movement of vegetable products should be to streamline
spontaneous market relations through the organization of wholesale food markets. One of the most promising forms of
wholesale of fresh produce in Ukraine and in the world is sales cooperatives.

Ключові слова: ринок овочів, світовий ринок, експорт9імпорт, овочівництво, ціна, реа9
лізація.

Key  words: vegetable market, world market, export9import, vegetable growing, price,
realization.

новних продуктів харчування з боку міжнарод�
них організацій, глобалізація сільського госпо�
дарства внаслідок пом'якшення торговельних
бар'єрів, посилення ролі споживача та конку�
ренції на ринку овочів, підвищення вимог спо�
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живачів до якості кінцевої продукції, впровад�
ження інноваційних розробок у діяльність з
виробництва сільськогосподарської продукції.
Вагомим чинником, що визначає основні напря�
ми подальшого розвитку овочевого ринку Ук�
раїни, є стан та тенденції розвиту світового
ринку овочів. Це в свою чергу впливає на підви�
щення ефективності виробництва овочів, по�
глиблення процесу вертикальної інтеграції та
активізацію партнерських відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню сучасного вітчизняного та
світового ринку овочів присвячено роботи та�
ких відомих науковців, як: Амбросова В.Я.,
Бойка В.І., Близького Р.С., Вакуленка О.А.,
Власова В.І., Макаренка П.М, Писаренка В.В.,
Рудь В.П., Саблука П.Т., Супіханова Б.К., Уль�
янченко О.В. та інші. Проте дослідження вив�
чення та обгрунтування напрямів посилення
конкурентних позицій України на світовому
ринку овочів залишається недостатньо вивче�
ним.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз сучасного стану та

тенденцій розвитку світового ринку овочів та
обгрунтування напрямів посилення конкурен�
тних позицій в ньому України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНН

Виробництво овочів (до них ФАО включає
також дині) в кінці ХХ і на початку ХХІ ст. ди�
намічно розвивається в більшості країн світу
завдяки зростаючому попиту на овочеву про�
дукцію на світовому і внутрішньому ринках. Ви�
буховий характер виробництва овочів відбув�
ся у період з 1995 по 2005 рр. [3, с. 161]. Зрос�
тання виробництва овочевої продукції у світі,
за визначений період, становило 327,4 млн т або
на 57,3%, що перевищує темпи зростання насе�
лення. Це є свідченням того, що споживання
овочів у світі зростає.

Найбільшими виробниками овочів у світі є
Китай. В минулому році в Китаї посівні площі
під овочевими культурами і валове виробницт�
во овочів склали відповідно 42,8 і 51,6% від
світового обсягу. За цими двома показниками
Китай вийшов на перше місце в світі за допо�
могою інновацій і впровадження техніки в ово�
чівництві. У Китаї в результаті здійснення про�
грами "Овочевий кошик" із 80�х років минуло�
го століття в країні спостерігався бурхливий
розвиток овочівництва, яке вже стало опорною

галуззю розвитку національного сільського
господарства. Пояснюється це зростанням ви�
робництва для власних потреб, що обумов�
люється зростанням чисельності населення в
Китаї і рівня життя в країні, так і концентра�
цією виробництва овочевої продукції для зро�
стаючого японського ринку.

За рахунок дешевої робочої сили, кращих
природно�кліматичних умов та розвитку тех�
нологій, які дозволяють довше зберігати свіжу
продукцію, не втрачаючи її властивостей, ве�
ликим компаніям, що спеціалізуються на
торгівлі овочевою продукцією, вигідніше інве�
стувати кошти у виробництво овочів у менш
розвинених країнах, ніж у країнах, де спожи�
вається найбільше цієї продукції на душу насе�
лення (Японія, США, країни ЄС). Це і пояснює
суттєве зменшення частки світового виробниц�
тва овочів у цих країнах.

Значно зросло (у більшості випадків більш,
ніж у 4 рази) виробництво овочевої продукції
у Єгипті, Мексиці, Індії, Туреччині, що дозво�
лило цим країнам увійти в десятку найбільших
країн�виробників цього ринку та витіснити з
нього такі країни як Франція та Японія. Як і у
випадку з Китаєм, це пояснюється наближен�
ням цих країн до найбільших ринків овочевої
продукції та вигідністю, через дешевші ресур�
си, інвестувати кошти у виробництво овочевої
продукції саме тут, а не безпосередньо у роз�
винених країнах.

Про ознаки зростання світових темпів при�
росту овочів свідчить показник виробництва на
душу населення. Так, у 1990 році у світі ви�
роблялося 88 кг овочів на душу населення, а у
2015 році — 138 кг. Найбільше овочів на душу
населення виробляється в Китаї — понад 400 кг,
Греції — 296 кг, Іспанії — 273 кг, Білорусі —
245 кг. Споживання овочів знаходиться у пря�
мо пропорційній залежності від рівня доходу,
при цьому пропозиція на душу населення є най�
більшою у країнах з високим рівнем доходу. У
таких країнах пропонується ширший вибір про�
дуктів, оскільки більше різноманіття продукції
дає місцеве виробництво, а додаткова кількість,
для задоволення зростаючого попиту, імпор�
тується.

Україна входить до числа провідних світо�
вих виробників овочів. Частка України у світо�
вому виробництві овочів у 2015 році склала 1%.
За період з 1961 по 2015 рік виробництво овочів
в Україні зросло на 6,5 млн т. або втричі. Основ�
ними регіонами виробництва овочів в Україні є
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Киї�
вська, Львівська, Луганська, Одеська, Пол�
тавська, Херсонська, Харківська області, в яких
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у 2015 році було зосереджено близько 60% усь�
ого виробництва овочів.

В Україні на сьогодні основним місцем реа�
лізації овочевої продукції залишаються міські
ринки, оскільки вони вже стали традиційним
для споживачів місцем для закуповування
овочів [1, с. 53]. Причина в тому, що на ринки
продукція надходить свіжою, має кращий то�
варний вигляд, є можливість вибору. Крім цьо�
го, ринкові продавці більш гнучкі стосовно по�
питу і пропозиції, що відображається на роз�
дрібних цінах. На ринку свіжих овочів відбу�
вається переорієнтування споживачів на про�
дукцію вітчизняного виробництва, що зумовле�
но також і зростанням пропозиції, перш за все
тепличної (томати, огірки, зелень).

Останніми роками все більший попит має
екологічно безпечна продукція. Основними
мотивами придбання такої плодоовочевої про�
дукції є потреба у захисті дітей, різні захворю�
вання, харчова цінність [2, с. 365].

Труднощі із забезпеченням ринку свіжою
овочевою продукцією протягом 2015 року ство�
рило сприятливі умови для міжнародної
торгівлі та сприяло глобальній інтеграції в сек�
торі свіжих овочів. Разом з тим, більша части�
на овочів виробляється для споживання на
внутрішні ринки, а на міжнародному ринку
продається лише 4,4 % світового виробництва
овочів. Експорт традиційно представляв малу
частку ринку свіжих овочів, здебільшого через
торговельні бар'єри та технічні труднощі і ви�
трати на перевезення на великі відстані. Проте
лібералізація торгівлі, яка впроваджується
СОТ, а також через регіональні торговельні
угоди розширила ринковий доступ та забезпе�
чила необхідні механізми для боротьби з тор�
говельними бар'єрами, як�от необгрунтовані
санітарні та фітосанітарні обмеження.

Попри те, що в загальному виробництво
переважно зорієнтоване на задоволення по�
треб внутрішнього ринку, розвинуті країни, і ті,
що розвиваються, дедалі більше виробляють
фрукти та овочі для експортних ринків. При
цьому, якщо Китай та Індія зможуть довести
рівень експорту овочевої продукції до 10% ви�
робництва, одне це зможе викликати подвоєн�
ня (до 20%) частки експорту у глобальному ви�
робництві. Більша частка світового виробниц�
тва овочів споживається у свіжому вигляді. У
розвинутих країнах споживання перероблених
овочів часто становить більше половини загаль�
ного обсягу споживання овочів.

Найперший овоч, що виробляється для рин�
ку свіжої продукції та подальшої переробки і
продається на всесвітньому ринку, — помідор.

При цьому середній світовий обсяг експорту
помідорів, починаючи з 2000 року, не знижу�
вався. Китай домінує як у виробництві по�
мідорів, так і у виробництві томатної пасти. Як
окрема країна, США є домінуючим гравцем у
міжнародній торгівлі свіжими овочами, яка
посідає перше місце як імпортер, і як експор�
тер, на рахунок якої припадає 18% або приблиз�
но 40 млрд доларів світового обсягу торгівлі
свіжими овочами та фруктами.

В Європі основним ринком для імпорту
овочів є Німеччина, основними постачальника�
ми є Турція, Іспанія та Італія, а Нідерланди
відіграють головну роль у процесі фізичного
розподілу (дистрибуції) продукції. США є най�
більшим світовим експортером свіжих овочів і,
перш за все, помідорів та цибулі. Частину овочів
ЄС імпортує з Південної Африки, Марокко,
Чилі, Аргентини, Нової Зеландії, Турції та
Ізраїлю. Кожна країна має довгострокові тісні
торговельні стосунки з принаймні однією краї�
ною�членом ЄС. Наприклад, Південна Африка
та Нова Зеландія мають міцні зв'язки з трейде�
рами на ринку Великої Британії.

Торгівля між США та Азією значно розши�
рилась завдяки високим темпам економічного
зростання та кращому доступу до ринку, чого
було досягнуто здебільшого через багатосто�
ронній процес лібералізації торгівлі та постійне
зменшення торговельних бар'єрів. Один япон�
ський ринок імпорту представляє приблизно
4% загального обсягу світової торгівлі свіжи�
ми овочами.

Стратегічні альянси та спільні підприємства
дозволяють малим та великим компаніям та
фірмам, що мають справу із свіжою овочевою
продукцією, ефективно торгувати на світово�
му ринку. Поява у міжнародній торгівлі вироб�
ників�реалізаторів, на відміну від традиційних
імпортерів та експортерів, диверсифікують
міжнародні маркетингові канали.

Експорт овочів Україною за останні 11 років
зріс у понад 10 разів, за рахунок різниці цін на
внутрішньому і зовнішніх ринках. Ціна на овочі
в Україні досить низька, зокрема, на моркву
навіть нижча, ніж у Польщі, яка є нашим основ�
ним конкурентом з експорту борщової групи
овочів. Якщо істотна різниця в цінах на овочі
між Україною і зовнішніми ринками збережеть�
ся надалі, то експортні обсяги можуть ще
збільшитися.

По виробництву борщового набору (буряк,
морква, цибуля та ін.) ми на одному з перших
місць в Європі. Але проблема в тому, що цю
продукцію виробляють в приватних господар�
ствах, а доля професіоналів є незначною.



6
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 3, 2018

Аналізуючи динаміку імпорту в овочевою
продукцією за останні 5 років, можна зробити
висновок, що величина його зростає з кожним
роком. В Україну щороку завозиться від 150 до
300 тис. т плодоовочевої продукції на суму при�
близно 150—250 мільйонів доларів. Перш за все,
слід відзначити зростання імпорту помідорів,
ввезених з Туреччини, Єгипту, Іспанії, Греції,
Нідерландів. Значно збільшилося і споживан�
ня імпортної моркви, часника та столового бу�
ряка. Основними країнами�експортерами були
Китай, Нідерланди, Польща та Словенія.
Імпорт борщового набору залежить від дефі�
циту на Україні. Наприклад, в цьому році, зва�
жаючи на нашу врожайність, імпорт практич�
но відсутній.

За останніх п' ять років розвиток плодоово�
чевого сектору дуже гарний, іде гарне інвесту�
вання, розвивається інфраструктура, українсь�
кий рітейл та мережі супермаркетів вже посту�
пово звикають до нашого продукту.

Україна може поставляти в Європу якісну і
дешеву овочеву продукцію. Для цього вона по�
винна вийти на виробництво 30 млн т овочів
щороку (в 2016 році виробництво становило —
10,0 млн т). Основними чинниками, що вплива�
ють на посилення позицій вітчизняної галузі
овочівництва, є реструктуризація власності
підприємств, що продовжується, консолідація
капіталу і збільшення масштабів бізнесу.

Характерним для розвинутих країн і дієвим
механізмом ринку є система оптового прода�
жу, цивілізований маркетинг (вивчення попи�
ту і пропозиції, доставка товарів до місця спо�
живання, зберігання і реалізації, реклама, укла�
дання торгових угод), а також здорова конку�
ренція.

Для більшості сільськогосподарських ви�
робників України ці складові знаходяться поки
що у зародковому стані. Плодовий оптовий
ринок в Україні поки що зорієнтований не на
виробництво власної дешевшої і якіснішої про�
дукції, а на реалізацію дорогої імпортованої
продукції, що негативно позначається на еко�
номіці галузі.

Розпад централізованої системи розподілу
сільськогосподарської продукції і продоволь�
ства, брак нової системи, яка відповідала б умо�
вам ринкової економіки на фоні скасування
всіх видів контролю за цінами, призвели до ви�
никнення великої кількості посередницьких
структур і приватних осіб, що зацікавлені в
одержанні максимального прибутку будь�яким
способом.

Підвищення ефективності овочевого вироб�
ництва потребує введення дієвої системи ціно�

вого механізму, який базується на поєднанні
державного й ринкового регулювання. Ниніш�
ня система ціноутворення в овочепродуктово�
му підкомплексі країни не забезпечує саморе�
гулювання, оскільки не створює паритетності
у міжгалузевому обміні й за суттю є гальмом
розвитку галузі.

У структурі експорту сільськогосподарсь�
кої продукції переважають поки що зерно, цу�
кор, олія. Свіжих овочів дуже мало, але ціни
на зовнішньому ринку та можливість надход�
ження валютної виручки залишаються приваб�
ливими для вітчизняних овочівників. Це спри�
ятиме в перспективі розширенню експорту
продукції овочівництва та продуктів їхньої
переробки, пошуку нових ринків збуту, збере�
жеться високий попит на вітчизняну овочеву
продукцію.

Проблема просування овочевої продукції
на зовнішній ринок пов'язана з орієнтацією на
світові стандарти якості та норми безпеки про�
дуктів харчування. Все це потребує розробки й
затвердження на державному рівні стандартів
якості та сертифікації.

Експорт — дуже перспективний канал збу�
ту продукції для великих господарств, а також
об'єднань фермерів. Нині питома вага цього
каналу реалізації становить не більше 3%, але
експорт овочів має потенціал, тому що вітчиз�
няна плодоовочева продукція конкурентніша
за ціною, що є одним із головних аргументів під
час вибору постачальника. В умовах надвироб�
ництва, що спостерігається в окремих видах
продукції, істотно збільшуються ризики зни�
ження цін до рівня собівартості. Зменшити ці
ризики можна за допомогою експорту. На сьо�
годні основними зовнішніми ринками для екс�
порту овочів є Росія, Білорусь, Литва, Латвія,
Польща. Перспективними ринками визнано
країни Західної Європи. Експортні ціни, за
мінусом маркетингових витрат, ненабагато
вищі за роздрібні ціни на таку саму продукцію
в Україні, що дає змогу мати достатню рента�
бельність.

Пропозицію і внутрішній попит на овочі
та баштанні культури повністю забезпечує
вітчизняний виробник. Близько 90% вироще�
них овочів припадає на господарства населен�
ня. У формуванні загального обсягу попиту
та пропозиції на імпортно�експортні постав�
ки припадає близько 5 відсотків. На внутріш�
ньому ринку спостерігається тенденція підви�
щення цін на овочеву продукцію (5—20%). Зу�
мовлено це інфляційними процесами та за�
гальним подорожчанням продуктів харчуван�
ня в Україні й світі. Основна маса овочевої
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продукції надходить на міські та стихійні рин�
ки.

ВИСНОВКИ
Подальший розвиток ринку овочевої про�

дукції та набуття ним рис цивілізованості і ре�
гульованості передбачає науково�обгрунтова�
ну державну політику у сфері регулювання ви�
робництва й цін на ринку овочевої продукції,
створення досконалої інфраструктури ринку
овочевої продукції, інформованості й мобіль�
ності виробників та споживачів при виборі
місця й змісту реалізації овочевої продукції,
використання сучасних маркетингових стра�
тегій, методів регулювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед науковців, управлінців та практиків

немає єдиної точки зору щодо пріоритетності
розвитку великих, середніх чи малих аграрних
підприємств. Всі існуючі точки зору та обгрун�
тування, на нашу думку, мають право на об�
грунтування. Це пояснюється тим, що вони ма�
ють і спільні або тотожні риси та функції роз�
витку, й різні функції. Якщо малі підприємства
агробізнесу орієнтуються, переважно, на
місцевий аграрний ринок, формування серед�
нього класу на селі, то великі господарські
підприємства орієнтуються на вирішення стра�
тегічних завдань впровадження інновацій, за�
безпечення продовольчої безпеки, виходу на
зовнішній аграрний ринок та нарощення екс�
портного продовольчого потенціалу країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку аграрних підприємств різних
розмірів та форм організації виробництва завжди
знаходяться в полі зору науковців та практиків.
Щодо великих інтегрованих агроформувань, то
вони вивчалися у працях Єрмакова О.Ю., Макарен�

УДК 631.1:339

А. А. Постол,
к. е. н., докторант, Херсонський державний аграрний університет
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND STAGES OF FORMATION OF
LARGE INTEGRATED AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN
INTEGRATION AND GLOBALIZATION

У статті визначені теоретикоFметодологічні засади й особливості формування та розвитку великих аграрних
підприємств країни в умовах євроінтеграції та глобалізації. Обгрунтовано їх сутність, чинники формування, етапи
розвитку. Виявлено конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому аграрних ринках. Розроблено напрями
подальшого удосконалення діяльності з урахуванням існуючих недоліків. При цьому значну увагу приділено засобам
посилення екологічних та соціальних складових конкурентоспроможності й сталого розвитку.

The article deals with theoretical and methodological principles and peculiarities of formation and development of
large agricultural enterprises of the country in the conditions of European integration and globalization. Their essence,
factors of formation, stages of development are substantiated. The competitive advantages in the domestic and foreign
agrarian markets are revealed. Areas of further improvement of activity are developed taking into account existing
shortcomings. At the same time, a great deal of attention is devoted to the means of strengthening the environmental and
social components of competitiveness and sustainable development.

Ключові слова: аграрні підприємства, великі, інтегровані, особливості, євроінтеграція,
глобалізація, конкурентні переваги, сталий розвиток, конкурентоспроможність, управління.

Key words: agrarian enterprises, large, integrated, features, eurointegration, globalization,
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ка П.М., Мармуль Л.О., Месель�Веселяка В.Я., Саб�
лука П.Т., Федорова М.М., Шпичака О.М., Юрчи�
шина В.В. та ін. При цьому основна увага акцен�
тується на стратегіях розвитку, управлінських
рішеннях, маркетингу, фінансово�економічним ре�
зультатам. Актуальними залишаються теоретико�
методологічні засади визначення сутності й пріо�
ритетів розвитку, оцінки й діагностики конкурент�
них переваг і недоліків з урахуванням впливів та
процесів євроінтеграції й глобалізації.

Необхідно, однак, зазначити, що в останні
роки увага дослідників значним чином зосеред�
жена на розвитку малих підприємств як запору�
ки вирішення проблем зайнятості, розвитку
сільських територій, органічного виробництва.
Великі агроформування через недостатню соці�
альну відповідальність на тлі надприбутків не є
схвалюваними у суспільстві. Тому поглиблене їх
дослідження в умовах євроінтеграції та глобалі�
зації вимагає подальших розробок та пропозицій
з удосконалення розвитку й управління ним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретико�

методологічних засад розвитку великих інтег�
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рованих аграрних підприємств в умовах євро�
інтеграції та глобалізації з виявленням вузьких
місць, конкурентних переваг, пропозицією на�
прямів екологізації та соціалізації в якості пріо�
ритетів підвищення конкурентоспроможності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
За величиною та формами організації вироб�

ництва в Україні створена та функціонує модель
організації агросфери на засадах багатоуклад�
ності. Ця модель є поліфункціональною, адже
її структура формується під впливом кількох
типів майнових й управлінських відносин влас�
ності. Вони реалізуються у вигляді державних,
корпоративних, індивідуальних приватних (фер�
мерські й селянські господарства населення, до�
могосподарства) та спільних підприємств
(змішана форма власності).

Необхідно зазначити різну спрямованість на�
прямів розвитку даних підприємств: великі агро�
формування спрямовані, в більшій мірі, на забез�
печення прибутків на основі виробництва приваб�
ливих та експортоорієнтованих видів продукції [1,
с. 8]. Переважно, це зернові й технічні культури
для масової переробки та вжитку. Малі приватні
або індивідуальні піприємства спрямовані на ма�
лоприбуткові та трудомісткі види діяльності. Це
виробництво таких культур, як картопля; овочі; го�
родні, пряні і лікарські рослини; плоди і ягоди, мед;
молоко; органічне виробництво та забезпечення
ними внутрішнього аграрного ринку.

Одна із особливостей формування великих
інтегрованих аграрних підприємств полягає в
тому, що в якості їх суб'єктів можуть виступати
групи або об'єднання юридичних осіб [2, с. 35]. Ти�
пами таких об'єднань визначені пул (розподіл ма�
теріально�речових результатів діяльності пулу між

його учасниками проводиться
згідно з обумовленими квотами);
альянс — об'єднання на основі пев�
ної угоди між підприємствами за
принципом горизонтальної коопе�
рації з юридичним оформленням
або без нього; корпоративна гру�
па — сукупність юридичних осіб,
зв'язаних між собою корпоратив�
ними відносинами. Форми участі у
великих корпоративних підпри�
ємствах як участь в засновницько�
му договорі, на договірній основі,
придбання прав власності на паї,
частки, акції.

Основними формами орга�
нізації великих інтегрованих
підприємств є агропромислові
концерни, холдингові компанії,

кооперативи, акціонерні й господарські товари�
ства та інші об'єднання, які створюються, пере�
важно, на основі спільних капіталів засновників.
Сутнісними ознаками їх утворення, на наш по�
гляд, є такі: кількість учасників є більшою за од�
ного (одна особа не може створити об'єднання, а
лише бути засновником суб'єкта підприємницт�
ва); об'єднання майна у грошовій й товарній
формі; наявність єдиної мети та загального інте�
ресу, які є основою господарювання; відпові�
дальність учасників по зобов'язаннях переходить
у відповідальність спільну; управління справами
відособлене від особистих бажань учасників й
теж відображає їх спільні інтереси [3, с. 114].

При цьому великі аграрні інтегровані під�
приємства не завжди користуються підтрим�
кою населення, особливо сільського, через
інертність у вирішенні соціальних та екологіч�
них проблем сільських територій і навпаки, —
часто їх породження (табл. 1).

До них належать, у першу чергу, вивільнен�
ня значних мас трудових ресурсів на селі через
концентрацію, спеціалізацію та модернізацію
аграрного виробництва; погіршення добробуту,
зменшення кількості й маргіналізація сільських
жителів. Також це зменшення кількості
сільських поселень та їх людності й втрата як
центрів просторової організації суспільства;
скорочення щільності сільського населення по
всій території країни. Це вимивання капіталів та
погіршення стану природних ресурсів; ігнору�
вання потреб сільських громад та сільських те�
риторій з послідуючою екологічною й соці�
альною деградацією останніх [4, с. 36]. Йдеться
про генномодифіковане, не екологічне вироб�
ництво продуктів харчування; лобіювання влас�
них інтересів на найвищому управлінському

Конкурентні переваги Негативні чинники
- підвищення ресурсовіддачі й 
конкурентоспроможності 
сільськогосподарського виробництва на 
основі його всебічної інноваційності, 
модернізації, концентрації ресурсів і 
капіталів; 
- підвищення продуктивності праці та 
ефективності бізнес-процесів; 
- забезпечення формування іміджу 
України як світового виробника 
продовольства; 
- можливості спільного вироблення 
стратегії управління й маркетингу, 
планування й прогнозування діяльності, 
представництва інтересів учасників;  
- забезпечення умов особистісного 
зростання для своїх працівників 

- занепад сільських територій, вивільнення 
значних мас трудових ресурсів на селі через 
концентрацію, спеціалізацію та модернізацію 
аграрного виробництва;  
- погіршення добробуту, депопуляція та 
маргіналізація значної частини сільських 
жителів;  
- зменшення кількості сільських поселень та 
втрата їх функцій як центрів просторової 
організації суспільства на селі;  
- вимивання капіталів та погіршення стану 
природних ресурсів; ігнорування потреб 
сільських громад та сільських територій з 
послідуючою деградацією останніх;  
- лобіювання власних інтересів на найвищому 
управлінському рівні, ігнорування 
екологічної та соціальної відповідальності;  
- монополізація сегментів аграрного ринку, 
тиск на його інших учасників та нерівні 
умови конкуренції 

Таблиця 1. SWOT%аналіз конкурентних переваг
і негативних результатів функціонування великих

інтегрованих аграрних підприємств
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рівні та підміну функцій державного сектору в
агросфері як провідного в її організації; моно�
полізацію аграрного ринку, пригнічення на його
інших учасників та нерівні умови конкуренції.

Конкурентними перевагами великих підпри�
ємств агросфери слід назвати підвищення ефек�
тивності й конкурентоспроможності сільсько�
господарського виробництва на основі його все�
бічної інноваційності, модернізації, концентрації
ресурсів і капіталів; підвищення продуктивності
праці та бізнес�процесів; забезпечення форму�
вання іміджу України як світового виробника
продовольства; можливості спільного вироблен�
ня стратегії управління й маркетингу, плануван�
ня й прогнозування діяльності, представництва
інтересів учасників; забезпечення умов особист�
існого зростання для своїх працівників [5, с. 48].
Саме конкурентні переваги забезпечують їм
провідні позиції на міжнародних аграрних рин�
ках. Реєстрація в офшорах, слабкий державний
контроль за діяльністю, належна якість про�
дукції, застосування дешевої робочої сили доз�
воляє бути конкурентоспроможними й стійкими
в умовах євроінтеграції та глобалізації.

Організаційно�економічний механізм станов�
лення й розвитку великих агроформувань має
певні особливості й періодизацію проявів. Вияв�
лено, що перший етап (початок — середина 90�х
рр.) був передумовним. В основі їх механізму били
методи, інструменти, процеси роздержавлення,
приватизації, поширення різних укладів в агро�
сфері. На другому етапі (середина — кінець 90�х
рр.) були створені великі фінансово�промислові
групи, які почали процес переділу економічного
і фінансового контролю в економіці агросфери.
Агросфера привернула їх увагу як підприємниць�
ких структур як вільна ринкова ніша. Це дало
підстави виокремити третій, інтеграційний етап
(кінець 1990�х — середина 2000�х рр.). Четвертий
етап (з середини 2000�х р. — до сьогодні) знаме�
нує утвердження й розвиток корпоративних аг�
роформувань через капіталізацію і концентрацію
аграрного виробництва, а також залучення під�
приємницьких структур з інших секторів еконо�
міки (промисловий, фінансовий).

Це можна вважати причиною того, що поши�
реним способом створення агрохолдингів було
проникнення капіталу великих підприємств із сфе�
ри переробки продукції сільського господарства,
промислових підприємств, не пов'язаних з
сільськогосподарською продукцією, в агробізнес
шляхом викупу боргів і активів сільськогоспо�
дарських підприємств з перетворенням їх у свої
філії та дочірні підприємства [6, с. 163]. Холдингі�
зація у 2009—2011 рр., в основному, відбувалася
шляхом поглинання великими корпораціями

підприємств меншого розміру із застосуванням
різних організаційно�економічних механізмів.
Зокрема розподіл податку на додану вартість
(ПДВ) було вирішено представити в таких пропор�
ціях: для виробників зернових та технічних куль�
тур пропорція становитиме 15% на спецрахунки
(для подальшого використання на розсуд підприє�
мства) і 85% в бюджет; для виробників тваринниць�
кої та молочної продукції — 80% на спецрахунки
і 20% в бюджет; для виробників іншої продукції
пропорція становитиме 50% на 50%.

 В аграрній сфері України процес корпора�
тизації відбувається переважно шляхом ство�
рення сільськогосподарських підприємств у
формі акціонерних товариств [7, с. 12]. У стра�
тегії управління та регулювання найбільш до�
цільно виокремити два підходи до розвитку ве�
ликих інтегрованих аграрних формувань: дер�
жавне регулювання і саморегулювання.

Перше передбачає державну підтримку ство�
рення та розвитку сукупності аграрних, промис�
лових фірм і фінансових структур через впровад�
ження прогресивних технологій і здійснення
структурних змін у сільській економіці задля
підвищення експортного потенціалу і конкурен�
тоспроможності аграрної й продовольчої про�
дукції на основі концентрації інвестиційних ре�
сурсів і фінансування науково�дослідних робіт та
впровадження їх результатів. Також це передба�
чає державно�приватне партнерство у відтво�
ренні природно�ресурсного потенціалу, вирі�
шенні екологічних і соціальних проблем села.

Другий напрям — це самоорганізація й са�
морегулювання без організаційно�правових
рамок або меж затвердженої структури. Управ�
ління здійснюється на основі обговорених
зв'язків і відносин підприємств в холдинговій
групі. Така форма управління гарантує доступ
до фінансово�кредитних і матеріально�техніч�
них ресурсів, а також надійність і прибут�
ковість розміщення капіталу [8, с. 142]. При
цьому необхідно впроваджувати соціальну
відповідальність як нову концепцію сталого
розвитку агробізнесу, вирішення супутніх йому
екологічних і соціальних проблем. Також не�
обхідно враховувати, що кінцевими бенефіціа�
рами великих агроформувань в Україні є іно�
земні громадяни або корпорації. Це необхідно
враховувати при обгрунтуванні продовольчої,
економічної та національної безпеки країни.

ВИСНОВКИ
Організаційно�економічний механізм ста�

новлення й розвитку великих агроформувань не
має галузевої та територіальної зумовленості.
Його складові формуються та змінюються у
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відповідності до особливостей етапів формуван�
ня та розвитку великих агроформувань, функцій
та завдань, які вони переслідують. Так, згідно з
4 виділеними етапами вони були направлені на
роздержавлення й приватизацію державних
підприємств; організацію акціонерних та ін. гос�
подарських товариств, переділ капіталів і ре�
сурсів агропромислово�фінансовими групами та
сприйняття агросфери як середовища здійснен�
ня великого бізнесу; організацію агрокорпо�
рацій і агрохолдингів; подальший їх розвиток та
збільшення банків землі і капіталів, зростання
експортного потенціалу та прибутковості.

Управління розвитку великих агроформу�
вань традиційно спирається на ресурсні, інно�
ваційно�інвестиційні та маркетингові стратегії;
стратегії зростання, захоплень і поглинань,
реструктуризації діяльності. Збільшення банків
землі, капіталів та обсягів виробництва агро�
холдингів і посилення їх впливів на аграрні рин�
ки та агросферу загалом вимагає посилення та
державного регулювання на засадах системно�
го моніторингу, контролю та удосконалення
інститутів. Збільшення розриву між їх успіш�
ністю і рівнем життя сільського населення, ста�
ну сільських територій вимагає застосування в
системному управлінні та регулюванні кон�
цепцій державно�приватного партнерства,
соціальної відповідальності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успішний розвиток будь�якої галузі може

бути забезпечений в разі підвищення рівня її
конкурентоспроможності на основі інвести�
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMODITY FEED PRODUCTION IN UKRAINE

Статтю присвячено дослідженню факторів, що визначають перспективи розвитку товарного кормовиробництва,
тенденції їх впливу. Здійснено класифікацію груп споживачів: за розміром та рівнем організації; за продуктовою спряF
мованістю виробництва. В свою чергу групу виробників розподілено на: окремі виробничі цехи та інші структури у
складі фермерських господарств; окремі невеликі кормовиробничі підприємства; окремі кормовиробничі підприємF
ства у складі агрохолдингів; підприємства олієFжирової та інших галузей харчової промисловості; крупні виробники
кормів у складі міжнародних компаній. Охарактеризовано особливості ринку кормів в Україні, його сучасний стан,
встановлено рівень конкуренції. Поглиблено теоретичні погляди впливу держави та її значення на подальший розвиток
товарного кормовиробництва. Окрім фінансової підтримки інвестицій, виокремлено необхідність інформаційної, органF
ізаційної та інфраструктурної.

Визначено найвагоміші фактори впливу, пріоритетні напрями подальшого розвитку товарного виробництва кормів.

 The article is devoted to the study of factors that determine the prospects for the development of commodity fodder
production, trends of their influence. Classification of consumer groups is carried out: by size and level of organization; for
the product orientation of production. In turn, the group of producers is divided into: separate production shops and other
structures in the structure of farms; some small farms; separate feedFprocessing enterprises within agroholdings; enterprises
of oilFfat and other branches of the food industry; large feed manufacturers in the international companies. Characterized
by the peculiarities of the feed market in Ukraine, its current state, the level of competition is established. InFdepth theoretical
views on the state's influence and its importance on the further development of commodity fodder production. In addition
to financial support for investments, the need for informational, organizational and infrastructural support is highlighted.

The most important factors of influence, the priority directions of the further development of commodity production
of feed are determined.

Ключові слова: товарне кормовиробництво, попит, пропозиція, конкуренція, державний
вплив, інфраструктура, перспективи розвитку.

Key words: commodity production of feed, supply, competition, state influence, prospect of
development.

ційного забезпечення. Зазначене стосується і
галузі кормовиробництва.

Завдання кормовиробництва — забезпечи�
ти якісними кормами тваринництво, яке, в свою
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чергу, є основним джерелом білка в харчуванні
населення. Коли мова йде про реалізацію над�
лишків своєї продукції (кормів) поза межами
сільськогосподарського підприємства, — це
товарне кормовиробництво. Досвід ряду віт�
чизняних підприємств свідчить про те, що то�
варне виробництво кормів може бути вигідним
і тому ця ніша нині є економічно привабливою і
потребує дослідження перспектив її розвитку.
Окрім того, нині існує реальна можливість за�
лучення інвестицій у розвиток товарного кор�
мовиробництва міжнародних організацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Роль кормовиробництва у тваринництві є
базовою і однією з основних, оскільки кормо�
ва база має вплив не лише на стан тварин, а й
продукцію вцілому. Дослідженням стану галузі
тваринництва, певним питанням інвестування
присвячено праці відомих вітчизняних вчених,
серед яких: В.Г. Андрійчук, М.В. Гладій, М.І. Кі�
сіль, М.Ф. Кропивко, Ю.О. Лупенко та інші.
Однак існують питання, пов'язані з особливо�
стями розвитку товарного кормовиробництва
(коли реалізація продукції кормовиробництва
здійснюється поза межами підприємства, а не
лише для власних потреб), що потребують по�
дальшого вивчення та дослідження. Особливо
актуальним на сьогодні є визначення пріори�
тетних напрямів та перспектив розвитку товар�
ного кормовиробництва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити перспективи розвитку товарно�

го кормовиробництва в Україні з урахуванням
сучасного стану галузі. Охарактеризувати на
ринку товарного кормовиробництва спожи�
вачів, виробників, рівень конкуренції, вплив
держави тощо. Дослідити напрями подальшо�
го розвитку, вкладення інвестицій, що дасть
можливість формування на ринку спеціалізо�
ваних кормовиробничих підприємств, а також

вітчизняним сільгосппідприємствам виходу на
ринок.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаючи перспективи розвитку товар�
ного кормовиробництва в Україні на сучасно�
му етапі, слід зауважити, що вони пов'язані з
впливом різних чинників як на макроекономіч�
ному, так і на мікроекономічному рівні.

Як і на будь�якому товарному ринку, на рин�
ку кормовиробничої продукції основними фак�
торами, що визначають перспективи його роз�
витку, є: фактори попиту; фактори пропозиції;
фактори конкуренції; фактори державного
впливу на розвиток галузі; фактори інфра�
структури.

Кожен з цих факторів має складну струк�
туру і включає цілий комплекс часто різно�
спрямованих впливів. Розглянемо для початку
більш детально основні тенденції впливу фак�
торів попиту на сучасному етапі.

Попит на продукцію кормовиробництва
формують декілька груп споживачів, які мож�
на класифікувати за різними ознаками. Так, за
розміром та рівнем організації виробництва всі
споживачі кормів можна класифікувати на такі
групи: господарства населення; фермерські
господарства; крупні тваринницькі комплекси,
що входять до складу агрохолдингів.

Кожна з виділених груп споживачів на рин�
ку товарного кормовиробництва має свої ха�
рактерні особливості попиту та можливості їх
задоволення (табл. 1).

На розвиток ринку комбікормів та фураж�
ного зерна мають вплив усі виділені групи спо�
живачів. Щодо розвитку ринку грубих та со�
ковитих кормів — вплив має лише попит з боку
фермерських господарств та крупних тварин�
ницьких комплексів, що входять до складу аг�
рохолдингів.

Залежно від продуктового спрямування
сільськогосподарського виробництва всі спо�

Таблиця 1. Характеристика споживачів на ринку товарного кормовиробництва за розміром
та рівнем організації виробництва

Джерело: сформовано авторами.

Група споживачів Характеристика попиту Можливості задоволення попиту 
Господарства населення Попит невисокий і включає переважно попит на 

фуражне зерно та комбікорми. Грубі корми (сіно), 
зелені корми, коренеплоди заготовлюють 
самостійно 

Одноосібне придбання кормів на 
сільськогосподарських ринках у 
невеликих обсягах 

Фермерські господарства Попит залежить від розміру господарства, 
забезпеченості його земельними ресурсами, 
структури земельних ресурсів. Є попит на всі види 
кормів 

Придбання на ринку (через аграрні 
біржі, ринки с/г продукції тощо). 
Самостійне виробництво. 
Виробництво у кооперативах 

Крупні тваринницькі 
комплекси, що входять до 
складу агрохолдингів 

Попит високий і стабільний. Включає попит на всі 
види кормів 

Придбання на ринку. 
Виробництво на одному з 
вертикальних рівнів агрохолдингу 
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живачі на ринку кормовиробництва можуть
бути розподілені на такі основні групи (табл.
2).

Але вплив усіх груп споживачів на ринок
кормів залежить не від кількості таких вироб�
ників, а від наявності поголів'я сільськогоспо�
дарських тварин і птиці в різних категоріях гос�
подарств.

На сучасному етапі розвитку економіки
спостерігаються тенденції переведення кормів
з проміжної продукції в товарну. За аналітич�
ними підрахунками, 35—40% грубих і сокови�
тих кормів реалізується нині як товар. За ос�
танні 5 років в Україні попит на сіно зріс на 53
%, силос — на 15 та сінаж — на 14% [1].

Зростання попиту на корми для сільсько�
господарських тварин відбувається, в першу
чергу, через перехід тваринників на споживан�
ня промислових кормів. Спостерігається пря�
ма залежність між зростанням поголів'я (особ�
ливо курей та свиней) і зростанням споживан�
ня комбікорму. Проте з ВРХ ситуація карди�
нально протилежна — поголів'я зменшується,
а споживання комбікормів зростає. Просто
інтенсифікація годівлі дозволяє збільшувати
виробництво того ж молока, незважаючи на
скорочення поголів'я. Втім, левову частку ком�
бікормів споживає птиця (56,1%), суттєву час�
тку — свині (20,2%) і лише потім — ВРХ (11,4%)
[2].

Негативним фактором попиту для розвит�
ку товарного кормовиробництва є спад у тва�
ринництві. Слід зауважити, що проблеми роз�
витку тваринництва, які виникли у першому
півріччі 2016 р., є системними для галузі в ціло�
му та зберігаються впродовж тривалого періо�
ду часу. Це передусім збереження диспарите�
ту цін і нерівновигідних відносин на ринку тва�
ринницької продукції. Темпи підвищення заку�
півельних цін на продукцію не покривають по�
вною мірою інфляційне зростання витрат на
виробництво продукції, навіть у господарствах
з високими показниками продуктивності тва�
рин.

При цьому значна доля витрат у тварин�
ництві припадає саме на корми. Досить часто

їх собівартість при самостійному виробництві
дуже висока внаслідок недосконалості заста�
рілої сільськогосподарської техніки, значних
втрат продукції тощо. Крім того, у багатьох
виробників нині відмічається дефіцит земель�
них ресурсів для вирощування кормових
культур. Тому більшість споживачів зацікав�
лені у розвитку ринку товарного кормови�
робництва.

Попит на корми для сільськогосподарських
тварин формується і під впливом зарубіжного
попиту, що стимулює виробництво кормів на
експорт.

Нині найбільш розвиненою складовою то�
варного кормовиробництва у всьому світі та в
Україні зокрема, є виробництво концентрова�
них кормів (фуражне зерно, комбікорми, шрот,
макуха). Грубі корми майже не розглядаються
як товар на міжнародних ринках. Це зумовле�
но, перш за все, їх об'ємністю, що вимагає знач�
них витрат на транспортування та невеликою
ціною. Тому солома нині експортується пере�
важно лише в якості палива, спресованою у
брикети. Так само не є експортоорієнтованим
і виробництво соковитих кормів (сінаж, силос,
зелений корм, коренеплоди). Основними при�
чинами їх обмеженого експорту є: незначні тер�
міни зберігання, необхідність спеціальних умов
для зберігання, об'ємність товару, порівняно
незначна вартість [1].

Отже, основний попит на міжнародному
ринку комбікормів формують споживачі кон�
центрованих кормів, як�от фуражне зерно,
комбікорми, шрот, макуха.

Водночас для розвитку ринку потрібен до�
статній обсяг пропозиції. Пропозиція на рин�
ку кормів визначається обсягом виробницт�
ва фуражного зерна та об'ємистих кормів,
продуктами переробки комбікормової, бо�
рошномельної, цукробурякової та олієжиро�
вої промисловості, а також продуктами
хімічної промисловості — кормовими добав�
ками [4].

Усіх виробників кормів для сільськогоспо�
дарських тварин в Україні можна розподілити
на кілька основних груп (табл. 3).

Група споживачів Характеристика попиту
Виробники молока та м’яса 
ВРХ і МРХ  

Попит на грубі корми, сінаж, силос, зелені корми, 
комбікорми для ВРХ, менше – на фуражне зерно 

Виробники м’яса свиней Попит переважно на комбікорми, премікси для 
свинарства 

Виробники яєць та м’яса, 
сільськогосподарської птиці 

Попит переважно на фуражне зерно та комбікорми 
для птиці 

Таблиця 2. Характеристика споживачів на ринку товарного кормовиробництва
за продуктовою спрямованістю виробництва

Джерело: сформовано авторами.
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Не зважаючи на таке різноманіття вироб�
ників, в Україні нині залишається значна за об�
сягом ніша на ринку кормів.

Частково вона могла б бути зайнята кор�
мовиробничими кооперативами. Так,  у
більшості країн світу, де переважають дрібні
молочні ферми на 10—50 корів, добре розви�
нений ринок кормів або ж кооперування фер�
мерів. Частково вона могла б бути зайнята
кормовиробничими кооперативами. Так, у
більшості країн світу, де переважають дрібні
молочні ферми на 10—50 корів, добре розви�
нений ринок кормів або ж кооперування фер�
мерів.

Наприклад, у Великобританії розвинуте бу�
дівництво на кооперативній основі спеціальних
пунктів із подрібнення зерна і приготування
різних кормових сумішей забезпечує макси�
мальне завантаження обладнання і знижує роз�
мір разових капітальних вкладень фермерів. У
деяких країнах світу, наприклад Ізраїлі, роз�
винений ринок усіх готових компонентів раці�
ону, кооперація фермерів у закупівлі, збері�
ганні кормів, виробництві готових раціонів з їх
транспортуванням силами фермерів або ж на�
віть функціонує ринок готових раціонів тощо.
За відсутності кооперації у приготуванні
кормів або ринку кормів і раціонів дрібні під�
приємства завжди матимуть значно нижчу про�
дуктивність тварин [5].

Але особливістю ринку кормів в Україні є
недостатній розвиток кооперації. Ще одна
особливість українського кормовиробництва
— вертикальна інтеграція, за якої одне підприє�
мство холдингу вирощує зернові, друге — ви�
робляє з них комбікорми, а третє — згодовує
худобі чи птиці, тоді як в Європі виробники
комбікормів — незалежні підприємства. Відтак
основне виробництво у нас "прив'язане" до
власного споживання, а основні потужності з

виробництва комбікормів зосереджені у регіо�
нах з найбільшим поголів'ям.

За останні п'ять років промислове вироб�
ництво кормів в Україні зросло на чверть, у
тому числі комбікормів для ВРХ — на 22%, сви�
ней — на 37%, птиці — на 32%, зате виробницт�
во інших кормів знизилося на 10%. При цьому
близько 40% ринку кормів перебуває в тіні.

Більш ніж 70% промислових комбікормів
виробляють агрохолдинги, зокрема "МХП" —
24,5%, "Укрлендфармінг" — 8,1%, "Агромарс" —
7,5%. Тобто шість найбільших підприємств,
котрі виробляють понад 120 тис. т комбікорму
кожне, разом виготовляють більше половини
усіх кормів, ще 17% — тринадцять підприємств,
котрі виробляють по 50—80 тис. т комбікормів
кожне [2].

Така ситуація свідчить про високий рівень
концентрації на ринку. Але зважаючи на те, що
продукція цих підприємств здебільшого не по�
трапляє на ринок, а реалізується по внутрішнім
каналам агрохолдингу, то можна зробити вис�
новок, що рівень конкуренції дає можливості
виходу нових виробників на ринок товарного
кормовиробництва. Однак бар'єрами виходу на
цей ринок є дефіцит вільних земельних ресурсів
та дефіцит фінансових ресурсів на придбання
сучасної техніки для вирощування кормових
культур і переробки їх у товарну форму.

Розглядаючи цінові фактори на ринку кор�
мів, слід зауважити, що для забезпечення швид�
кого розвитку галузі ціна готових покупних
кормів має бути не набагато вищою у порів�
нянні з кормами, що виробляються на під�
приємстві. Але це цілком реально. Більше того,
ціна покупних кормів може бути навіть ниж�
чою, ніж собівартість власного кормовироб�
ництва.

Це стосується переважно невеликих за роз�
міром підприємств і пояснюється тим, що прид�

Група виробників Характеристика виробництва Реалізація продукції 
Окремі кормовиробничі цехи 
та ін. структури у складі 
фермерських господарств 

Переробляється власна сільськогосподарська 
сировина: однорічні й багаторічні трави, фуражне 
зерно. Виробляється сінаж, силос, сіно, комбікорми  

Як правило, усі вироблені корми 
споживаються в межах фермерського 
господарства 

Окремі невеликі 
кормовиробничі підприємства 

Закуповують фуражне зерно і виготовляють 
комбікорми. Якість такої продукції невисока, 
собівартість висока, оскільки сировина є покупною 

Вся продукція реалізується на 
сільськогосподарських ринках, переважно 
для господарств населенн. 

Окремі кормовиробничі 
підприємства у складі 
агрохолдингів 

Переробляється сільгоспсировина з 
сільгосппідприємств агрохолдингу. Виробляються 
переважно комбікорми  

Основна частка вироблених кормів 
споживається на тваринницьких 
підприємствах агрохолдингу. Надлишки 
продукції реалізуються на ринку 
несистематично 

Підприємства оліє-жирової та 
ін. галузей харчової 
промисловості 

Виробництво кормів є побічним, його організацією та 
розвитком, як правило, не займаються  

Реалізуються на ринку систематично, але з 
урахуванням сезонності в роботі 
олієпереробної галузі  

Крупні виробники кормів у 
складі міжнародних компаній 

Закуповують сировину і виробляють корми. Якість 
продукції висока 

Більшість продукції йде на експорт 

Таблиця 3. Характеристика виробників на ринку товарного кормовиробництва

Джерело: сформовано авторами.
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бання якісної кормозбиральної техніки, кормо�
переробного обладнання тощо економічно до�
цільне лише в тому випадку, якщо на підпри�
ємстві мають місце значні обсяги виробництва
кормів: кормозбиральна техніка використо�
вується на повну потужність, а не простоює.
Лише такі інвестиції є вигідними і тому їх нині
дозволяють собі лише крупні сільськогоспо�
дарські підприємства. Наприклад, капітальні
вкладення у високопродуктивні кормозби�
ральні комбайни "Ягуар", "Джон�Дір", причепні
або самохідні міксери (вартість до 100 тис. євро)
окупляться лише за умови високої концент�
рації поголів'я корів на фермі [5], тобто при
необхідності виробництва значного обсягу
кормів.

Дрібні фермерські господарства продовжу�
ють використовувати застарілу техніку і облад�
нання для виробництва власних кормів, а це
призводить до значних втрат кормів на полі і в
процесі їх зберігання. У результаті собівартість
власних кормів може бути вищою навіть у по�
рівнянні з закупівельними цінами на корми на
ринку сільськогосподарської продукції. Тому
така ситуація сприяє розвитку ринку кормів в
Україні, стимулюючи попит дрібних госпо�
дарств. Фермерське господарство — це добро�
вільно утворена громадянами України, пов'я�
заними між собою родинними зв'язками, юри�
дична особа, члени якої спрямовують свою
діяльність на виробництво, переробку, та реа�
лізацію сільськогосподарської продукції з ме�
тою отримання прибутку, використовуючи
землі сільськогосподарського призначення як
основний засіб виробництва [6].

За кількістю зареєстрованих фермерських
господарств, лідируючу позицію в Україні зай�
має Одеська область — 5,1 тис. одиниць або
(13%), друге місце — Миколаївська — 3,8 тис.
одиниць (9,6%); третє — Дніпропетровська —
3,3 тис. одиниць або (8,4%).

Характеризуючи цінову ситуацію на ринку
кормів, слід відмітити, що нині ціна на них по�
рівняно висока. Експерти відмічають, що най�
ближчим часом зниження цін на корми не від�
будеться — вони приблизно будуть у цій же ка�
тегорії, що й зараз, оскільки зросла собівар�
тість виробництва зернових (піднялись ціни на
селітру, енергоносії, пальне).

У цілому, це світові тенденції. У всьому світі
подорожчали зернові і макуха. Через це ціна на
зерно збільшилась у 1,5 рази і відповідно на 40%
збільшилась ціна на комбікорми. І хоч це еко�
номічно обгрунтовано, але вкрай важко позна�
чається на тваринництві. Виробники м'яса —
свинини, курятини в умовах високих цін на кор�

ми не могли підвищувати вартість їх кінцевої
продукції і реалізовували її майже по собівар�
тості. Це відбувалось через те, що ціна на зер�
нові диктується ринком, у тому числі і світо�
вим, а ціна на тваринницьку продукцію — купі�
вельною спроможністю населення (яка на Укра�
їні вкрай низька). Тому тваринники та кормо�
виробники вважають правильною позицію уря�
ду щодо введення квотування. На їх думку, це
не дозволить залишити вітчизняне тваринниц�
тво без зерна, щоб його не довелось імпорту�
вати ще за більш високими цінами, що може
взагалі призвести до знищення вітчизняного
тваринництва [7].

Особливо важливе значення для подальшо�
го розвитку товарного кормовиробництва в
Україні має вплив держави. При цьому цей
вплив може бути прямим (наприклад, пільги для
кормовиробничих кооперативів, фінансування
лізингу обладнання для нових кормовиробни�
чих підприємств тощо), так і непрямим (у формі
державної підтримки тваринництва).

У цьому аспекті відмітимо, що в 2017 році
відбулися суттєві зміни в системі державної
підтримки тваринництва. Прямі державні до�
тації введені з 1 січня 2017 року замість спец�
режиму ПДВ, який відмінили на вимогу МВФ.
За бюджетною програмою на підтримку тва�
ринництва, садівництва і виноградарства, ово�
чівництва, птахівництва передбачено 4,7 млрд
гривень, але з них лише 1,4 млрд у загальному
фонді, а 3,3 млрд у спеціальному фонді за раху�
нок надходжень від єдиного податку 4�ої групи
та коштів від реалізації конфіскованого майна.
Зараз можна констатувати важливість запро�
вадження автоматичного режиму виплати до�
тацій на підставі даних податкової звітності
(законопроект №5132). Це мінімізує участь
чиновників у розподілі держпідтримки і має
слугувати подоланню корупції та поверненню
довіри сільгоспвиробників до політики держа�
ви [8]. Підприємства, які мають дійне стадо, але
паралельно займаються рослинництвом,
вартість продукції якого перевищує чверть від
їхнього товарообороту, що відповідає струк�
турі господарств більшості дрібних та середніх
сільгоспвиробників, втрачають право подавати
заявку на отримання дотацій. Таким чином,
система прямих державних дотацій вигідна пе�
редусім інтегрованим підприємствам, що зай�
маються птахівництвом та свинарством. Така
система дотацій може посприяти тому, що
підприємства з переважним тваринницьким
напрямком виробництва ще більш скоротять
долю рослинництва (щоб укластися в дозволені
25% структури виручки), зокрема за рахунок
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кормовиробництва. Це може стимулювати
підприємства самостійно виробляти корми, а не
купувати їх на ринку.

Як відзначають експерти, для розвитку то�
варного кормовиробництва в Україні необхід�
ним є прийняття закону "Про корми". Україна
вже прийняла низку законодавчих актів (Закон
"Про основні принципи та вимоги до безпеч�
ності та якості харчових продуктів", Закон
"Про ідентифікацію тварин"), які створюють
законодавче підгрунтя для експорту м'ясо�мо�
лочної продукції до ЄС. Проте цього недостат�
ньо, адже окрім контролю за безпечністю хар�
чових продуктів, необхідно здійснювати на�
лежний контроль за годівлею продуктивних
тварин, а саме за кормами. У зв'язку з цим у
Верховній Раді зареєстровані два законопро�
екти: №2845 "Про безпечність і гігієну кормів"
та 2845�1 "Про корми" [9].

Також необхідна не лише фінансова під�
тримка інвестицій у кормовиробництво, але й
організована інфраструктурна, інформаційна
підтримка.

Найбільші перспективи нині має кластерна
система розвитку товарного кормовиробниц�
тва. Перспективна організаційна структура
сільського аграрного кластера представлена в
дослідженнях Кропивка М.М. [10].

Для ефективного розвитку ринку має бути
сформована маркетингова інформаційна сис�
тема кормовиробництва, яка передбачає систе�
матичний збір, обробку та зведення інформації
про кормові ресурси. Ця система інформації
призначена для використання на внутрішньо�
му вітчизняному ринку і представляє собою
складову частину загального інформаційно�
аналітичного процесу маркетингу на ринку
кормів та кормового білка, що відрізняється
складною ієрархічною структурою та включає
відомості про пропозицію, попит і ціни на
основні види кормів, а також інформацію про
наявність високопродуктивних сортів сільсько�
господарських культур для заготівлі кормової
сировини, ефективних технології вирощуван�
ня та заготівлі кормів, можливостей оцінки
якості та безпеки сировини для виробництва
кормів. Маркетингова інформаційна система
кормовиробництва — це безперервно діюча
система, до якої належать персонал, устатку�
вання, інноваційний провайдинг, набір проце�
дур і методів, призначених для регулярного
збирання, обробки, аналізу й інтерпретації
інформації про кон'юнктуру ринку зернофу�
ражних культур та зелених кормів, комбі�
кормів, об'ємистих кормів (силосу, сінажу,
сіна) і кормових добавок з різних джерел; яка

забезпечить інтегрування, підтримання й пере�
дачу аграрним менеджерам інформації у вста�
новлений час та у формі, придатній для прий�
няття рішень. Роль такої інформаційної систе�
ми полягає у наданні доступу до інформації, у
своєчасному "продукуванні" інформації і в роз�
поділі її з прийнятними витратами [11].

Також важливим інфраструктурним факто�
ром розвитку ринку кормів є науковий супровід
галузі, фінансово�кредитний механізм підтрим�
ки галузі тощо.

Всі розглянуті фактори впливають на роз�
виток товарного кормовиробництва по�різно�
му, але в се ж таки найбільш впливовими фак�
торами є наявність попиту та недостатня про�
позиція. Тому можна говорити про те, що при
ефективній державній підтримці та розвитку
інфраструктури ринку можливий досить швид�
кий та інтенсивний розвиток вітчизняного то�
варного кормовиробництва.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

У ході дослідження встановлено, що основ�
ними факторами, що визначають перспективи
розвитку товарного виробництва кормів є: по�
пит; пропозиція; конкуренція; державний вплив
на розвиток галузі та фактори інфраструкту�
ри. При цьому негативний вплив факторів по�
питу спричинений в основному зменшенням
поголів'я сільськогосподарських тварин на
вітчизняних підприємствах. Аналіз факторів
пропозиції засвідчив, що на вітчизняному рин�
ку кормів функціонують переважно виробни�
ки комбікормів, тоді як пропозиція сіна, сіна�
жу, силосу на ринку недостатня і нестабільна.

Аналіз факторів конкуренції показав до�
сить високий рівень концентрації на ринку
кормів (перш за все, комбікормів). Рівень кон�
куренції дає можливості виходу нових вироб�
ників на ринок товарного кормовиробництва.
Однак бар'єрами виходу на цей ринок є дефі�
цит вільних земельних ресурсів та дефіцит
фінансових ресурсів на придбання сучасної
техніки для вирощування кормових культур і
переробки їх у товарну форму. Аналіз факторів
інфраструктури товарного кормовиробництва
показав доцільність створення кластерної
організації кормовиробництва, що дало б змо�
гу врегулювати потреби виробників кормів та
їх споживачів.

Система дотацій, що діє з 1 січня 2017 р.,
може посприяти тому, що підприємства з пе�
реважним тваринницьким напрямком вироб�
ництва ще більш скоротять долю рослинницт�
ва (щоб укластися в дозволені 25% структури
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виручки). Це може стимулювати підприємства
самостійно виробляти корми для власного спо�
живання, а також збільшить попит на корми на
товарному ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Особливості сільськогосподарського ви�
робництва разом з сучасними змінами харак�
теру конкуренції призвели до глобалізації
аграрного ринку та зростання її агресивності
в усіх його секторах, що виявило непідготов�
леність значної кількості вітчизняних аграрних
підприємств до господарювання в умовах по�
стійної зміни середовища та прагнення до по�
ліпшення якості продукції, зниження витрат,
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У статті розглядаються чинники, що впливають на забезпечення ефективності виробництва конкурентоспроF
можної продукції у високотоварних сільськогосподарських підприємствах Житомирської області, зокрема цінові,
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The article examines the factors that affect the efficiency of production of competitive products in highFvalue
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безперервного вдосконалення методів управ�
ління та організації праці. Зазначені обстави�
ни поряд з подальшою зміною відносин влас�
ності в аграрному секторі економіки призвели
до загострення інтересів між сільськогоспо�
дарськими товаровиробниками та державою,
що спричинило зниження рівня спроможності
підприємства до ведення конкурентної бороть�
би.

Сільське господарство є однією із пріори�
тетних галузей економіки Житомирської об�
ласті. Серед найгостріших проблем ефективно�
го функціонування аграрної сфери слід виді�
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лити забезпечення ефективності виробництва
конкурентоспроможної продукції високото�
варними сільськогосподарськими підприєм�
ствами. Процес формування конкурентоспро�
можних високотоварних аграрних структур
передбачає створення нормальних стартових
умов для їх розвитку. Одним із найважливіших
чинників, що безпосередньо впливає на конку�
рентоздатність виробничих структур, у тому
числі і високотоварних сільськогосподарських
підприємств, є ефективність виробництва кон�
курентоспроможної продукції. Тому необхід�
но розглянути поняття конкурентоспромож�
ності продукції, що здійснює значний вплив на
рівень загальної конкурентоспроможності
сільськогосподарського підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Поняття конкурентоспроможності розгля�

дається у різних аспектах у вітчизняній та іно�
земній економічній літературі. У загальному
плані конкурентоздатність в окремих джерелах
визначається як:

— властивість об'єкта, що характеризуєть�
ся ступенем реального або потенційного задо�
волення ним певної потреби у порівнянні з ана�
логічними об'єктами, представленими на цьо�
му ринку [6, с. 227];

— властивість товару, послуги, суб'єкта
ринкових відносин виступати на ринку нарівні
з присутніми там аналогічними товарами, по�
слугами й конкуруючими суб'єктами ринкових
відносин [1, с. 334];

— спроможність випереджати інших, вико�
ристовуючи свої переваги у досягненні постав�
лених цілей [2, с. 64].

Зовнішнім проявом конкурентоспромож�
ності підприємства на ринку в певний момент
часу є конкурентоспроможність товару (про�
дукції). Конкурентоспроможність товару
(продукції) — це багатоаспектне поняття, яке
означає відповідність товару умовам ринку,
конкретним вимогам споживачів не тільки за
якісними, технічними, економічними, естетич�
ними характеристиками, а й за комерційними
та іншими умовами його реалізації (ціна, терм�
іни постачання, канали збуту, сервіс, реклама
та ін.). Тобто під конкурентоспроможністю ро�
зуміють комплекс споживчих і вартісних (ціно�
вих) характеристик товару, що визначають

його успіх на ринку, перевагу саме цього това�
ру порівняно з іншими в умовах широкої про�
позиції конкуруючих товарів�аналогів.

Науковий аналіз літературних джерел, в
яких висвітлюється питання конкурентоспро�
можності товару дає змогу сформулювати
трактування конкурентоспроможості товару
(продукції) як співвідношення споживчих, мар�
кетингових та економічних характеристик, що
поряд із властивими продукції атрибутами й
організаційними факторами дозволяють їй за�
довольняти вимоги споживачів на більш якіс�
ному рівні за належної ціни, ніж продукція кон�
курентів.

1. Товар є конкурентоспроможним, якщо
він володіє певними характеристиками, які вра�
ховуються споживачами під час прийняття
рішення про придбання товару. Витрати, які
внаслідок недостатньо глибокого аналізу по�
питу споживачів спрямовуються на забезпечен�
ня якостей товару, що не мають значення для
споживачів, знижують його конкурентоспро�
можність через необхідність включення їх до
ціни [4, с. 19].

На ринку сільськогосподарської продукції
з усіх видів конкуренції переважає неціновий
її вид, де суперництво ведеться за допомогою
вищої якості порівняно з товарами конку�
рентів. Якістю є базис конкурентоспромож�
ності товару, і тільки в разі певних надзвичай�
них ситуацій на ринку за низької купівельної
спроможності неякісні товари можуть бути
конкурентоспроможними. Але конкурентосп�
роможність включає лише ті фактори якості,
які являють інтерес для основної групи спожи�
вачів даного товару і сприяють задоволенню
конкретної потреби. Тобто якісніший товар
може бути менш конкурентоспроможним,
якщо його ціна підвищилася за рахунок надан�
ня йому тих параметрів, які не беруться до ува�
ги під час прийняття рішення про придбання
основною групою споживачів [3, с. 8—9].

Принципова різниця між якістю й конку�
рентоспроможністю продукції зводиться до
трьох позицій:

— Порівняння з базою — необхідний еле�
мент оцінки як рівня якості, так і технічного
рівня товару. Вибір продукту в якості бази по�
рівняння залежить від мети, з якою його здійс�
нюють. Для оцінки конкурентоспроможності
необхідно порівняти параметри товару, що ана�
лізується, й конкуруючого товару з рівнем, за�
даним потребами покупця, а потім зіставити
отримані результати.

— З позиції якості можуть порівнюватися
лише однорідні товари. Групи продуктів класи�
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фікуються за показниками, що характеризують
не тільки основні сфери їхнього застосування,
а й істотні конструктивні та технологічні особ�
ливості. Це значно звужує межі класифікації.
З позиції оцінки конкурентоспроможності, де
за базу порівняння беруть конкретну потребу,
можливі зіставлення також і неоднорідних то�
варів, тому що вони висвітлюють інші можли�
вості й способи задоволення однієї і тієї ж по�
треби (функціональна конкуренція).

— Конкурентоспроможність — важлива
ринкова категорія, що відбиває одну з істотних
характеристик ринку — наявність змагальності
між його суб'єктами. Якість — це категорія,
властива не тільки ринковій економіці [5, с. 35].

До суттєвих різниць між якістю й конкурен�
тоспроможністю, на нашу думку, можна відне�
сти те, що якість товару — це поняття абсолют�
не, а конкурентоспроможність товару — від�
носне, яке може бути виявлене тільки в порів�
нянні з іншими товарами. Друга особливість
полягає в тому, що якість забезпечується в про�
цесі виробництва, а конкурентоспроможність
можна визначити тільки запропонувавши товар
на ринку.

Отже, якість, безумовно, є основним фак�
тором конкурентоспроможності, але не єди�
ним, тому конкурентоспроможність товару ча�
сто залежить від факторів, які характеризують
ступінь задоволення товаром конкретної по�
треби на ринку. Конкурентоспроможність —
більш ширше поняття, ніж якість, тому за не�
змінних якісних характеристик товару його
конкурентоспроможність може коливатися у
досить широких межах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Завданнями дослідження є:
— оцінити ефективність виробництва кон�

курентоспроможної продукції у високотовар�
них сільськогосподарських підприємствах
Житомирської області;

— визначити рівень поточної конкуренто�
спроможності високотоварних сільськогос�
подарських підприємств Житомирської об�
ласті.

Об'єктом дослідження є процес забезпечен�
ня ефективності виробництва конкурентоспро�
можної продукції у високотоварних сільсько�
господарських підприємствах Житомирської
області як одного із визначальних чинників за�
безпечення їх конкурентоспроможності в май�
бутньому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Ефективність і конкурентоспроможність
агропромислового виробництва визначається
показниками виробництва і реалізації про�
дукції рослинництва, тваринництва і перероб�
них галузей АПК. Аналіз виробництва основ�
них сільськогосподарських культур у високо�
товарних господарствах Житомирської області
(табл. 1) свідчить про те, що в період з 2014 по
2016 роки не відбулося позитивних змін у рівні
продуктивності рослинницьких галузей.

Проведені дослідження результативних
показників виробництва основних сільськогос�
подарських культур у високотоварних сіль�
ськогосподарських підприємствах регіону до�
вели, що обсяги виробництва зерна в 2016 році
були майже ідентичними аналогічному показ�
нику 2014 року. Відбулося значне скорочення
виробництва цукрових буряків в даній категорії
господарств — на 13,2%, або майже на 65 тис.
тонн. Виробництво овочевих культур щороку
має тенденцію до зниження. Так, у 2016 році
обсяги виробництва овочевих культур в ви�
сокотоварних сільськогосподарських під�
приємствах скоротились на 22,2%, або майже
на 0,6 тис. тонн в порівнянні з 2014 роком. Од�
нією з причин скорочення виробництва вище�
зазначених сільськогосподарських культур
стало скорочення посівних площ, недостатня
кількість внесених органічних та мінеральних
добрив, застаріла технічна база більшості гос�
подарств тощо.

Але, разом з тим, зменшення обсягів вироб�
ництва продукції рослинництва не вплинуло на
загально високий рівень обсягів реалізації про�
дукції високотоварними сільськогосподарсь�
кими підприємствами Житомирської області.
Зниження продуктивності і обсягів виробниц�
тва продукції негативно позначилися на ди�
наміці собівартості 1 центнера багатьох видів
реалізованої продукції (табл. 2).

Вид продукції Рік 2016 р. у % 
до 2014 р. 2014 2015 2016 

Зерно 291,2 279,3 288,6  99,1 
Цукрові буряки 496,7 394,3 431,4 86,8 
Картопля 34,2 11,2 46,3 135,4
Овочі 2,7 2,7 2,1 77,8 
Плоди і ягоди 0,4 2,1 1,4 350,0

Таблиця 1. Виробництво
основних сільськогосподарських культур

в високотоварних господарствах
Житомирської області, тис. т

Джерело: розраховано за даними Головного управління ста�
тистики у Житомирській області.
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За період 2014—2016 рр. собівартість
1 ц зерна зросла в 1,6 раза (на 59,2%), цук�
рових буряків — у 1,4 раза (на 39,8%),
овочів відкритого грунту — в 1,1 раза (на
5,6%), м'яса великої рогатої худоби — в
1,1 раза (на 8,4%), яєць — в 1,5 раза (на
52%). Кризові явища в економіці, істотне
зниження врожайності культур і, особ�
ливо, продуктивності худоби призвели до
зростання трудомісткості виробництва.

За деякими видами продукції (при�
ріст живої маси великої рогатої худо�
би, свиней) затрати живої праці на оди�
ницю продукції, виробленої в високо�
товарних сільськогосподарських під�
приємствах регіону, збільшилися в кілька
разів у 2015 р. порівняно з 2014 р. Про�
те в 2016 р. трудомісткість виробницт�
ва основних сільськогосподарських
культур поступово почала зменшува�
тись (за виключенням овочевих культур)
(табл. 3).

За аналогічний період реалізаційна
ціна 1 ц зерна зросла в 2,6 раза, цукрових
буряків — в 2,1, картоплі — в 2,0, овочів
відкритого грунту — в 1,7, мяса великої
рогатої худоби — в 3,6, свиней — 4,5, овець
— в 4,9, птиці — в 2,8, молока — в 3,4, яєць
— в 1,5 раза.

У залежності від співвідношення реа�
лізаційних цін і собівартості сформував�
ся відповідний рівень рентабельності про�
дукції (табл. 4). У високотоварних сільськогос�
подарських підприємствах Житомирської об�
ласті рентабельним залишається лише вироб�
ництво зерна, картоплі, м'яса овець і яєць.
Протягом ряду останніх років збитковим ста�
ло виробництво цукрових буряків. Високим
рівнем збитковості характеризується вироб�
ництво основних видів тваринницької про�
дукції.

Проведена нами порівняльна економічна
оцінка конкурентоспроможності окремих
видів сільськогосподарських культур, що виро�
щуються в високотоварних сільськогоспо�
дарських формуваннях Житомирської області
(табл. 5) показує, що серед товарних культур
найвищий рівень ресурсомісткості продукції і
грошової виручки від реалізації продукції в
розрахунку на 1 га мають картопля і овочі.

Вид продукції Рік 2016 р. у % 
до 2014 р. 2014 2015 2016 

Продукція рослинництва 
Зерно 22,65 30,34 36,07 159,2
Цукрові буряки 9,95 12,08 13,91 139,8
Картопля 42,97 40,34 40,32 93,8
Овочі відкритого грунту 32,90 30,78 34,75 105,6

Продукція тваринництва 
Приріст живої ваги ВРХ 433,79 363,40 470,37 108,4 
Приріст живої маси свиней 983,32 778,19 894,08 90,9
М’ясо овець 833,33 529,41 226,25 27,2
М’ясо птиці 775,05 425,29 621,02 80,1 
Молоко 64,75 59,73 62,55 96,5
Яйця (тис.шт) 145,27 211,56 220,77 152,0

Таблиця 2. Собівартість 1 ц основних видів
реалізованої продукції високотоварних

сільськогосподарських підприємств
Житомирської області, грн

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у
Житомирській області.

Вид продукції Рік 2016 р. до 
2014 р., % 2014 2015 2016 

Зерно (без кукурудзи) 2,6 2,5 2,4 96,0
Цукровий буряк 1,7 1,7 1,6 94,1
Картопля 8,1 9,0 7,9 87,8 
Овочі 12,9 14,8 15,9 107,4
Приріст живої ваги великої 
рогатої худоби 

144,5 110,0 109,5 99,5

Приріст живої маси свиней 137,2 122,0 91,6 75,1
Молоко 19,2 16,2 15,4 95,1

Таблиця 3. Трудомісткість виробництва основних
видів продукції високотоварного сільського

господарства Житомирської області,
люд.%год. на 1 ц

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики
у Житомирській області.

Види продукції 
Рік 2016 р. 

до 2014 р., 
(+; -) 2014 2015 2016 

Зерно -0,2 67,0 21,3 21,5
Цукрові буряки -22,7 -4,3 -7,6 15,1
Картопля -5,1 8,8 2,6 7,7
Овочі відкритого грунту -8,6 26,1 -12,3 -3,7 
Приріст живої ваги великої 
рогатої худоби 

-68,5 -45,5 -31,8 36,7

Приріст живої маси свиней -73,4 -58,7 -27,5 45,9
М’ясо овець -80,0 -44,4 6,6 86,6
М’ясо птиці -32,2 -35,1 -32,0 0,2 
Молоко -50,3 -9,7 -1,0 49,3
Яйця -13,4 4,1 37,5 50,9

Таблиця 4. Рентабельність виробництва основних видів продукції у високотоварних
сільськогосподарських підприємствах Житомирської області, %

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Житомирській області.
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За показником виходу прибутку з одиниці
площі виділяються зернові і овочі. Найвищий
рівень окупності витрат мають зернові культу�
ри. Таким чином, в умовах дефіциту фінансо�
вих і матеріальних ресурсів найбільш вигідним
є вирощування зернових культур. У цілому по
Україні висококонкурентними культурами є

зернові, соняшник і картопля, які
дають відповідно по 206,8, 196,0 та
250,3 грн прибутку з гектара при
рівні рентабельності 62,3, 52,2 та
13,2%.

З метою дослідження чинників
підвищення конкурентоспромож�
ності продукції окремих сільсько�
господарських культур важливо
провести аналіз структури їх со�
бівартості (табл. 6).

У динаміці структури собівар�
тості спостерігається зростання
частки матеріальних витрат. Так,
за період з 2014 по 2016 рр. на ви�
робництві зерна питома вага витрат
на паливно�мастильні матеріали
зросла з 0,8 до 33,1 %, на насіння —
з 17,0 до 23,4 %, на амортизацію —
з 9,1 до 15,1%. Аналогічні зміни
відбулися і на виробництві молока,
а також інших видах продукції рос�
линництва і тваринництва. Резуль�
тати проведеного аналізу динаміки
витрат в високотоварному сіль�
ськогосподарському виробництві
свідчать про необхідність здійснен�
ня організаційно�економічних за�
ходів ресурсозбереження.

Групування високотоварних
сільськогосподарських підпри�
ємств Житомирської області за

рівнем конкурентоспроможності продукції на�
ведено в таблиці 7.

Ці таблиці свідчать про те, що існує зв'язок
між показниками конкурентоспроможності
продукції та рівнем товарності. Тобто, чим
вище рівень конкурентоспроможності про�
дукції, тим більше обсяги її реалізації кінцевим

Показник Зернові Цукрові 
буряки Картопля Овочі 

Питома вага в структурі 
посівних площ, % 

61,8 11,8 0,3 0,2

Отримано на 1 га посіву, грн:
- виручки від реалізації 
продукції 

678 2197 2400 2577

Індекс ефективності за виручкою 
(база – зернові 1,0) 1,00 

 
3,24 3,54 3,80 

- прибутку 179 84 95 112
Індекс ефективності за 
прибутком (база – зернові 1,0) 1,00 

 
0,47 0,53 0,63 

Рівень рентабельності, % 35,7 - 11,5 2,2 4,5

Таблиця 5. Порівняльна конкурентоспроможність
основних галузей рослинництва високотоварного

сільськогосподарського виробництва
Житомирської області, 2016 р.

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Жито�
мирській області.

Показник Зерно Молоко
2014 р. 2015 р. 2016 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Виробничі витрати – 
всього, в т.ч.: 

100 100 100 100 100 100

оплата праці з 
нарахуваннями 

35,0 16,0 15,2 36,0 18,0 14,6

паливно-мастильні 
матеріали 

0,8 35,0 33,1 5,2 3,6 16,5

насіння, корми 17,0 18,0 23,4 44,0 45,0 47,2
Амортизація 9,1 12,6 15,1 6,8 7,2 13,5 
Інші витрати 20,0 12,4 7,4 4,9 6,2 6,3
Загальновиробничі і 
загальногосподарські 
витрати 

8,1 6,0 5,8 3,1 2,0 1,9 

Таблиця 6. Структура собівартості основних видів
сільськогосподарської продукції високотоварних

господарств, %

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Жито�
мирській області.

Таблиця 7. Вплив конкурентоспроможності продукції на рівень товарності високотоварних
сільськогосподарських підприємств, 2016 р.

Джерело: власні дослідження.

Показник Рік 

Групи господарств за індексом 
конкурентоспроможності продукції IV гр. 

до І, 
(+; -) I

до 0,3 
II

0,31-0,50 
III

0,51–0,7 
IV

> 0,7 
Кількість господарств у 
групі 

2014 26 26 43 29 3
2015 24 27 44 29 5 
2016 24 26 46 28 4

Середній індекс 
потенційної (ресурсної) 
конкурентоспроможності 

2014 0,26 0,42 0,57 0,75 0,49 
2015 0,28 0,45 0,65 0,78 0,50 
2016 0,29 0,43 0,61 0,82 0,53 

Виробництво валової 
продукцї у фактичних 
цінах реалізації на 100 га 
с.-г. угідь, тис. грн 

2014 43,6 57,3 62,8 66,9 23,3 
2015 44,9 59,4 64,5 69,0 24,1 
2016 47,1 60,5 65,7 69,8 22,7 

Рівень товарності 
підприємства, % 

2014 86,7 93,5 94,1 95,8 9,1 
2015 84,3 95,1 95,5 96,9 12,6 
2016 85,8 96,1 96,8 98,2 12,4 
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споживачам (рівень товарності). Так, значна
частина високотоварних сільськогосподарсь�
ких підприємств (46) у 2016 році мали середній
рівень поточної конкурентоспроможності (від
0,51 до 0,70) з рівнем товарності 96,8%. 28 висо�
котоварних сільськогосподарських підпри�
ємств вже досягли високого рівня конкурен�
тоспроможності продукції (більше 0,7) внаслі�
док низької собівартості виробленої продукції
і низького рівня ціни. Проте ще досить значна
частина (24) цих формувань залишаються на
низькому рівні поточної конкурентоспромож�
ності внаслідок високого рівня трудомісткості
і собівартості виробленої продукції.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, проведений нами аналіз по�
казав, що в високотоварних сільськогоспо�
дарських підприємствах Житомирської області
високим рівнем конкурентоспроможності ха�
рактеризується виробництво зернових та яєць;
частково конкурентними є виробництво кар�
топлі та м'яса овець, а неконкурентоспромож�
ним виявилось виробництво цукрових буряків,
овочів, яловичини, свинини та м'яса птиці, що
сталося в результаті збільшення собівартості
та трудомісткості виробництва 1 ц зазначених
видів сільськогосподарської продукції. Проте
групування високотоварних сільськогоспо�
дарських підприємств за показником конку�
рентоспроможності продукції показало, що
більшість із них мають середній рівень цього
показника (0,51—0,70), а отже, і непогані перс�
пективи для підвищення індексів загальної та
поточної (продукції) конкурентоспроможнос�
тей в майбутньому.

Розраховані економічні показники свідчать,
що у високотоварних підприємствах аграрно�
го сектору регіону за останні роки виявлено
тенденцію до незначного підвищення показни�
ка конкурентоспроможності продукції, що
впливає на рівень виробництва і реалізації ними
товарної продукції. Проте рівень конкурентос�
проможності більшості із цих виробничих фор�
мувань залишається на низькому рівні в резуль�
таті високої собівартості виробленої продукції,
високого рівня матеріало� та енергомісткості,
недостатньої кількості ресурсів та неефектив�
ного їх використання.

Подальші дослідження слід зосередити на
проведенні детального аналізу факторів та чин�
ників, що зумовлюють вплив на рівень поточ�
ної конкурентоспроможності високотоварних

сільськогосподарських підприємств регіону,
зокрема проведення кореляційно�регресійно�
го аналізу для виявлення зв'язків між дослід�
жуваними факторами. Це дасть змогу визначи�
ти резерви для підвищення конкурентоспро�
можності продукції за рахунок наявних та за�
лучених виробничих ресурсів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах прискореного технологічного,

інноваційного та світогосподарського розвит�
ку суспільства все більшої актуальності набу�
ває питання використання сучасних технологій
виробництва та управління, які дозволяють
отримати не тільки економію ресурсів, маючи
незначний потенціал але й стрімко розвивати�
ся, випереджуючи інші компанії. В уп�
равлінській діяльності найвагомішими ресурса�
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DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF MANAGERIAL AND TECHNOLOGICAL MATURITY
FOR FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

У статті обгрунтовано методологічні підходи до формування оцінки та діагностики управлінськоFтехнологічного рівня зрілості
для підприємств харчової промисловості. Модель діагностики управлінськоFтехнологічного рівня зрілості дозволяє визначити, на
якому рівні знаходиться підприємство за фактом, які технології управління необхідно використати для зміни стану підприємства,
щоб забезпечити динамічний розвиток у бажаному напрямі. На основі аналізу автором сформовано концепцію рівнів управлінсьF
коFтехнологічної зрілості підприємства, виходячи з головних параметрів управлінської та технологічної зрілості (LMTM).

І рівень — Начальний, спеціалізоване управління (Іinitial).
ІІ рівень — Циклічний, управління з елементами плануванням (Repeatable).
ІІІ рівень — Процесний, управління процесами (Processes).
IV рівень — Прогресивний, управління розвитком (Progress).
V рівень — Динамічний, управління з безперервним вдосконаленням (Sustained dynamic).
У статті також представлено основні показники, методики формування діагностики рівня управлінськоFтехнологічної зрілості

підприємства (LMTM).
Сформовано алгоритм дій для проведення діагностики. На основі аналізу (2008—2016 рр.) визначено рівень управлінськоFтехF

нологічної зрілості для 7 підприємств харчової промисловості. Запропоновано експозицію комплексу технологій управління для
забезпечення динамічного розвитку підприємства на основі визначення рівня управлінськоFтехнологічної зрілості підприємства.

The article substantiates the methodological approaches to the formation of evaluation and diagnostics of managerial and
technological level of maturity for food industry enterprises. A model for diagnosing the level of managerial and technological maturity,
allows you to determine at what level is the enterprise based on the fact which management technologies should be used to change the
state of the enterprise in order to ensure dynamic development in the desired direction.

Based on the analysis the author formed the concept of levels of management and technological maturity of the enterprise on the
basis of the main parameters of managerial and technological maturity (LMTM).

Level I — Initial, specialized management (Іinitial).
Level II — Cyclic, planning with elements (Repeatable).
Level III — Process, Process Management (Processes).
level IV — Progressive, development management (Progress).
Level V — Dynamic, Continuous Improvement Management (Sustained dynamic).
The article also presents the main indicators, methods of forming the diagnostics of the level of managerial and technological

maturity of the enterprise (LMTM).
The algorithm of action for diagnostics is formed. On the basis of analysis (2008—2016), the level of managerial and technological

maturity for 7 food industry enterprises is determined. The exposition of a complex of management technologies is proposed for ensuring
the dynamic development of the enterprise on the basis of determining the level of managerial and technological maturity of the enterprise.

Ключові слова: управлінсько9технологічний рівень, характеристика рівнів зрілості, ме9
тодика формування, діагностики LMTM підприємств, рівень зрілості харчових підприємств,
профіль рівня зрілості, комплекс технологій управління.

Key words: managerial9technological level, characteristics of maturity levels, methods of
formation, diagnostics of LMTM enterprises, maturity level of food enterprises, maturity profile,
management technologies complex.

ми є інтелектуальні, інформаційні та фінансові,
які тісно пов'язані з фактором швидкоплин�
ності часу. Харчова промисловість є важливою
ланкою господарського комплексу України.
Осучаснення та модернізація її потужностей на
інноваційній основі дозволяє поглибити пере�
робку сільськогосподарської сировини, за�
безпечити випуск сучасного асортименту хар�
чової продукції, сприяє збереженню наявних і
створенню нових робочих місць, соціально�
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економічному розвитку населених пунктів. Для
спрощення процедури практичного впровад�
ження та швидкого використання наукових до�
сягнень та практичних механізмів та моделей
управління, які існують у сучасному світі, ми
пропонуємо узагальнену модель.

Модель діагностики управлінсько�техноло�
гічного рівня зрілості за визначеними парамет�
рами дозволяє визначити, на якому рівні зна�
ходиться підприємство за фактом та які техно�
логії управління необхідно використати для
зміни стану підприємства, щоб забезпечити
динамічний розвиток у бажаному напрямі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Підходи до виміру та оцінки рівня техноло�
гічної зрілості підприємства, та окремо управ�
лінської зрілості визначені в наукових дослід�
женнях та практичних рекомендаціях, суттєво
різняться за призначенням, змістом і глибиною
аналізу факторів. Певного розвитку набули
дослідження технологічної зрілості підпри�
ємств та можливості впровадження бізнес�про�
цесів або окремих ІТ�технологій. Сутність існу�
ючих методологій оцінки зводиться до визна�

чення готовності компанії до технологічного
оновлення ІТ�системи, без врахування онов�
лення операційних технологій, стану обладнан�
ня, стану організаційно�інформаційної інфра�
структури, професійних компетенцій та техно�
логій менеджменту підприємства.

Формування технологічних компонент моделі
діагностики управлінсько�технологічного рівня
зрілості грунтувалось на дослідженнях оцінки
технологічної зрілості наступних моделей:

І. Модель оцінки зрілості, розроблена захі�
дними консалтинговими компаніями Wipro,
Real Story Group, (попередня назва CMS
Watch), Smigiel Consulting Group та Harman
Communicate [12].

ІІ. Модель оцінки технологічної зрілості,
розроблена фахівцями компанії Hewlett�
Packard [1].

ІІІ. Методичний підхід, запропонований кон�
салтинговою компанією Infosys Technologies
Limited, формуеться в межах моделі трансфор�
маційного розвитку підприємства, автори
Reghunath Balaraman, Aromal Mohan [13].

IV. Визначення рівня технологічної зрі�
лості, розроблено компанією Directum, пред�
ставлена на сайті ЕСМ�Journal [1].

Таблиця 1. Характеристика рівнів управлінсько%технологічної зрілості підприємства
за результатами узагальнення існуючих моделей

Рівень управлінсько-
технологічної зрілості Характеристика управління на заданому рівні 

І рівень – Начальний, 
спеціалізоване 
управління 
(Іinitial) 

Бізнес-процеси кожного разу протікають як вперше;
збір та обробка інформації нерегулярні; інформаційні зв’язки як внутрішні, так і зовнішні в цілому 
спонтанні; методи та інструменти управління або не використовуються, або їх використання є хаотичним; 
єдина технологія управління відсутня; формалізовані процедури та операції управління відсутні; 
функціонування і управління ототожнюються; цільова функція – виживання; стратегія – відсутня 

ІІ рівень – Циклічний, 
управління з 
елементами 
плануванням 
(Repeatable) 
 

Основні бізнес процеси набувають стійкого характеру;
збір та обробка інформації в цілому нерегулярні, проте розпочато автоматизацію обліку, роботи з 
персоналом; інформаційні зв’язки стабілізуються та розширюються; методи та інструменти управління 
використовуються нерегулярно, за необхідністю; єдина технологія управління відсутня; окремі технології 
управління починають використовуватись; усвідомлюється необхідність управління; цільова функція – 
оптимізація витрат; стратегія – відсутня; 
ефективність діяльності/управління в основному залежить від наявності відповідних компетенцій 
менеджерів 

ІІІ рівень – Процесний, 
управління процесами 
(Processes) 

Основні бізнес-процеси підприємства формалізовані;
збір та обробка інформації регулярні, розпочато формування єдиного інформаційного потоку; інформаційні 
зв’язки узагальнюються, контролюються, плануються; методи та інструменти управління 
використовуються на постійній основі; єдина технологія управління сформована на основі накопиченого 
досвіду оперативного управління; виявляється та документуються більшість проблем в управлінні; 
активізується використання технологій спеціалізованого управління; 
цільова функція – максимізація прибутку; стратегія – розпочато процес формування стратегії; ефективність 
діяльності/управління залежить від наявності відповідних компетенцій у менеджерів 

IV рівень – 
Прогресивний, 
управління розвитком 
(Progress)  

Всі бізнес-процеси підприємства формалізовані та вдосконалюються при необхідності та за наявністю 
проблем; сформовано єдиний інформаційний, повністю автоматизований, простір підприємства; 
інформація визнана важливим виробничим ресурсом; цілеспрямоване формування єдиної технології 
управління із залученням зовнішніх консультантів та придбання широковживаних програм відомих 
венодорів; проблеми в управлінні підлягають всебічному аналізу, усуненню та попередженню; цільова 
функція – розширення діяльності (збільшення частки ринку, максимізація прибутку, розвиток власного 
іміджу); стратегія – сформована стратегія підприємства; ефективність діяльності/управління залежить від 
обраних технологій управління 

V рівень – Динамічний, 
управління з 
безперервним 
вдосконаленням 
(Sustained dynamic) 

Всі бізнес-процеси підприємства підлягають постійному вдосконаленню; цільова функція – динамічний 
розвиток підприємства; стратегія – сформована, постійно допрацьовується і корегується, шляхи реалізації 
стратегії та методи досягнення запланованих показників постійно оптимізуються; 
ефективність діяльності/управління залежить від злагодженості системи управління. Технології управління – 
набір мультикейсу програмних продуктів на платформі SOA 
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V. Модель визначення рівня зрілості біз�
неспроцесів, розроблено у вигляді тестів, ком�
панією FineXpert.ru [11].

Формування компонент управлінської зрі�
лості в моделі діагностики управлінсько�тех�
нологічного рівня зрілості грунтувалось на дос�
лідженнях оцінки таких моделей:

1. Модель Інституту Меллона США CMM.
CMM (Capability Maturity Model) — модель
зрілості процесів створення програмного за�
безпечення (ПО) або еволюційна модель роз�
витку здатності компанії розробляти якісне
програмне забезпечення [4].

2. Модель зрілості Г. Керцнера сфокусована на
ступені розвитку практик управління проектами
(Project Management Maturity Model, PMMM) [5].

3. Модель Каліфорнійського університету
Берклі (РМ Maturity) дозволяє здійснювати кіль�
кісну оцінку зрілості управління проектами [10].

4. Модель зрілості організаційного управління
проектами ОРМЗ (Organizational Project
Management Maturity Model — міжнародний стан�
дарт, випущений в 2003 р. Інститутом управління
проектами (Project Management Institute) [3].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в формуванні методо�

логічних основ діагностики рівня управлінсь�
ко�технологічної зрілості підприємств харчо�
вої промисловості, для забезпечення динаміч�
ного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загальна ідея формування моделі діагности�

ки рівня управлінсько�технологічної зрілості
грунтується на визначенні пріоритетних компо�
нент впливу на систему підприємства. Ядром мо�
делі виступають технології управління, а енерге�
тичним імпульсом, який спонукає до розвитку —
рівень інноваційності технологій управління.

Автор вважає, що рівень управлінсько�тех�
нологічної зрілості залежить від комплексу
технологій управління які реалізуються на
підприємстві. Зміна рівня розвитку підприєм�
ства як у прогресивному, так і в регресивному
напрямку, визначається використанням адап�
тивного комплексу технологій управління, які
мають високий ступень інноваційності. Коге�
рентність та фрактальність моделі діагности�

№ Код визначення Визначення показника Генетичне тяжіння до певного рівня 
зрілості 

Загально-економічні G (General) 
1 Загальні G1  G11 Період існування Важливо для І, ІІ, рівнів LMTM
2 G12 Розмір підприємства Важливо для І-ІІІ рівнів LMTM
 Кадрова група M (Manpower) 
3 Кадровий потенціал 

М1 
Продуктивність праці М11 Важливо для І-ІІІ рівнів LMTM

4 Коефіцієнта сталості кадрового складу М12 Важливо для І-ІІІ рівнів LMTM
5 Індекс середньої заробітної плати М13 Важливо для І- ІІІ рівнів LMTM
6 Міра професійної 

компетентності М2 
Коефіцієнт освіти М21 Важливо для всіх рівнів LMTM 

7 Коефіцієнт посадового досвіду М22 Важливо для всіх рівнів LMTM
8 Коефіцієнт підвищення кваліфікації М23 Важливо для ІІІ-V рівнів LMTM
9 Інтегрований коефіцієнт професійної компетентності М24 Важливо для всіх рівнів LMTM 

Соціальна група S (Social)
10 Соціальна цінність 

працівників S1 
Ступінь інвестування в медичне обслуговування і соціальне 
страхування S11 

Важливо для ІІІ-V рівнів LMTM

11 Соціальний захист 
споживачів S2 

Коефіцієнт сприяння підвищенню якості продукції S21 Важливо для всіх рівнів LMTM 
12 Індекс фінансування процесів з моніторингу якості продукції S22 Важливо для ІІІ, IV, V рівнів LMTM
13 Коефіцієнт фінансування соціальних програм S23 Важливо для IV, V рівнів LMTM

Інформатизаційна група I (Informatization)
14 Рівень автоматизації 

підприємства I1 
Ступень залучення персоналу в електрону взаємодію та 
документування I11 

Важливо для всіх рівнів LMTM

15 Рівень софтверізації I12 Важливо для ІІІ-V рівнів LMTM
16 Рівень захисту баз даних та ІТ-системи І13 Важливо для всіх рівнів LMTM 
17 Ступінь 

інформатизації 
управління I2 

Інформатизація управлінських процедур I21 Важливо для ІІІ-V рівнів LMTM
18 Швидкість налагодження роботи інформаційних потоківI22 Важливо для всіх рівнів LMTM

19 Ступінь формалізації 
бізнес-процесів I3 

Рівень опису бізнес-процесів компанії I31 Важливо для ІІІ-V рівнів LMTM 

Інноваційна група In (Innovative)
20 Інноваційна 

сприятливість Iн1 
Індекс інноваційності виробництва Iн11 Важливо для ІІІ -V рівнів LMTM

21 Індекс інноваційного розвитку Iн12 Важливо для всіх рівнів LMTM
22 Індекс інноваційної сприятливості кадрового складу Ін13 Важливо для всіх рівнів LMTM
23 Інноваційний 

потенціал Iн2 
Експортспроможність продукції Iн21 Важливо для всіх рівнів LMTM

24 Коефіцієнт інноваційного форварду Ін22 Важливо для ІІІ-V рівнів LMTM 
25 Інноваційна 

ефективність Iн3 
Інноваційна активність підприємства Iн31 Важливо для всіх рівнів LMTM

26 Інноваційний леверидж Iн32 Важливо для ІІІ-V рівнів LMTM
27 Інноваційна прибутковість Iн33 Важливо для всіх рівнів LMTM

Таблиця 2. Методика формування діагностики рівня
управлінсько%технологічної зрілості підприємства (LMTM)
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ки рівня управлінсько�технологічної зрілості,
визначається методами та технологіями
управління на підприємстві [9].

На основі проведеного аналізу автором
сформовано концепцію рівнів управлінсько�
технологічної зрілості підприємства виходячи

з головних параметрів управлі�
нської та технологічної зрілості
компанії в таблиці 1 (сформова�
но автором на основі [9].

Складність завдання оціню�
вання управлінсько�технологі�
чної зрілості підприємства по�
лягає в тому, що окремі її скла�
дові можуть бути оцінені вик�
лючно якісними показниками і
виключно експертними метода�
ми на основі анкетування, а інші
складові як якісними, так і
кількісними показниками.

Отже, завдання оцінювання
управлінсько�технологічної
зрілості підприємства полягає,
по�перше, у формуванні інтег�
ральних оцінок всіх її складових,
по�друге, у формуванні для кож�
ної складової п'ятирівньевої шка�
ли, кожен рівень якої відповідає
певному рівню управлінсько�тех�
нологічної зрілості підприємства.
Перше завдання, формування
інтегрального оцінювання — про�

Таблиця 3. Визначення рівня управлінсько%технологічної зрілості
для підприємств харчової промисловості

 Код 
параметру 

ПАТ 
«Баштанський 
сирозавод» 

ПАТ 
«Херсонський 
маслозавод» 

ПАТ 
«Вімм-

Біль-Данн» 

ПАТ 
«Каланчацький» 
маслозавод 

ПАТ 
«Житомирський» 

маслозавод 

ПрАТ 
«Янтар» 

ПАТ 
«Яготинський» 
маслозавод 

1 G11 3 3 3 4 4 2 3 
2 G12 2 2 3 2 3 1 3 
3 М11 3 3 3 3 3 3 3 
4 М12 3 3 2 2 3 2 3 
5 М13 2 2 2 2 2 2 2 
6 М21 3 3 3 3 3 3 3 
7 М22 3 3 4 3 3 2 4 
8 М23 1 1 2 1 1 1 2 
9 М24 2 2 3 2 2 2 3 
10 S11 1 0 1 0 1 0 1 
11 S21 4 3 3 2 3 3 4 
12 S22 3 3 3 2 2 2 4 
13 S23 2 0 1 0 0 0 4 
14 I11 2 1 2 1 1 1 2 
15 I12 3 2 3 2 3 3 4 
16 I13 1 1 1 1 1 1 1 
17 I21 1 1 2 1 1 2 4 
18 I22 1 2 2 1 2 2 3 
19 I31 3 3 3 3 3 3 3 
20 Ін11 3 3 4 3 4 3 4 
21 Ін12 3 3 4 3 3 3 4 
22 Ін13 2 2 2 2 2 2 2 
23 Ін21 2 2 3 2 2 2 3 
24 Ін22 1 1 2 1 1 1 3 
25 Ін31 2 2 2 2 2 1 3 
26 Ін32 1 1 1 1 0 0 1 
27 Ін33 2 1 2 1 1 1 2 
Середнє значення 2,18 1,96 2,44 1,85 2,07 1,77 2,88

Рис. 1. Профіль визначення рівня управлінсько%технологічної
зрілості для підприємств харчової промисловості галузі
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Рівень 
управлінсько-
технологічної 

зрілості 

Аналітична композиція 
методів менеджменту (як 
інструментів технологій) 

Комплекс 
технологій 
управління 

Якісна характеристика 
структурних зрушень 

управлінсько-технологічного рівня 
зрілості системи підприємства 

Характеристики циклічних 
зрушень загального стану 
системи підприємства 

І рівень – 
начальний, 
вузькоспеціалізо-
ване управління 
(Іinitial) 

Нормативні: операційний; 
маркетинговий, фінансовий, 
логістичний, 
організаційний, кадровий, 
еккаунтінг 

Комплекс 
технологій 
оперативно-
тактичного 
управління 
 

Експлерентний тип розвитку, 
визначається започаткуванням 
моделі управління, налагодженням 
інформаційно-облікових 
технологій, логістичний та 
маркетингових технологій, 
формуванням комплексу 
виробничих технологій і 
початкових форм інформаційних 
технологій  

Підприємство знаходиться в 
стані нормальної рівноваги, яка 
характеризується стабільним 
збільшення техніко-економічних 
показників, поступовим 
розвитком виробництва, 
формуванням системи 
управління підприємством та 
зародженням корпоративного 
стилю 

Оптимізаційні:
інформаційний; 
інвестиційний менеджмент, 
PR-менеджмент 

ІІ рівень – 
циклічний, 
управління з 
елементами 
планування 
(Repeatable)  

Нормативні: 
операційний; 
маркетинговий, фінансовий, 
логістичний, 
інформаційний, еккаунтінг 

Комплекс 
технологій 
оперативно-
тактичного та 
стратегічно-
тактичного 
управління 

Патієнтний тип розвитку 
визначається сформованими 
комплексом виробничих 
технологій, бренд-менеджменту та 
PR-менеджменту, визначаються 
початкові форми корпоративних 
технологій та технологій СППР, 
активно розвиваються 
інформаційні технології як 
пріоритетний напрям розвитку 
підприємства 

Підприємство знаходиться в 
стані відносної рівноваги, яка 
характеризується рівномірним 
позитивним трендом показників, 
але з відхиленням нижче 
запланованих, виникають 
структурні зрушення в 
технологічних процесах, 
виникає необхідність введення 
інновацій як конкурентних 
переваг на ринку 

Оптимізаційні:
управління змінами,  
PR-менеджмент, 
інвестиційний, кадровий, 
організаційний,  
бренд-менеджмент 

ІІІ рівень – 
процесний, 
управління 
процесами 
(Processes)  

Нормативні: 
операційний; фінансовий, 
інформаційний,  
PR-менеджмент,  
бренд-менеджмент 

Комплекс 
технологій 
стратегічно-
тактичного 
управління 

Коммутантний тип розвитку 
визначається комплексом 
інформаційних технологій, що 
активно розвивається, 
модернізованим комплексом 
виробничих технологій, частково 
сформованим комплексом 
технологій СППР (систем 
підтримки прийняття рішень) та 
корпоративних технологій 

Підприємство знаходиться в 
стані відносної нерівноваги, 
фінансово-економічний стан 
підприємства характеризується 
стрибкоподібними коливаннями 
з високою амплітудою, значно 
знижується виробничний 
потенціал, зростає потреба в 
інвестиціях на інновації та 
активному розвитку як власних, 
так і запозичених інновацій. 
Виникає необхідність 
реінжинірингу підприємства 

Оптимізаційні:
управління якістю, 
антикризовий, 
стратегічний, інноваційний, 
проектний, еккаунтінг 

IV рівень – 
прогресивний, 
управління 
розвитком 
(Progress)  

Нормативні: 
корпоративний, 
стратегічний, фінансовий, 
інформаційний, управління 
якістю, кадровий, 
інноваційний,  
PR-менеджмент,  
бренд-менеджмент 

Комплекс 
технологій 
стратегічно-
тактичного та 
адаптивного 
управління 

Віолентний тип розвитку 
визначається сформованим 
комплексом корпоративних 
технологій та технологій СППР, 
модернізованим комплексом 
виробничих технологій, активно 
розвиненим комплексом 
інформаційних технологій. 
Переосмислення місії та візії, та 
високим рівнем бенчмаркінгу. 
Загострюється потреба розробки 
власних інновацій  
та прогресивних інноваційних 
технологій управління. 
Підприємство намагається 
зберігати лідируючи позиції на 
ринку, без зниження прибутку, з 
можливістю виокремлення нових 
структур 

Підприємство знаходиться в 
стані біфуркаційної рівноваги, 
яке характеризується значним 
погіршенням фінансово-
економічних показників, 
відхиленням від прогнозних 
значень, неоптимальною 
організаційною структурою, 
значним зниження виробничого 
потенціалу, неефективною 
моделлю адміністративного 
управління, зниженням 
інноваційної активності. 
Складність пристосування до 
кон’юнктури ринку. Можливе 
загостренням економічного 
становища до стану критичної 
нерівноваги та необхідності 
докорінних змін та 
виокремленням нових структур  

Оптимізаційні:
управління знаннями, 
соціальний, екологічний, 
інвестиційний, 
антикризовий, проектний, 
еккаунтінг 

V рівень – 
динамічний, 
управління з 
безперервним 
вдосконаленням 
(Sustained 
dynamic) 

Нормативні: 
корпоративний, 
стратегічний, фінансовий, 
інвестиційний, 
інноваційний, управління 
якістю, організаційний 

Комплекс 
технологій 
адаптивного 
управління 

Мультипологічний тип інтегрує 
попередні типи розвитку, з 
можливістю використання 
кожного визначеного типу в 
окремих сферах, на окремих 
підприємствах, або напрямах 
діяльності корпорації. Динамічний 
рівень зрілості не обов’язково 
притаманний ТНК, цей рівень 
характеризує, що підприємство 
знаходиться на такому рівні 
зрілості, коли може дозволити 
використання технологій 
управління кожного рівня, для 
ефективної координації роботи 

Підприємство знаходиться в 
стані оптимальної рівноваги, яке 
характеризується 
високоефективним фінансово-
економічним станом та високим 
технічним, кадровим, 
виробничим та ресурсним 
потенціалом, високим рівнем 
інноваційної активності та 
наявністю власних інновацій та 
спроможністю до розвитку. 
Такий стан свідчить не про 
відсутність загроз на 
підприємстві, а про можливість 
вчасно та ефективно їх 
нівелювати 

Оптимізаційні:
проектний, управління 
знаннями, кадровий, 
соціальний, екологічний, 
антикризовий, міжнародний 

Таблиця 4.Експозиція комплексу технологій управління
для забезпечення динамічного розвитку підприємства на основі визначення рівня

управлінсько%технологічної зрілості підприємства
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понується здійснити шляхом побудови таксоно�
мічного показника рівня розвитку. Розмежуван�
ня рівнів управлінсько�технологічної зрілості буде
проведено методом експертних оцінок, методами
нечітких множин та побудови шкали ранжуван�
ня. Сформований у результаті досліджень мето�
дичний підхід дозволяє провести оцінку рівня уп�
равлінсько�технологічної зрілості підприємства з
урахуванням екстернальних та інтернальних фак�
торів, впливу представлено в таблиці 2.

Параметри, що представлені сукупністю по�
казників, згортуються за допомогою інтеграль�
них показників. Після проведення кількісної оц�
інки параметрів рівня управлінсько�технологіч�
ної зрілості використовуються алгоритми згор�
тки методами нечіткої логіки, шляхом визначен�
ня шкали для якісної оцінки рівня зрілості за
кожним параметром. Результатами оцінювання
кількісних і якісних параметрів забезпечення гар�
монізації інтересів та можливостей підприємства
є приведення їх до узагальненої шкали. Для от�
римання остаточної скалярної оцінки необхідно
було визначити інтегральне значення представ�
лене в одинарному діапазоні. Діапазони було вра�
ховано на основі розрахунку центрів кількісних
оцінок групових параметрів.

Сформовано такий алгоритм дій:
Етап 1. Формування вихідних даних (систе�

ми аналітичних показників).
Етап 2. Стандартизація (нормування) ана�

літичних показників.
Етап 3. Консолідація аналітичних показ�

ників у синтетичні та визначення локальних по�
казників.

Етап 4. Розрахунок інтегрального показни�
ка і присвоєння рейтингу.

Використання ретроспективних даних дозво�
лило розрахувати інтегральний показник рівня
управлінсько�технологічної зрілості для 6
підприємств харчової промисловості. Репрезента�
тивна вибірка з 2008—2016 рр. Результати згорт�
ки сформовано в таблиці 3 (розроблено автором).

Безперечно більш високий рівень управ�
лінсько�технологічної зрілості, дозволить визна�
чити стабільну стратегію розвитку, протистояння
кризовим коливанням як всередині, так і зовні
підприємства, але рівень зрілості відповідає пев�
ному етапу життєвого циклу компанії. Та ство�
рює додаткові можливості для розвитку.

Проведений аналіз у таблиці 2 за групою
підприємств харчової промисловості, дозволив
визначити технології підприємств харчової про�
мисловості взагалі не сягнули 3 рівня управлі�
нсько�технологічної зрілості, як за рівнем кад�
рової, соціальної складової, так і за рівнем
інформатизації та інноваційності виробництва.

Найбільший рівень визначився за підприємством
ПАТ "Яготинський" маслозавод та ПАТ "Вімм�
Біль�Данн", які належать до крупної промисло�
вої групи, та мають можливість впроваджувати
передові технології галузі. Найнижчий показник
має приватне підприємство "Янтар", яке займає
невеликий сегмент українського ринку. Але ви�
сокий рівень інформатизації, якісного кадрово�
го складу та інноваційності виробництва, доз�
воляють підприємству утримувати певну част�
ку ринку останні 7 років. Збіг та визнання одер�
жаних аналітичних результатів, свідчить про
дієвість та об'єктивність обраної методики.

Запропонована методика також дозволяє
визначити "вузьке горло" у розвитку під�
приємства, та точку пливу, для досягнення
швидкого оптимального ефекту. Для цього бу�
де розроблено сценарій розвитку кожного
підприємства та необхідний комплекс іннова�
ційних технологій управління.

Рекомендації таблиці 4 дозволяють створю�
вати оптимальні сценарії управління під�
приємством та забезпечення його динамічного
розвитку [9; 10].

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
За результатами проведеного аналізу

підприємств визначено наступні висновки. За�
стосування моделі оцінки рівня управлінсько�
технологічної зрілості в практичні діяльності
підприємств дозволить:

— аналізувати вхідні параметри та своєчас�
но отримувати сигнали, провісники майбутніх
загроз та виявлення нових потенціалів;

— визначити схильності підприємства до
певного рівня зрілості та обрати оптимальний,
для конкретного підприємства, комплекс тех�
нологій управління;

— коректувати рух розвитку підприємства
за допомогою зміни акценту інноваційності в
обраному комплексі технологій управління, що
дозволить з мінімальними затратами коректу�
вати діяльність підприємства і наближати його
до необхідного стану розвитку.

Проведена апробація підтвердила валідність
методики та її практичну цінність. Апробація
свідчить про надійність та однозначність інтер�
претації результатів. Для застосування для
більш великих підприємств та ТНК навіть не
потрібно змінювати ідентифікаційні параметри.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі становлення нового зе�

мельного ладу в Україні у зв'язку із загальною
тенденцією підвищення вартості природних
ресурсів та погіршення стану навколишнього
природного середовища актуальними стають
питання вдосконалення економічного меха�
нізму управління земельними ресурсами та ста�
лого землекористування, яке б забезпечувало
поєднання ефективності використання земель�
них ресурсів та максимального збереження їх
відтворювальних властивостей.
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ECONOMIC MECHANISMS OF LAND RESOURCES MANAGEMENT

У статті уточнено сутність поняття "механізм управління земельними ресурсами" та обгрунтовано організаційF
ноFправові засади механізму управління земельними ресурсами. Проаналізовано зміст діяльності виконавчоFрозпоF
рядчих органів систем управління земельними ресурсами. Враховуючи теоретичні здобутки розвитку державного
управління здійснено класифікацію механізмів державного управління земельними ресурсами. Відповідно до цієї
класифікації механізми поділяють на правовий механізм, адміністративноFорганізаційний механізм та економічний
механізм. Визначено методологічні аспекти економічного механізму управління земельними ресурсами. Окреслено
основні проблеми у сфері сільськогосподарського землекористування. Запропоновано основні напрями розвитку
економічного механізму управління земельними ресурсами в євроінтеграційних умовах.

The article clarifies the essence of the concept of "mechanism of land resources management" and substantiated the
organizational and legal principles of the mechanism of land resources management. The content of the executive and
administrative bodies of the land management system is analyzed. Taking into account the theoretical achievements of
the development of public administration, the classified mechanisms of management of the state land market. In
accordance with this classification, mechanisms are divided into the legal mechanism, the administrativeForganizational
mechanism and the economic mechanism. The methodological aspects of the economic mechanism of land resources
management are determined. The main problems of agricultural land use are outlined. Main directions of development
of economic mechanism of land resources management in the European integration conditions.

Ключові слова: земельні ресурси, земельні відносини, механізми державного управління зе9
мельними ресурсами, механізми державного регулювання, економічний механізм.
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З огляду на це особливо актуальним є по�
дальше вдосконалення економічного механіз�
му управління земельними ресурсами в ринко�
вих умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвитком теоретико�методологічних ос�
нов управління земельними ресурсами займали�
ся вітчизняні науковці, серед яких слід відміт�
ити Бабміндра Д.І., Добряк Д.С., Мартин А.Г.,
Новаковський Л.Я., Третяк А.М. та ін. Незва�
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жаючи на достатньо широкий спектр дослід�
жень, залишились недоопрацьованими мето�
дичні засади економічних механізмів управ�
ління земельними ресурсами.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою наукової статті є узагальнення особ�

ливості механізму управління земельними ре�
сурсами, аналіз його інструментів та основних
напрямів його розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Управління земельними ресурсами є систе�
мою комплексних дій, направлених на задово�
лення інтересів багатьох суб'єктів земельного
права. Це вимагає використання системного
підходу в управлінні процесом землекористу�
вання та охорони природних ресурсів, усунен�
ня можливих небажаних наслідків шляхом до�
сягнення відповідності між організаційними та
технологічними рішеннями.

Розглянемо сутність поняття механізм дер�
жавного управління. На думку Комякова О.М.,
механізм державного управління — це сукупність
організаційно�економічних методів та інстру�
ментів, за допомогою яких виконуються взаємо�
пов'язані функції для забезпечення безперервної,
ефективної дії відповідно до системи (держави)
на підвищення функціонування економіки [2, с.
16]. Погоджуємося з думкою авторів та вважає�
мо за доцільне розкрити сутність механізму уп�
равління земельними ресурсами.

Науковці Третяк А.М. і Дорош О.М. зазна�
чають організаційно�правові засади управлін�
ня земельними ресурсами — прийняття норма�
тивно�правових актів, застосування на загаль�
нодержавному та місцевому рівнях економіч�
них важелів впливу на ефективне та екологіч�
но безпечне функціонування ринку земель, які
включають [6]:

— уведення спеціальної плати за неосвоєні
землі;

— оподаткування за прогресивною шкалою
операцій з перепродажу земельних ділянок з
метою запобігання спекуляціям на ринку землі;

— оподаткування за прогресивною шкалою
земельних ділянок, які тривалий час не вико�
ристовуються за призначенням;

— перерозподіл і використання земель від�
повідно до планів земельно�господарського
устрою;

— оформлення і реєстрація прав на землю;
— плата за земельні ділянки;
— спрямування коштів, отриманих від при�

ватизації земельних ділянок, на розвиток со�

ціальної сфери, сприяння формуванню адапто�
ваного до вимог ринку землеустрою;

— здійснення землеустрою;
— моніторинг ринку земельних ділянок, ви�

конання інших завдань, спрямованих на розви�
ток ринку земель несільськогосподарського
призначення.

Функції управління земельних ресурсів
здійснюють законодавчі, виконавчі органи вла�
ди та місцевого самоврядування, які регулюють
земельні відносини, визначають загальну стра�
тегію розвитку системи землеволодіння і зем�
лекористування, правотворчості, правоохо�
ронної діяльності і т.д.

Зміст діяльності виконавчо�розпорядчих
органів з управління земельними ресурсами по�
лягає в [1, с. 235]:

— прогнозуванні і плануванні їх викорис�
тання;

— установленні норм і порядку землеволо�
діння, землекористування, розподілу і перероз�
поділу земель;

— оперативно�розпорядчої, регуляторної і
контрольно�наглядової діяльності за викори�
станням і охороною земель.

Класифікація механізмів державного управ�
ління ринку земель, враховуючи теоретичні
здобутки теорії державного управління еконо�
міки та напрацювання вітчизняних науковців у
галузі державного управління, повинна місти�
ти такі елементи: правовий механізм, адмініст�
ративно�організаційний механізм та економіч�
ний механізм (рис. 1).

Отже, сутність правових методів регулюван�
ня відображається у розробці нормативно�пра�
вових актів земельного законодавства, при цьо�
му інструментами регулювання є закони, поста�
нови, укази, декрети, рішення, норми і правила.
Розробка й прийняття (видання) законодавчих
актів і нормативних документів забезпечує за�
гальні правові норми функціонування ринку зе�
мель та юридичні критерії відповідальності
суб'єктів господарювання за їх порушення.

Суб'єктами адміністративно�організаційно�
го механізму державного регулювання ринку
земель є органи виконавчої державної влади та
місцевого самоуправління.

Суб'єктами економічного механізму держав�
ного регулювання ринку земель є Кабінет
Міністрів як головний розпорядник бюджетних
коштів, державні фінансові установи, органи
виконавчої влади. Провідною метою застосу�
вання економічних методів регулювання ринку
земель є стимулювання його учасників до більш
ефективного використання земель як одного з
виробничих ресурсів та видів капіталу.
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На нашу думку, економічний механізм управ�
ління земельними ресурсами — це сукупність
дій, що проводяться в міру здійснення земель�
ної політики держави і спрямовані на підвищен�
ня ефективності використання землі як еконо�
мічного ресурсу.

Слід також зауважити, що економічним ме�
ханізмом передбачено інструменти, що викори�
стовуються під час реалізації економічних ме�
тодів впливу, які можна розділити на три групи:

1. До фіскально�бюджетних інструментів
належать: земельний податок, екологічні подат�
ки, штрафні санкції, орендна плата, норматив�
на оцінка землі. Залежно від побудови механіз�
му податку та вибору бази оподаткування зе�
мельний податок може мати ознаки як податків
на майно, так і податків на доходи. Стягнення
екологічного податку передбачає такі цілі:
відновлення ринкової рівноваги для забезпечен�
ня оптимального виробництва і споживання
благ, акумулювання фінансових ресурсів для
цілеспрямованого фінансування екологічних за�
ходів, контроль викидів забруднюючих речовин.
Штрафні санкції застосовуються до учасників
господарських правовідносин у випадку пору�
шення ними правил здійснення господарської
діяльності, невиконання або неналежне вико�
нання господарських зобов'язань.

Основним джерелом орендної плати є до�
датковий продукт, який одержує орендар у про�
цесі використання землі, тому державне регу�

лювання орендних відно�
син впливає, насамперед,
на ступінь розвитку сіль�
ськогосподарського ви�
робництва, а також на
розвиток підприємниць�
кої активності взагалі,
зважаючи на те, що зем�
ля є виробничим ресур�
сом. Основою для визна�
чення розмірів орендної
плати слугує нормативна
грошова оцінка різних
категорій земель, яка та�
кож використовується
для визначення розміру
земельного податку, роз�
міру державного мита під
час купівлі�продажу, об�
міну, спадкування та да�
рування земельних діля�
нок.

2. До кредитно�іпо�
течних інструментів еко�
номічного механізму ре�

гулювання ринку земель належить земельна
іпотека та державне пільгове кредитування.
Формування іпотечної системи кредитування,
як і земельного ринку, неможливе без створен�
ня відповідних інституцій, тобто спеціальної
банківської системи, якій держава повинна на�
дати функції уповноваженого агента кредит�
ного та фондового ринків.

3. Ринковими інструментами регулювання є
ринкова ціна землі, експертна оцінка землі, зе�
мельні аукціони, екологічний маркетинг. Рин�
кова ціна землі формується на основі норма�
тивної грошової оцінки земельних ділянок.
Вона є підгрунтям для складання угод купівлі�
продажу землі, оренди земельної ділянки,
оформлення земельної ділянки у власність, да�
рування землі тощо. Метою проведення земель�
ного аукціону є пошук ефективного господаря
землі, спроможного забезпечити раціональне
використання земельної ділянки та залучити в
економічний обіг додаткові кошти.

Нині ситуація з володінням, користуванням
і розпорядженням землею є складною, вона
вимагає невідкладного поліпшення. Найгостр�
ішими проблемами є незавершеність процесів
реформування економічних та правових відно�
син власності; недосконалість системи держав�
ного управління у сфері використання і охоро�
ни земель. Це призвело до розпорошення відпо�
відальності за управління земельними ресурса�
ми країни між міністерствами і відомствами.

Рис. 1. Класифікація механізмів державного регулювання
 ринку земель

Джерело: [5, с. 118].
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Існують проблеми в управлінні землями дер�
жавної власності. Відсутнє господарське став�
лення до них з боку органів державної вико�
навчої влади. Крім того, зволікається передача
частини земель державної власності у власність
територіальних громад [4].

Отже, з огляду на викладене основними
напрямами розвитку економічного механізму
управління земельними ресурсами в ринкових
умовах господарювання для забезпечення еко�
номічного розвитку в Україні мають бути такі
[5]:

1. Державна екологічна політика та політи�
ка щодо земельних ресурсів. Розроблення й
впровадження єдиної стратегії землекористу�
вання покликані усунути негативну тенденцію
у сфері природокористування: національні за�
ходи екологічної і ресурсної (земельної, вод�
ної, лісової та ін.) політики в основному орієн�
товані на окремі природні ресурси і компонен�
ти довкілля [5, с. 274].

2. Інституціоналізація власності на земельні
ресурси та природні ресурси в цілому. Ме�
ханізм реалізації права власності на землю пе�
редбачає гарантування прав юридичним особам
і громадянам, що забезпечується надійною си�
стемою реєстрації та обліку прав і об'єктів
власності. У зв'язку з правом володіння при�
родним ресурсом, що передбачає отримання
доходу, виникає відповідальність за кількісні та
якісні параметри об'єкта власності (земельної
ділянки) і стан довкілля [5, с. 274].

3. Оптимізація організаційної структури
управління земельними ресурсами. Існує по�
треба в переосмисленні змісту та функцій управ�
ління відносинами щодо володіння, викорис�
тання, охорони та відтворення природних ре�
сурсів шляхом удосконалення, уточнення й
розвитку інституціональної бази регулювання
природокористування в Україні через реаліза�
цію уповноваженими суб'єктами управління їх
функцій на всіх організаційних рівнях. Ефек�
тивне управління передбачає розмежування
управлінських та господарських функцій щодо
природних ресурсів, виокремлення повнова�
жень стосовно адміністрування, моніторингу
та контролю [5, с. 275].

4. Генеральна схема планування території
України. Ефективне управління земельними ре�
сурсами вимагає докорінної організаційно�тех�
нологічної перебудови існуючої системи земле�
користування. При цьому основним видом зем�
левпорядної документації, на основі якої повин�
но здійснюватися планування використання та
охорони земель, має бути Генеральна схема зем�
леустрою території країни [5, с. 275].

5. Розвиток державно�приватного партнер�
ства. За останнє десятиліття у світі відбулися
зміни ролі державного й приватного секторів в
управлінні земельними ресурсами. Партнер�
ство та співпраця останніх дозволяє розподі�
лити виконання завдань земельної політики для
досягнення максимального ефекту. Державний
сектор в основному регулює і контролює
діяльність установ державного і приватного
секторів для уникнення небажаної конку�
ренції, посилення ділової активності, оператив�
ності реагування на потреби суспільства у по�
слугах щодо земельних ресурсів. Державно�
приватне партнерство в управлінні дозволяє
результативніше використовувати обмежені
трудові, матеріальні та фінансові ресурси, а
також створює сприятливі умови для модерні�
зації процесів [5, с. 275].

6. Узгодження суспільних та приватних
інтересів. Часто у випадках, коли результатом
управлінського рішення є збільшення вартості
природного ресурсу, що у свою чергу призво�
дить до підвищення вартості об'єкта оподатку�
вання, суспільство як власник (всіх природних
ресурсів) зацікавлене у цьому. Перетворення
природних ресурсів, зокрема земель, на актив
та пошук оптимальних з погляду колективних
і приватних інтересів засобів такого процесу
вирішує проблему забезпечення добробуту
індивіда та суспільства в цілому [5, с. 276].

7. Ціноутворення на земельні ресурси. Не
існує оцінки природних ресурсів, яка б врахо�
вувала всі вигоди та еколого�соціальні функції,
частина яких не має монетарного вираження.
Загалом можна виділити такі проблеми оціню�
вання у природокористуванні: ціноутворення
на право використання природних ресурсів;
ціноутворення на послуги екосистем. Сучасні
методи оцінки природних ресурсів, зокрема
земель, відповідно до законодавства, не відоб�
ражають їх реальної вартості. Оцінка земель,
якою керуються та яка застосовується щодо
державного регулювання земельних відносин
(платність спеціального використання, відшко�
дування втрат, санкції, ринок прав), не має
відповідного стимулюючого впливу на земле�
користувачів та не забезпечує достатньою
мірою реалізації фіскальної функції [5, с. 276].

8. Вирішення проблеми обчислення, вилу�
чення (привласнення) і розподілу земельної
ресурсної ренти. Проблема міжбюджетного
розподілу й використання надходжень від пла�
тежів за забруднення та компенсації збитків,
завданих землевласникам (землекористува�
чам), залишається актуальною. У випадку, коли
кошти розподіляються нерівномірно між бюд�
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жетами різних рівнів та регіонами, необхідним
є перерозподіл фінансових ресурсів з метою
вирішення завдання організації збалансовано�
го природокористування. Такий перерозподіл
можливий як за існуючими критеріями та інди�
каторами сталого розвитку, так і за результа�
тами аналізу вигод і витрат (фінансово�еконо�
мічного) проектів природоохоронного значен�
ня, з оцінкою впливу на довкілля. Потребу ре�
гіону у фінансуванні природоохоронних за�
ходів можна оцінювати за методиками еколо�
гічної стійкості (вразливості) території [5, с.
276].

9. Розробка й реалізація єдиної рамкової
програми розвитку сільських районів. У рамках
узгодження цілей аграрної, екологічної та ре�
сурсної політики кошти, отримані від стягнен�
ня штрафів за порушення природоохоронних
вимог, необхідно залишати у розпорядженні
місцевих громад у якості додаткового фінан�
сування розвитку сільських районів.

10. Пом'якшення наслідків зміни клімату
для національної економіки. З метою інтеграції
України у процес вирішення глобальних еколо�
гічних проблем, а також національної еколо�
гічної безпеки та соціально�економічного роз�
витку шляхом впровадження гнучких ме�
ханізмів Кіотського протоколу Рамкової кон�
венції ООН про зміну клімату (механізм чис�
того розвитку, спільне впровадження, торгів�
ля квотами на викиди) важливо оцінити вплив
господарської діяльності щодо землекористу�
вання, змін у землекористуванні та лісового
господарства на баланс абсорбції й викидів
СО2 та інших парникових газів. Міжурядовою
групою експертів зі зміни клімату визначено,
що ефективна практика полягає в характерис�
тиці та обліку всіх земельних площ у країні [5,
с. 277].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
У науковій статті було узагальнено особли�

вості механізму управління земельними ресур�
сами, проаналізовано його інструменти та ос�
новні напрями розвитку.

Пріоритетними напрямами подальшого роз�
витку у сфері економічних механізмів управ�
ління земельними ресурсами є: інституціоналі�
зація власності на земельні ресурси та природні
ресурси в цілому, оптимізація організаційної
структури управління земельними ресурсами,
розробка й реалізація єдиної рамкової програ�
ми розвитку сільських районів та розвиток дер�
жавно�приватного партнерства в управлінні,

що дозволить результативніше використовува�
ти обмежені трудові, матеріальні та фінансові
ресурси, а також створює сприятливі умови для
модернізації процесів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основні проблеми, що заважають і при�

зупиняють розвиток фермерських госпо�
дарств в Україні, виникають через такі фак�
тори: в державі мало розвинута державно
фінансова кредитна система; не достатньо
розвинені орендні відносини; у деяких регі�
онах переважає малоземелля (Західних); на
слабкому рівні знаходиться матеріально�
технічна база фермерських господарств; не
досконалий механізм оподаткування та дов�
гострокового кредитування фермерських
господарств; бракує коштів для закупівлі не�
обхідних ресурсів для розвитку господар�
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У статті проаналізовано стан розвитку фермерських господарств України, освітлено основні проблеми їх діяльF
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ства: (механізованої техніки, добрив, худо�
би, посівного матеріалу, засобів по догляду
за рослинами і т. д.); не розвинута інфраст�
руктура; та інше.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми становлення та розвитку фер�

мерських господарств в Україні досліджували
С.М. Колотуха, К.М. Мелоник, Л.Л. Мельник,
Є.В. Милованов, Ю.О. Лупенко, А.Г. Борща,
М.Г. Шульський, О.О. Непочатенко, О.Г. Малій,
О.Ю. Шубко та ін. Проте сучасні оцінки стану
та тенденцій розвитку фермерських госпо�
дарств потребують поглиблення і деталізації.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою стaтті є дослідити сучaсний стaн

розвитку фермерських господaрств, визнaчити
основні проблеми їх діяльності тa можливі шля�
хи вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна — аграрна держава з давніми тра�

диціями землеробства. Володіючи третиною
світових чорноземів, вона має високий потен�
ціал розвитку сільського господарства і тримає
лідерство на світових аграрних ринках з вироб�
ництва зерна, цукру, меду і соняшникової олії.

Земельні відносини в Україні регулюються
чинними законодавчими актами, згідно з яки�
ми запроваджені три рівноправні форми влас�
ності: державна, комунальна і приватна. Саме
на приватній формі власності і грунтується
діяльність селянських (фермерських) госпо�
дарств як самостійної юридичної одиниці.

Селянське (фермерське) господарство є
формою підприємництва громадян України, які
виявили бажання виробляти товарну сільсько�
господарську продукцію, займатися її перероб�
кою і реалізацією [1]. Це форма організації
сільськогосподарського виробництва грома�
дян. Разом із колективними і державними
сільськогосподарськими підприємствами воно,
в умовах ринкових відносин має забезпечува�
ти споживачів продовольством, продуктами
харчування та сільськогосподарською сирови�
ною. Селянське (фермерське) господарство —
це, як правило, сімейно�трудове об'єднання
мешканців села, життя і побут яких пов'язаний
з рільництвом, особистою працею, спрямова�
ною на виробництво товарної маси продуктів
харчування, продовольства і сировини та на
одержання доходів, а отже, й на забезпечення
існування цього господарства та добробуту
його членів [2].

Реформування сільськогосподарського ви�
робництва в Україні спрямоване перш за все на
зміну виробничих відносин, створення умов
ефективного використання природних ре�
сурсів, особливо землі як основного засобу
виробництва. Але, як показує світова практи�
ка, це можливо безболісно здійснити лише в
економічно сильній державі. Тому в період пе�
реходу до приватної власності на землю, який
збігся в часі з поглибленням соціально�еконо�
мічної кризи в нашій країні, відбуваються зміни,
які зумовлюють зниження родючості грунтів,
їх нераціональне використання. Так, под�
рібнення полів на окремі ділянки — земельні паї
— без достатнього врахування особливостей
грунтового покриву, рельєфу, розташування

існуючих меліоративних, гідромеліоративних
мереж, протиерозійних гідротехнічних споруд
та інших чинників може в значній мірі посили�
ти деградаційні процеси грунтів. Порушення
сівозмін, перехід до сівозмін з короткою рота�
цією, збільшення насиченості однотипних куль�
тур з метою тимчасової вигоди обумовлює
інтенсифікацію грунтоутворюючого процесу
(посилення мінералізації гумусу, накопичення
в грунті специфічних речовин, що ведуть до так
званого грунтовтомлення та ін.). За непроду�
маної, недостатньо обгрунтованої трансфор�
мації великих комплексних господарств в при�
ватні структури, фермерські, акціонерні това�
риства існує реальна небезпека різкого зни�
ження товарності сільського господарства.
Так, обсяги валової продукції сільського гос�
подарства значно скоротились порівняно з
вісімдесятими роками, знижується родючість
грунтів, деградують меліоровані землі тощо.
Основна причина цих негативних явищ полягає
в недостатньому технологічному рівні земле�
робства [7].

Частина нових землевласників мають недо�
статні знання і тому не усвідомлюють потреби
збереження родючості грунтів, не володіють
методами і навичками цієї роботи. У великих
господарствах, які залишились, через фінансо�
ву скруту також все менше уваги приділяється
підтриманню родючості осушених, еродованих
та інших земель, нехтуючи заходами ефектив�
ного їх використання. У державі практично
відсутній грунтовий моніторинг, він існує лише
на декларативному рівні у вигляді концепцій.
Дієвий же моніторинг вимагає значних коштів,
які в держбюджеті поки не передбачаються.
Земельна реформа на Україні відноситься до
найскладніших соціальних змін, що відбувають�
ся в країні. Вона почалася без належної підго�
товки, відсутності науково, економічно і еко�
логічно обгрунтованої концепції земельних
перетворень, удосконаленої законодавчої і
нормативної бази. Існуючий світовий досвід
показує, що великі фермерські господарства
мають значні суттєві переваги над малими. На�
приклад, 15 % фермерів у США володіють
71,3% землі і виробляють 90 % сільськогоспо�
дарської продукції. Виходячи з цієї особли�
вості, селянські (фермерські) господарства ма�
ють бути оптимальними або в межах оптималь�
них розмірів. Це зумовлює важливість проце�
су їх об'єднання — на добровільній і еко�
номічній основах. Наші сучасні фермерські гос�
подарства в більшості примітивні, мало рента�
бельні і не спроможні розв'язувати сільськогос�
подарські проблеми [8, с. 21—25].
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Проведення меліоративних заходів перед�
бачає задіяння фінансових та матеріальних ре�
сурсів, які простіше акумулювати при спільно�
му, великому сільськогосподарському ви�
користанні. Великі земельні масиви дозволяють
активно застосовувати сівозміни, тобто вели�
ку площу полів у сівозмінах можна оптимізу�
вати, що важко (а то й неможливо) зробити на
малих земельних ділянках.

При формуванні приватних, фермерських
господарств, акціонерних товариств доцільно
використати багатий накопичений фактичний
матеріал, який був раніше розроблений проек�
тними, науковими організаціями для колек�
тивних господарств; це грунтові, агрохімічні
карти за різні періоди обстежень, картограми
агрогруп, бонітету грунтів та ін. [5].

Незважаючи на те, що основним джерелом
фінансування сільського господарства залиша�
ються власні засоби, кредитування в останні
роки здобуває все більшого значення. Більшість
фахівців у сфері банківського кредитування
наголошують на досить повільному розвитку
довгострокового кредитування сільського гос�
подарства. Відповідно до оцінок експертів, по�
треба сільгоспвиробників у довгострокових
кредитах задовольняється тепер на 2%, у той
час як по короткострокових кредитах — на
50%. Це є серйозною проблемою для розвитку
фермерства в Україні, оскільки фермери зму�
шені направляти оборотні кошти на придбання
довгострокових активів. Не менш несприятли�
вою, але іноді неминучою, є практика продажу
основних засобів для покриття поточних ви�
трат [4, с. 7].

Відповідно до статті 10 Закону України від
19.06.2003 № 973 "Про фермерське господар�
ство" надання допомоги фермерським госпо�
дарствам здійснюється через Український дер�
жавний фонд підтримки фермерських госпо�
дарств, який є державною бюджетною устано�
вою та виконує функції з реалізації державної
політики щодо фінансової підтримки станов�
лення і розвитку фермерських господарств.

Український державний фонд підтримки
фермерських господарств — це державна бюд�
жетна установа, яка виконує функції з реалі�
зації державної політики щодо надання фінан�
сової підтримки становлення і розвитку фер�
мерських господарств.

Допомогу можна отримати на: придбання
техніки, обладнання, поновлення обігових
коштів, у тому числі для придбання маточного
поголів'я сільськогосподарських тварин та про�
ведення оцінки відповідності виробництва
органічної продукції (сировини), виробництва

та переробки сільськогосподарської продукції,
будівництва та реконструкції виробничих і не�
виробничих приміщень, для закладення багато�
річних насаджень, розвитку кредитної та об�
слуговуючої кооперації, у тому числі для спла�
ти пайових внесків до пайових фондів сільсько�
господарських обслуговуючих кооперативів,
утворених фермерськими господарствами са�
мостійно або разом з членами особистих се�
лянських господарств, зрошення та меліорації
земель [9].

Законом України "Про Державний бюджет
України на 2017 рік" за бюджетною програмою
"Надання кредитів фермерським господар�
ствам" передбачено бюджетні асигнування в
обсязі 65 млн грн, з яких: 25 млн грн — за раху�
нок загального фонду, 40 млн грн за рахунок
спеціального фонду.

15 вересня, на засіданні Кабінету Міністрів
України, було представлено проект Закону
України "Про державний бюджет України на
2018 рік", у якому були враховані пропозиції
Міністерства аграрної політики та продоволь�
ства України щодо підтримки аграрної галузі
на наступний рік.

 Державні програми будуть зорієнтовані на
галузі, які найбільше потребують підтримки, та
здатні забезпечити довготривалий позитивний
ефект для економіки та соціальної сфери.

Зокрема проектом Закону України "Про
Державний бюджет на 2018 рік" передбачено
[10]:

1 млрд гривень — фінансова підтримка роз�
витку фермерських господарств та сільської
кооперації;

1 млрд гривень — фінансування часткової
компенсації вартості придбаної с/г техніки та
обладнання українського виробництва;

2 млрд гривень — бюджетна дотація для
розвитку сільськогосподарських товаровироб�
ників та стимулювання виробництва сільсько�
господарської продукції;

2, 3 млрд гривень — підтримка галузі тва�
ринництва, зокрема, на напрями будівництва та
реконструкції тваринницьких комплексів.

Вагомим бар'єром для успішного розвитку
і функціонування фермерських господарств в
Україні є недосконалість нормативно�правових
актів щодо аграрної політики держави. Тому їх
необхідно переглянути і сформувати правову
базу, яка б захищала інтереси виробників сіль�
ськогосподарської продукції.

Значну роль повинна відігравати інновацій�
на діяльність — впровадження найбільш перс�
пективних агротехнологій і на цій основі підви�
щення продуктивності виробництва з метою
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зниження витрат на одиницю продукції та
зміцнення її конкурентоспроможності на внут�
рішньому і світовому ринках.

ВИСНОВКИ
Отже, розвиток фермерських господарств

у нашій країні та підвищення їх конкурентосп�
роможності є однією із найважливіших і най�
складніших, на нашу думку, проблем аграрно�
го сектора економіки. Він повинен стимулюва�
тись вільною конкуренцією на ринку з держав�
ними і кооперативними підприємствами, бо
його основними завданнями, як відомо, є: ви�
робництво, переробка і збут сільськогоспо�
дарської продукції; розвиток підсобної діяль�
ності для раціонального використання природ�
них і трудових ресурсів, земельних угідь, по�
ліпшення їх родючості; участь працею або кош�
тами в соціальному розвитку села, де розташо�
ване фермерське господарство. Маючи невели�
кий досвід розвитку фермерства, і науковці, і
спеціалісти зрозуміли, що фермерство — це не
просто один із видів підприємницької діяль�
ності, це складний соціально�економічний про�
цес. І тільки за умов державної підтримки мож�
на піднести фермерство України до рівня роз�
винутих країн світу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конституція України, виходячи з незамін�

ності землі як природного ресурсу, цілком за�
кономірно визнала її основним національним
багатством, що перебуває під особливою охо�
роною держави. Як відомо, 2/3 загальної площі
сільськогосподарських угідь України мають
чорноземні грунти, які за рівнем природної
родючості є одними з найкращих. Чорноземи
нашої країни становлять 8,7% усіх чорноземів
світу.
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LAND RESOURCES — BASIS OF PRODUCTION POTENTIAL OF AGRARIAN FORMATIONS
OF POLTAVA REGION

Одним із складових елементів ресурсного потенціалу є земля. Вона активно впливає на процес виробництва, є
його найважливішим складовим елементом, базою для органічного поєднання інших виробничих ресурсів. У статті
проаналізовано дані у системі землекористування і землеволодіння, визначено ступіть використання землі та рівень
ефективного сільськогосподарського виробництва. Обгрунтовано напрями ефективного використання в аграрних
формуваннях досліджувального регіону. Основним напрямом підвищення економічної ефективності використання
земельних ресурсів є послідовна інтенсифікація аграрного виробництва. Актуальність і практична необхідність суF
спільноFгеографічних досліджень земельних ресурсів полягає у вирішенні проблеми раціонального використання
земельноFресурсного потенціалу, що перебуває в трансформаційному стані. Покращення економічної ситуації в
сільському господарстві і забезпечення максимального використання його можливостей досягається за умови раціоF
нального використання ресурсів на основі їх пропорційності і збалансованості.

One of the constitutive components of the resource potential is land. It actively influences production process, it is
its most important constitutive element, the basis for the organic combination of other productive resources. In this
article the data in landFuse and landFtenure system is analyzed, the rate of land use and the level of efficient agricultural
production are determined. We substantiated the areas of efficient use in agrarian formations of the region being studied.
The main direction of increasing the economic efficiency of land resource use is the consistent intensification of agrarian
production. The rationale and practical need for social and geographical study of land resources lies in solving the problem
of efficient use of the land resource potential that is being transformed. Improving the economic situation in agriculture
and facilitating the maximum use of its potential is achieved through rational use of resources based on their
proportionality and balance.

Ключові слова: земля, земельні ресурси, ефективність, аграрні формування, сільськогоспо9
дарські угіддя.

Key words: land, land resources, efficiency, agrarian formations, agricultural lands.

Отже, ми маємо унікальний земельноресур�
сний потенціал, ощадливе, ефективне, раціо�
нальне й екологобезпечне використання та
всіляка охорона якого є в сучасних умовах од�
нією з найактуальніших проблем національної
безпеки держави [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ролі і місце земельних ресурсів у системі
соціально�економічного розвитку присвячена
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значна кількість наукових
праць провідних вітчизня�
них учених, як�от П. Бор�
щевський, В. Будзяк, В. Го�
лян, А. Крисак, М., Комаров,
Д. Крисанов, А. Третяк, Л.
Шашула та вчених інших
країн, а також публікацій
відомих громадських діячів.
Одні з них розглядають зем�
лю (земельні ресурси) як чин�
ник соціально�економічного
розвитку та як ресурс, що
служить динамізації розши�
реного відтворення націо�
нального багатства. Інші вва�
жають, що земельні ресурси
розглядаються як основа ре�
сурсного потенціалу аграр�
ної сфери, яка відіграє вирішальну роль у роз�
виткові сільськогосподарського виробництва
та забезпечення населення життєво необхідни�
ми благами.

П. Борщевський вважає земельні ресурси
одним із найважливіших компонентів природ�
ного середовища, які використовуються для
виробництва матеріальних благ. Земельні ре�
сурси, на його думку, є незамінним національ�
ним багатством. Людина без землі не може
творити, оскільки це той матеріал, на якому і
за допомогою якого працею створюються
продукти — результати її діяльності [3, с. 7].
Д. Крисанов розглядає землю як найважливі�
ший ресурс сільського господарства [4, с. 379].
На думку В. Будзяка, земля завжди була необ�
хідною умовою і складовим елементом проце�
су відтворення матеріальних цінностей, у тому
числі тих, які безпосередньо не створюються в
сільському господарстві [1, с. 168].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження тенденцій ви�

користання земельних ресурсів, здійснення
комплексного статистико�економічного ана�
лізу закономірностей розвитку землекористу�
вання в аграрних підприємствах, виходячи з ре�
гіональних особливостей виробництва та об�
грунтування напрямів підвищення економічної
ефективності землекористування в аграрних
формуваннях Полтавської області.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Полтавщина розташована в центральній ча�

стині України в лісостеповій зоні з помірно�
континентальним кліматом. На півночі область
межує з Чернігівською та Сумською областя�

ми, на сході — з Харківською, на півдні — з
Дніпропетровською і на заході — з Київською,
Черкаською та Кіровоградською. Загальна дов�
жина меж близько 1100 км, з яких 162 км — по
Кременчуцькому і Дніпродзержинському водо�
сховищах.

У 2016 р. із загальної площі Полтавської
області 2875,068 тис. га (4,6 % площі України),
сільськогосподарські землі складали 2223,198
тис. га — 77,3 % , сільськогосподарські угіддя
2165,381 тис. га, або 75,31 %, з них орні землі
становили 1774,686 тис. га, або 61,7 % від усієї
території (82 % сільськогосподарські угіддя).
Значних змін у структурі та стані використан�
ня земель, у порівнянні з попередніми роками,
не відбулося. В цілому Полтавська область має
значний агроресурсний потенціал. Сільсько�
господарська освоєність території складає
більше 60%.

Полтавщина належить до областей, забез�
печених природними ресурсами вище середніх
показників по Україні. На території області
розвідано та експлуатується багато нафтових,
нафтогазоконденсатних, газових і газоконден�
сатних родовищ. У районі Кременчуцької ано�
малії зосереджені запаси залізних руд. Серед
інших корисних копалин — торф, будівельні
матеріали, мінеральні води.

Земельні ресурси Полтавської області є од�
ним із найбільш вагомих економічних активів
України, унікальні за своїми властивостями.
Орні землі представлені, в основному, родючи�
ми чорноземами та їх різновидами. Потрібно
зазначити, що більшу частину території області
(до 65%), займають чорноземи найродючіші
різновиди грунтів, сюди входять такі райони:
Пирятинський Гребінківський, Оржицький,

4,2 0,45

75,3

9,95

5,2 3

сільськогосподарські землі лісовкриті площі
забудовані землі внутрішні води
інші землі відкриті землі без рослинного покриву

Рис. 1. Структура земельного фонду Полтавської області
станом на 01.01.2017 р.

Джерело: побудовано за даними [5].
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Лубенський, Миргородський, Гадяцький, Зінь�
ківський, Шишицький, Решетилівський, Гло�
бинський, Кобеляцький, Полтавський, Коте�
левський, Чутівський, Карлівський.

У Полтавській області переважають сіль�
ськогосподарські землі, що знаходяться під
ріллею, тобто використовуються для посіву та
вирощування сільськогосподарських культур.

За даними Головного управління Держзе�
магенства у Полтавській області, доля таких
земель від загальної кількості сільськогоспо�
дарських угідь 61,7% у цілому по області. Це
свідчить про значний агроресурсний потенціал
області. Незначний, відсоток земель припадає
на багаторічні насадження 1,0%, тобто на землі
під виноградниками, садами та іншими багато�
річними насадженнями. Сіножаті та пасовища
займають 12,5%.

Сільськогосподарське виробництво є од�
нією з провідних галузей економіки Полтавщи�
ни. Основою рослинництва області є виробниц�
тво зернових культур, цукрових буряків і со�
няшнику. У 2016 році виробництво валової
сільськогосподарської продукції порівняно з
2015 роком збільшилось на 3,1 %, в тому числі в
сільгосппідприємствах на 6,0 %. За обсягами ви�

робництва валової про�
дукції в сільському гос�
подарстві область займає
2 місце серед регіонів Ук�
раїни, в розрахунку на
одну особу — 4 місце. Ма�
ючи 5 % сільськогоспо�
дарських угідь країни, в
2016 році всі категорії гос�
подарств області виробили
8,7 % зернових та зернобо�
бових культур (включаючи
кукурудзу) від загально�

державного обсягу, 15,1 %
— цукрових буряків (фаб�
ричних), 6,2 % — соняшни�
ку на зерно, 11,4 % — сої.

Полтавщина продовжує
залишатися лідером в Ук�
раїні з виробництва зерна.

Рекордними для області
є як урожайність, так і ва�
ловий збір (5,8 млн т) (табл.
1). Кукурудзи на зерно от�
римано 4,2 млн тонн, це та�
кож найвищий показник в
державі. Валовий збір сої —
496,9 тис. тонн (1 місце в Ук�
раїні).

За статистичними дани�
ми на цукрові заводи надійшло 2,1 млн тонн бу�
ряків з урожаю 2016 року (друге місце серед ре�
гіонів), що на 51 % перевищує показник попе�
реднього маркетингового року.

Дані таблиці 1 та рисунка 2 дають змогу про�
аналізувати лише динаміку зміни обсягів вироб�
ництва окремих видів сільськогосподарської
продукції і зовсім не відображають причини
зміни цих обсягів. Велике значення для нор�
мального розвитку виробництва в аграрних
підприємствах Полтавської області має пра�
вильно обгрунтована структура посівних площ
(табл. 2).

Дані таблиці 2 свідчать, що у 2016 році за�
гальна посівна площа під сільськогосподарсь�
кими культурами в усіх категоріях господарств
становила 1493, тис. га, що на 23,3 тис. га більше
порівняно з 2005 р. Сьогодні землеробство ре�
гіону характеризується значними змінами в
структурі посівних площ.

Слід відзначити незначне збільшення част�
ки посівних площ зернових та зернобобових
культур з 62,6 % у 2005 р. до 62,9 % у 2016 р.,
технічних культур з 17,0 % до 23,6 %, відповід�
но. Разом з тим кормові та овочево�баштанні
культури за досліджуваний період зменшили�

Культури 
Роки 2016 р.  

до 2005 р. 
(+; -) 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Зернові та зернобобові 
культури 

2850,7 2853,7 5639,6 4821,5 5363,2 5783,1 2932,4 

Цукрові буряки (фабричні) 1802,7 1802,5 1546,0 1740,0 1395,8 2089,6 286,9
Соняшник 287,6 465,4 729,5 710,8 848,4 824,4 536,8 
Картопля 950,4 818,8 984,0 1179,5 1137,9 1065,4 115,0
Овочі культури 350,0 405,6 462,6 521,7 517,3 522,2 172,2
Культури плодові та ягідні 39,9 100,7 116,2 106,5 106,1 77,2 37,3

Таблиця 1. Динаміка виробництва сільськогосподарської
продукції аграрними підприємствами Полтавської області,

2005—2016 рр., тис. т

Джерело: розраховано автором за даними: [6].
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Рис. 2. Динаміка урожайності основних сільськогосподарських
культур у всіх категоріях господарств Полтавської області

Джерело: побудовано за даними [6].
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ся овочево�баштанні на
4,2 тис. га, а кормові на
6,5 тис. га. Основною
причиною зміни в струк�
турі посівних площ є
стрімке скорочення по�
голів'я у аграрних під�
приємствах. Крім того,
господарства області пе�
реорієнтувалися на ви�
рощування лише високо�
рентабельної продукції.
Зокрема рівень рента�
бельності виробництва сої становить 66,3%; со�
няшнику — 63,1% культур зернових та зерно�
бобових — 59,9 %, ріпаку — 43,8%.

Фінансові результати від основної діяльності
аграрних формувань у 2016 р. становив 8222, 1 млн
грн прибутку проти 11854, 5 млн грн у 2015 р.,
рівень рентабельності у цілому склав 47, 8% про�
ти 67, 3 у 2015 р. У галузі рослинництва в 2016 р. у
цілому по області реалізація сільськогос�
подарської продукції була прибутковою. Серед�
ня ціна продажу аграрної продукції сільськогос�
подарськими підприємствами за всіма напряма�
ми реалізації в 2016 р. порівняно з 2015 р. зросли
на 9,0 %, у тому числі на продукцію рослинницт�
ва — на 8,2%, тваринництва — на 9,8 %.

За даними таблиці 3 можна зробити виснов�
ки, що в досліджуваному регіонів розрахунку на
100 га сільськогосподарських угідь господарства�
ми області у 2016 р. одержано 598,7 тис. грн вало�
вої продукції, що на 240,2 тис. грн більше порівня�
но з 2005 р. та 286,0 тис. грн чистого прибутку,
що на 249 тис. грн більше порівняно з 2010 р. За

проаналізований період спостерігається тенден�
ція до збільшення обсягів виробництва окремих
видів продукції в розрахунку на 100 га ріллі.

Таким чином, у процесі використання землі,
особливо сільськогосподарського призначен�
ня, повинні поєднуватися як інтереси конкрет�
них землекористувачів, так і суспільства в ціло�
му, всіх учасників земельних відносин. Викори�
стання земель повинно [4]:

1) відповідати соціально�економічним інте�
ресам розвитку країни в цілому, окремих галу�
зей, регіонів і конкретних землекористувачів;

2) найбільш повно враховувати природні й
економічні умови та властивості конкретних
територій і передбачати оптимальне співвідно�
шення спеціалізації й розмірів виробництва з
територіальними особливостями;

3) бути найефективніше організоване для
конкретних умов простору й часу та забезпе�
чувати досягнення максимального економічно�
го й соціального ефекту при дотриманні еко�
логічних вимог;

Роки 
Загальна 

посівна площа 

в тому числі 
Зернові та 
зернобобові 
культури 

Технічні 
культури 

Картопля і 
овочево-баштанні 

культури 

Кормові 
культури 

тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га %
2005 1470,1 100 919,7 62,6 250,6 17,0 82,8 5,6 217,0 14,8
2010 1496,9 100 936,2 62,5 310,9 20,8 86,3 5,8 163,5 10,9 
2013 1526,0 100 1020,4 66,9 282,8 18,5 81,5 5,3 141,3 9,3
2014 1492,6 100 952,1 63,8 324,6 21,7 80,3 5,4 135,6 9,1
2015 1482,3 100 934,3 63,0 343,5 23,2 79,0 5,3 125,5 8,5 
2016 1493,4 100 939,1 62,9 352,0 23,6 78,6 5,3 123,7 8,3

Таблиця 2. Динаміка складу і структури посівних площ
сільськогосподарських культур у Полтавській області,

2005—2016 рр.

Джерело: розраховано автором за даними: [6].

Таблиця 3. Динаміка земельно%ресурсного потенціалу Полтавської області та ефективності
його використання, 2005—2016 рр.

Джерело: розраховано автором за даними [6].

Показники 
Роки 2016 р. 

до 2005 р. 
(+; -) 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Загальна земельна площа 2875,1 2875,0 2875,0 2875,0 2875,0 2875,0 - 
Площа сільськогосподарських угіль, тис. га 1906,7 1873,8 1849,8 1842,1 1837,1 1837,1 - 69,6
у т. ч. рілля 1704,6 1717,9 1717,4 1712,7 1713,2 1713,2 +8,6
Посівна площа, тис. га 1470,1 1496,9 1526 1492,6 1482,3 1493,4 +23,3
Валова продукція сільського господарства, млн грн 10307,6 10999,2 16022,8 15520,4 16660,8 17212,6 +6905
Чистий прибуток, млн грн 76,4 1062,2 757,4 2553,0 11854,5 8222,1 +8145,7
Коефіцієнт освоєння землі 0,66 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 - 0,02
Коефіцієнт розораність  0,98 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 - 0,05
Коефіцієнт використання ріллі 0,86 0,87 0,89 0,87 0,87 0,87 +0,01
Відсоток посівної площі від площі землі в 
обробітку 

86,2 87,1 88,9 87,1 86,5 87,2 +1,0

Одержано на 100 га сільськогосподарських угідь, 
тис. грн:  
валової продукції 358,5 382,6 557,3 539,8 579,5 598,7 240,2 
чистого прибутку 0,03 37,0 26,3 88,8 412,3 286,0 286,0
Вироблено на 100 га ріллі: 
зерна 1672,4 1661,1 3283,8 2815,2 3130,5 

 
3375,6 

 
1703,2 

цукрових буряків 905,2 1049,2 900,2 1016,0 814,7 1219,7 314,5
Рівень рентабельності, % 5,6 21,7 8,3 23,4 67,3 47,8 42,2 
у т.ч. продукціяя рослинництва 5,8 28,0 9,0 26,7 78,5 59,9 54,1 
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4) забезпечувати оптимальну взаємодію з
навколишнім середовищем, охорону землі в
процесі її використання, підвищення родючості
грунтів і збереження складу та співвідношен�
ня земельних угідь;

5) передбачати дбайливе ставлення до землі,
що включає в себе як кількісну, так і якісну
(зниження землемісткості різних виробництв);

6) передбачати постійне вдосконалення тех�
нологічних процесів, які безпосередньо пов'я�
зані як з використанням земель, так і не пов'я�
заних, але таких, що впливають на стан земель
чи якість вирощуваної продукції.

Проте організувати таке раціональне вико�
ристання земель непросто, зокрема тому, що
родючість не є єдиною відмінністю землі від
інших природних ресурсів чи рукотворних
об'єктів. Так, найважливішою відмінністю землі
від будь�яких інших об'єктів нерухомості й за�
собів виробництва є те, що земля — це не ре�
зультат людської праці, вона унікальний про�
дукт природи. На відміну від таких об'єктів, як
житлові та виробничі приміщення, транспортні
системи, також необхідних для людини, земля
не може бути відтворена знову, вона незамін�
на й неповторна. Хоча грунтова родючість і є
відносно відновлюваною, але більшість просто�
рових властивостей землі в разі їх утрати
відтворити неможливо, тому земельні угіддя
можна вважати не відтворюваними ресурсами.

ВИСНОВКИ
Як економічна категорія виробничий потен�

ціал відображає не фактично одержані резуль�
тати виробництва сільськогосподарських
підприємств регіону, а його потенціальні мож�
ливості в досягненні цих результатів.

У результаті досліджень можна зробити
висновок, що економічна ефективність викори�
стання виробничого потенціалу сільського гос�
подарства — це об'єктивно обумовлений рівень
господарських результатів, що забезпечується
раціональним використанням виробничих ре�
сурсів. При цьому виробничий потенціал гос�
подарств Полтавської області визначається
можливим обсягом виробництва валової про�
дукції з розрахунку на 1 га сільськогосподарсь�
ких угідь. Тому виробничий потенціал харак�
теризується можливим рівнем сільськогоспо�
дарської продукції при раціональному викори�
станні сукупних ресурсів.
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ВСТУП
В умовах ринку, коли зовнішнє середовище

турбулентне, слабо передбачуване і переваж�
но не залежить від зусиль підприємства, ігно�
рування ним стратегічного контексту підприє�
мства може спричинити катастрофічні на�
слідки. Діяльність персоналу за принципом
"сьогодні на сьогодні" без заходів, які нині не
дадуть віддачі, але забезпечать успіх підприє�
мства в майбутньому, явно веде до банкрутства.
Процес розробки конкурентної стратегії під�
приємства досліджувала значна кількість все�
світньо відомих вчених, зокрема: А. Чендлер,
М. Мескон, І. Ансофф, Г. Мінцберг, М. Пор�
тер, П. Друкер та багато інших [1]. Слід відміти�
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Перед будьFяким підприємством постає першочергова задача забезпечення своєї конкурентоспроможності на ринF
ку. Для досягнення цієї мети підприємству необхідно розробити таку конкурентну стратегію, що дозволить реалізувати
свої конкурентні переваги та нівелювати можливі недоліки, враховуючи при цьому можливості і загрози зовнішнього
середовища.

Чимало досліджень присвячено стратегіям конкурентоспроможності та розвитку підприємства, але процес забезF
печення конкурентоспроможності підприємств потребує більш грунтовного дослідження й конкретизації. Зокрема заF
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забезпечувати постійне оновлення конкурентних переваг за рахунок аналізу фактичних стратегічних прогалин у проF
цесі реалізації конкурентних стратегій. У зв'язку з цим, питання оптимізації процесу розробки та реалізації конкуренF
тної стратегії підприємства є актуальним.

The primary task of any enterprise is to ensure its competitiveness on the market. To achieve this goal, an enterprise
needs to develop a competitive strategy that will realize its competitive advantages and minimize potential disadvantages
while taking into account the opportunities and threats of the environment.

A lot of research is devoted to the competitiveness and development strategies of the enterprise, but the process of
ensuring the competitiveness of enterprises requires more thorough research and concretization. In particular, the mechanism
for ensuring competitiveness is still not wellFestablished, which in practice should ensure the constant updating of competitive
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ти вітчизняних науковців, що зробили вагомий
внесок у дослідження процесу стратегічного
управління як ключової сфери управлінської
науки, як�от: О. Сумець, В. Нємцов, А. Мі�
щенко, Л. Довгань, О. Березін, Л. Балабанова
та ін. [2]. Проте висвітленню комплексного ба�
чення процесу розробки конкуретної стратегії
приділено недостатньо уваги, що і потребує
більш глибокого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основними цілями дослідження є: аналіз

теоретичних підходів до процесу формування
ефективної конкурентної стратегії підпри�
ємства та наведення комплексного підходу до
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процесу розробки ефективної ділової стратегії;
виявлення факторів, що впливають на вибір ос�
таточної стратегії з усіх можливих альтерна�
тив.

МЕТОДОЛОГІЯ
Під час проведення дослідження викорис�

товувались методи порівняння та узагальнен�
ня, метод графоаналітичного аналізу, метод
SPACE�аналізу, метод застосування матриці
АДЛ та SWOT�аналіз.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Суть сучасного стратегічного менеджмен�

ту полягає в чіткій орієнтації розробленого
плану на ринкові потреби й врахування ринку
як головного фактора зовнішнього середови�
ща, від якого залежить майбутнє підприємства.

Завдання стратегічного управління полягає
в забезпеченні такої взаємодії організації з се�
редовищем, яка б дозволила б підтримувати
потенціал на рівні, необхідному для досягнен�
ня її цілей, і тим самим давало б можливість
виживати в довготривалій перспективі.

У стратегічному контексті управління діяль�
ністю підприємства стосується:

— по�перше, адаптації підприємства до
змінних умов зовнішнього конкурентного се�
редовища ринків та галузей його діяльності
(бізнесу) в довгостроковій перспективі шляхом
використання власних переваг та зовнішніх
можливостей і усунення зовнішніх загроз та
власних недоліків;

— по�друге, прийняття продуманих рішень
і здійснення цілеспрямованих дій щодо життє�
во важливих (концептуальних) питань його
функціонування та розвитку, пов'язаних з ви�
бором напрямів бізнесу (так званих СЗГ чи СБО
підприємства), їх конфігурації, типу конкурен�
тної поведінки тощо, на основі комплексних
довгострокових планів.

Найчастіше між цілями та можливостями
росту підприємства, які надає навколишнє се�

редовище, існує певний розрив
(інтервал), який у стратегічному
управлінні називається страте�
гічною прогалиною [3].

Стратегічна прогалина — це
інтервал між можливостями,
зумовленими тенденціями зро�
стання підприємства, та орієн�
тирами, необхідними для роз�
в'язання нагальних проблем
зростання та зміцнення підпри�
ємства в довгостроковій перс�
пективі.

Стратегічна прогалина — це поле страте�
гічних рішень, які мають прийняти керівники
підприємства для вирішення виявлених про�
блем з метою наближення (переведення) наяв�
них тенденцій розвитку в бажані (рис. 1).

З метою ліквідації стратегічної прогалини
здійснюється ретельний аналіз підприємства за
такими ознаками [8]:

— зовнішні — це фактори розвитку підприєм�
ства, джерела яких закладені в його зовнішньому
оточенні. Власне зовнішні фактори, а саме реак�
ція на них підприємства, надають направленості
його розвитку, тобто визначають вибір бізнесу
(напрямів бізнесу), яким підприємство буде зай�
матися, і тип його конкурентної поведінки;

— внутрішні — це фактори розвитку, дже�
рела яких знаходяться в самому підприємстві.
Від них залежить стратегічний потенціал (мож�
ливості розвитку підприємства).

Таким чином, можна зробити логічне при�
пущення, що в більшості випадків конкурентна
стратегія підприємства має бути направлена на
подолання розриву між цілями та можливос�
тями росту підприємства.

У розрізі теми дослідження було розробле�
но такий комплексний підхід до процесу роз�
робки конкурентної стратегії, що дозволить
подолати стратегічну прогалину:

1. Постановка проблеми. Такий етап включає
виявлення та опис проблемної ситуації та збір
інформації, необхідної для вирішення проблеми.

2. Комплексний аналіз проблемної ситуації:
2.1. Графоаналітичний метод "Квадрат по�

тенціалу" [6]. Дає можливість системно вста�
новити кількісні та якісні зв'язки між окреми�
ми елементами потенціалу, рівень його розвит�
ку та конкурентоспроможності. Таким чином,
встановлюється наявна стратегічна прогалина.

2.2. SWOT�аналіз. Аналіз сильних та слаб�
ких сторін організації з врахування можливо�
стей і загроз зовнішнього середовища [2].

2.3. SPACE�аналіз. Дозволяє визначити на�
прям використання стратегії, що компенсує

Межі розвитку

Стратегічна
прогалина

Операційна
прогалина

Час

Прогалина

Потенційно можливий бізнес

Існуючий бізнес

Товарооборот/
виручка

Рис. 1. Стратегічна та операційна прогалина
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розрив між наявним та потенційним бізнесом
(атакуючий, конкурентний, захисний, консер�
вативний) [5].

2.4. Позиціювання конкретних СОБ під�
приємства на матрицю АДЛ. Цей метод дозво�
ляє звузити широкий діапазон різнонаправле�
них стратегій для кожної бізнес�одиниці [4].

2.5. Розробка можливих варіантів стратегії.
3. Вибір рішення:
3.1. Визначення критеріїв вибору.
3.2. Вибір стратегій, що відповідають обра�

ним критеріям.
3.3. Оцінка наслідків та уточнення резуль�

татів, що будуть досягнуті внаслідок реалізації
кожної з альтернатив.

3.4. Вибір оптимальної стратегії, що дозво�
лить компенсувати стратегічну прогалину.

4. Впровадження стратегії:
4.1. План реалізації обраної стратегії.
4.2. Контроль ходу реалізації стратегії та

внесення коректив за необхідністю.
4.3. Оцінка вирішення проблеми та виник�

нення нової ситуації.

ВИСНОВКИ
Отже, в дослідженні шляхом аналізу та сис�

тематизації різноманітних теоретичних підходів
до процесу формування стратегії підприємства,
було запропоновано комплексний підхід до про�
цесу визначення стратегії. Наведена по�
слідовність етапів розробки стратегії дає змогу
визначити найбільш ефективний варіант стра�
тегії з економічного потенціалу підприємства, з
урахуванням перспектив розвитку галузі, кон�
курентної ситуації на ринку та багатьох інших
факторів, що впливають на успішність функціо�
нування конкретних господарських структур.
Перспективою подальших наукових досліджень
буде розробка методики оцінювання ефектив�
ності розробки та реалізації стратегій з ураху�
ванням зміни ринкового середовища.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні форми господарювання зумовлю�

ють гостру потребу в розробленні адаптованих
механізмів управління фінансовою діяльністю
банків України. Особливої уваги заслуговують
питання достовірності та правильності розра�
хунків з підзвітними особами в банку. Підтвер�
дити технічні розрахунки та бухгалтерські за�
писи на рахунках банківської установи може
аудиторська перевірка операцій з підзвітними
особами. Тому виникає необхідність удоскона�
лення методики проведення аудиту розра�
хунків з підзвітними особами в банку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження аудиту розрахунків з
підзвітними особами розглянуті в наукових
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IMPROVEMENT OF AUDIT OF CALCULATIONS WITH ACCOUNTABLE PERSONS
AT JSC "STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE"

У статті проведено теоретичне дослідження з питань аудиту розрахунків з підзвітними особами в банку. РозгляF
нуто мету та основні етапи проведення аудиту розрахунків з підзвітними особами. Запропоновано: програму аудиту
та робочі документи аудитора.

In the article there was conducted theoretical research through audit questions of accountable persons reports in the
bank. A purpose and basic stages of accountable persons audit were considered. There were proposed: the program of
audit and the Work Documents of Audit.

Ключові слова: розрахунки з підзвітними особами, аудит, програма, робочі документи, банк.
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працях багатьох вчених, серед яких такі, як
Бутинець Ф.Ф., Гордієнко Н.І., Давидов Г.М.,
Зотов В.О., Іванова Н.А., Карпенко М.Ю., Ки�
риленко С.А., Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.,
Пилипенко І.І., Петрик О.А., Савченко В.Я.,
Усач Б.Ф., Савченко В.Я., Сахарцева І.І., Хар�
ламова О.В., Чумакова І.Ю. та інші. Автори
розглядають це питання зі своєї точки зору
та акцентують увагу на різних аспектах про�
ведення аудиту підзвітних осіб, тому питан�
ня потребує подальшого дослідження та
удосконалення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у розробці науково об�

грунтованих пропозицій щодо удосконалення
аудиту розрахунків з підзвітними особами в
банку.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Достовірність, своєчасність та повнота об�
лікової інформації про розрахунки з підзвітни�
ми особами, витрати на їх відрядження відпов�
ідно до вимог законодавства на будь�якому

етапі облікового процесу є основними крите�
ріями для визнання обліку розрахунків з під�
звітними особами в банку технічно правильни�
ми. Забезпечення своєчасного, повного та в ме�
жах нормативно�правових актів документуван�
ня операцій з обліку розрахунків з підзвітними

Таблиця 1. Мета аудиту розрахунків з підзвітними особами, на думку вітчизняних вчених

№ Автор Мета аудиту розрахунків з підзвітними особами 
1 2 3

1 Давидов Г.М. [2] Перевірка:  
- реальності операцій за розрахунками з підзвітними особами, що відображаються в обліку;  
- повноти відображення в обліку операцій за розрахунками з підзвітними особами;  
- відповідності бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами діючим вимогам;  
- дотримання вимог діючого законодавства з питань обігу готівки щодо підзвітних осіб;  
- відповідності залишків відображених у бухгалтерському обліку, балансі підприємства 
реальному стану розрахунків з підзвітними особами 

2 Бутинець Ф.Ф. [1] Встановлення правильності щодо ведення обліку відповідно до чинного законодавства 
3 Усач Б.Ф. [7] Мета аудиту розрахунків з підзвітними особами є виявлення незаконних та недоцільних з 

господарського погляду витрат 
4 Кулаковська Л.П.,  

Піча Ю.В. [3] 
Здійснення контролю за дотриманням підприємствами встановленого порядку видачі 
готівкових коштів під звіт та їх використання відповідно до вимог положення та інструкцій 
про службові відрядження 

5 Сахарцева І.І. [6] Здійснення контролю над правильністю та своєчасністю за поданням підзвітними особами 
авансових звітів у бухгалтерію. Перевірка доцільності та законності витрачання грошових 
коштів 

6 Пилипенко І.І. [4] Перевірка: 
- реальності операцій за розрахунками з підзвітними особами, що відображаються в обліку; 
- повноти відображення в обліку операцій за розрахунками з підзвітними особами; 
- відповідності бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами діючим вимогам; 
- дотримання вимог діючого законодавства з питань обігу готівки щодо підзвітних осіб; 
- відповідності залишків відображених у бухгалтерському обліку балансі підприємства 
реальному стану розрахунків з підзвітними особами 

7 Савченко В.Я., 
Зотов В.О.,  
Кириленко С.А.,  
Петрик О.А.,  
Чумакова І.Ю. [5] 

Перевірка: 
1. Правильності та своєчасності складання авансових звітів. 
2. Своєчасності повернення в касу залишків підзвітних сум, а також своєчасності утримання 
несвоєчасно зданих сум  в іноземній валюті – в трикратному розмірі. 
3. Законності, доцільності та обґрунтування витрат на відрядження. 
4. Правильності відображення розрахунків з підзвітними особами в бухгалтерському обліку 

Таблиця 2. Завдання аудиту розрахунків з підзвітними особами

№ Завдання аудиту 

Д
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ид
ов

 Г
.М

. [
2]
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.Ф

. [
1]

 

П
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І. 
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., 
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7]
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 І.
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[6
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1 Проведення раптової ревізії каси з повним поаркушним перерахунком усіх 
грошей та інших цінностей, що знаходяться у касі підприємства 

 
+ +  + - + - 

2 Перевірка правильності заповнення касових документів та організації порядку 
ведення операцій з підзвітними особами 

+ + + - + +

3 Перевірка видачі готівки в підзвіт + - + +
4 Перевірка повноти оприбуткування підзвітної готівки в касі підприємства    + - + - 
5 Встановлення достовірності обліку розрахунків з підзвітними особами - - - - + -
6 Перевірка заповнення всіх реквізитів у касових ордерах, авансових звітах  - - + - + - 
7 Перевірка оформлення касової книги + + - + + -
8 Перевірка залишків у касових звітах  - - - - - - 
9 За наявності видачі грошей за довіреністю правильність оформлення 

довіреності, наявність відповідної позначки у відомості
+ + - + - -

10 Перевірка своєчасності повернення підзвітних сум + + - - + +
11 Встановлення цільового використання грошей  - - - - - + 
12 Перевірка своєчасного звіту за попередні суми - - - - + -
13 Перевірка наявності всіх авансових звітів відображених в обліку  - - - - - - 
14 Перевірка наявності всіх первинних документів, відображених в авансових 

звітах 
+ + + + + +

15 Наявність відміток посилюючої та приймаючої сторін та відповідність їх 
наказам про відрядження 

- - - - - -

16 Виявлення відповідності дат, тривалості відрядження, дати та часу 
відправлення транспортних засобів 

 - - + - - - 

17 Відповідність фактичних добових витрат затвердженим нормам + + + - - +
18 Наявність господарських відносин, до якого здійснене відрядження + - + - + -
19 Своєчасність надання авансових звітів згідно з інструкціями та положеннями - - - - - -  
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Мета 
аудиту 

Перелік аудиторських процедур за 
розділами аудиту Період проведення Виконавець Робочі документи 

аудитора Примітки 

1 2 3 4 5 6

Таблиця 3. Програма аудиту розрахунків з підзвітними особами

Джерело: [3].

№ з/п Перелік аудиторських процедур Виконавець Індекс робочого 
документу 

Примітки 
аудитора 

1 2 3 4 5 

Таблиця 4. Програма аудиту розрахунків з підзвітними особами

Джерело: [4].

Таблиця 5. Програма аудиту розрахунків з підзвітними особами на ПАТ "Ощадбанк"

№ Мета і завдання Процедури Методи Аудиторські 
докази 

Індекс 
роб.док. 

Термін 
перевірки Виконавець 

1 Встановити стан 
бухгалтерського 
обліку та внут-
рішнього контролю 

Перевірити стан 
бухгалтерського обліку, 
фінансової звітності та 
внутрішнього контролю 

Організа-    
ційний, 
докумен-
тальний 

Звітність РД-1 06.03.2017-
07.03.2017 

Кисла А.С.

2 Встановити форми 
розрахунків з 
підзвітними особами 

Перевірити основні форми 
розрахунків з підзвітними 
особами 

Документаль-
ний метод 

Первинні доку-
менти з обліку 
розрахунків 

РД-2 09.03.2017-
10.03.2017 

Кисла А.С.

3 Встановити 
правильність відоб-
раження в обліку 
авансових звітів 

Перевірка наявності всіх 
авансових звітів, 
відображених в обліку 

Документаль-
ний метод 

Авансові звіти РД-3 11.03.2017-
12.03.2017 

Кисла А.С.

4 Встановити наявність 
документів, 
відображених в 
авансових звітах 

Перевірка наявності всіх 
первинних документів, 
відображених в авансових 
звітах 

Документаль-
ний метод, 
арифметичний 

Первинні 
документи що 
додаються до 
авансових звітів 

РД-4 13.03.2017-
14.03.2017 

Кисла А.С.

5 Встановити наявність 
наказів на відрядження 

Перевірка наявності наказів 
на відрядження 

Докумен-
тальний 

Накази на 
відрядження 

РД-5 15.03.2017-
16.03.2017 

Кисла А.С.

6 Встановити наявність 
посвідчень про 
відрядження 

Перевірка наявності обліку 
посвідчень про відрядження 
та їх відповідності наказам 

Докумен-
тальний 

Посвідчень про 
відрядження, 
накази на 
відрядження 

РД-6 17.03.2017-
18.03.2017 

Кисла А.С.

7 Встановити пра-
вильність викорис-
тання підзвітних сум 

Перевірити правильність 
використання підзвітних 
сум 

Докумен-
тальний, 
арифметичний 

Авансові звіти 
та документи до 
нього, ВКО 

РД-7 19.03.2017-
20.03.2017 

Кисла А.С. 

8 Встановити 
правильність 
оприбуткування 
коштів, повернених 
підзвітними особами 

Перевірка повноти 
оприбуткування у касі 
коштів, повернених 
підзвітними особами 

Докумен-
тальний, ариф-
метичний, 
порівняння 

Прибуткові 
касові ордери, 
касова книга 

РД-8 21.03.2017-
22.03.2017 

Кисла А.С. 

9 Встановити 
правильність запов-
нення авансових звітів 

Перевірка правильності 
заповнення авансових звітів 

Докумен-
тальний, ариф-
метичний 

Авансові звіти РД-9 23.03.2017-
24.03.2017 

Кисла А.С. 

10 Встановити 
правильність 
виставлення претензії 

Перевірити перелік 
претензій на адресу 
дебіторів 

Докумен-
тальний 

Претензії РД-10 25.03.2017-
27.03.2017 

Кисла А.С. 

Перевірити правильність 
відображення в обліку 
операцій за претензіями 

Докумен-
тальний, 
арифметич-
ний 

Журнал, 
претензії 

РД-11 25.03.2017-
27.03.2017 

Кисла А.С. 

Сформувати перелік, 
виявлених при аудиті 
розрахунків за претензіями 

Докумен-
тальний, ариф-
метичний 

Журнал, 
претензії 

РД-12 25.03.2017-
27.03.2017 

Кисла А.С. 

11 Встановити 
правильність 
кореспонденції 
рахунків 

Перевірка правильності 
застосовуваної кореспон-
денції рахунків і повноти 
відображення операцій за 
розрахунками з підзвітними 
особами в журналі 

Докумен-
тальний, 
арифметич-
ний, 
порівняння 

Журнали, 
авансові звіти 

РД-13 28.03.2017-
29.03.2017 

Кисла А.С. 

12 Встановити 
правильність оборотів 
і залишків 

Звірення оборотів і 
залишків у авансових звітах 
та регістрах синтетичного 
обліку  

Докумен-
тальний, ариф-
метичний, 
порівняння 

Авансові звіти, 
регістри 
синтетичного 
обліку 

РД-14 30.03.2017-
31.03.2017 

Кисла А.С. 

13 Встановити 
правильність сум у 
фінансовій звітності 

Зіставлення сум, відобра-
жених у фінансовій звіт-
ності, із залишком у регіст-
рах синтетичного обліку 

Докумен-
тальний, ариф-
метичний, 
порівняння 

Регістри син-
тетичного об-
ліку, фінансова 
звітність 

РД-15 31.03.2017 Кисла А.С. 

14 Визначити перелік 
виявлених помилок 

Формування переліку 
виявлених помилок і по-
рушень в обліку розрахун-
ків із підзвітними особами 

Докумен-
тальний, 
арифметичний 

Авансові звіти РД-16 01.04.2017 Кисла А.С. 
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особами — запорука дотримання норм обліко�
вої політики банку та достовірності даних об�
ліку і звітності щодо обліку розрахунків з
підзвітними особами.

Аудит розрахунків з підзвітними особами
означає перевірку порядку видачі банком
підзвітних сум, їх цільове використання, вияв�
лення фактів неправомірної видачі готівки пра�
цівникам під звіт, які повністю не розрахува�
лися за попередньо виданими їм кошти, несвоє�
часне звітування, а також передачі одним пра�
цівником іншому.

Мета аудиту розрахунків з підзвітними осо�
бами наведена у таблиці 1.

Завдання аудиту розрахунків з підзвітними
особами наведені в таблиці 2.

Об'єктом аудиту розрахунків з підзвітними
особами виступають такі документи, як аван�
сові звіти, додані до них підтверджувальні до�
кументи — рахунки, чеки, посвідчення про
відрядження, квитки на проїзд, закордонні пас�
порти, акти та інші виправдовуючи документи,
накази, розпорядчі документи, а також бухгал�
терські записи.

Предметом аудиту розрахунків з підзвітни�
ми особами виступає первинний аналітичний та
синтетичний облік.

Завдання аудиту розрахунків з підзвіт�
ними особами полягають у перевірці дотри�
мання правил видачи (повернення) авансів;
контролі за своєчасністю здачі авансових
звітів; контролі правильності використання

Таблиця 6. Робочий документ. Звірка залишків розрахунків з підзвітними особами
на ПАТ "Ощадбанк", грн

Висновок: За даними аудиту, під час перевірки залишків розрахунків з підзвітними особами,
були виявлені відхилення на суму 75,00 грн. Причиною цього відхилення є арифметична помилка.

Аудиторська фірма      «Аудит-консалтинг»                                                               РД  -1           
Підприємство                ПАТ «Ощадбанк» 

Термін проведення       з 01.03.2017 р. по 05.04.2017 р. 

Звірка залишків розрахунків з підзвітними особами 
За даними аудитора За даними банку 

Залишок по 
оборотній відомості  

Залишок в 
облікових 
регістрах 

Відхилення 
 

Залишок по 
оборотній 
відомості  

Залишок в 
облікових 
регістрах 

Відхилення 
 

1 2 3 4 5 6 
1000,00 1000,00 - 1000,00 1000,00 - 

1950,00 1875,00 75,00 1950,00 1950,00 - 
Разом: 2950,00 2875,00 75,00 2950,00 2950,00 - 

Таблиця 7. Робочий документ. Звірка сум заборгованості з підзвітними особами
на ПАТ "Ощадбанк", грн

Висновок: Найбільша заборгованість за підзвітними сумами в Трофімова Т.П. в зв'язку з лікар�
няним.

Аудиторська фірма       «Аудит-консалтинг»                                                               РД  - 2         
Підприємство                ПАТ «Ощадбанк» 

Період перевірки         з 01.03.2017 р. по 05.04.2017 р. 

Звірка сум заборгованості з підзвітними особами 
 

Кредитор  
Код 

рядка у 
журналі 

За даними аудитора За даними банку 
Сума 

заборгованості 
Дата 

виникнення 
заборгованості  

Сума 
заборгованості 

Дата виникнення 
заборгованості  

1 2 3 4 5 6 
Верес К.С. 2 1000,00 15.01.17 1000,00 15.01.17 
Коваль М.М. 3 825,00 10.03.17 825,00 10.03.17 
Трофімова Т.П. 4 1100,00 01.04.17 1100,00 01.04.17 

Разом  2925,00  2925,00  
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підзвітних сум, оформленні документів, які
додані до авансових звітів, своєчасності по�
вернення невитрачених сум; виявлення неза�
конних і недоцільних, з господарської точки
зору, витрат.

Аудит розрахунків з підзвітними особами
здійснюють на підставі програми аудиту. Ук�
раїнські вчені�економісти пропонують різну
форму програми. Так, Л.В. Кулаковська розро�
била програму аудиту, яка включає складові
(табл. 3).

І.І. Пилипенко пропонує програму аудиту
розрахунків з підзвітними особами за такими
складовими (табл. 4).

Деякі автори не виділяють складання про�
грами аудиту взагалі.

Програма, за якою проводився аудит роз�
рахунків з підзвітними особами на ПАТ "Ощад�
банк", представлена в таблиці 5.

Під час проведення аудиту розрахунків з
підзвітними особами на ПАТ "Ощадбанк" були
розроблені робочі документи. В робочих доку�

Таблиця 8. Робочий документ. Перевірка відповідності залишків аналітичного
та синтетичного обліку розрахунків з підзвітними особами на ПАТ "Ощадбанк", грн

Аудиторська фірма       «Аудит-консалтинг»                                                               РД  - 3       
Підприємство                ПАТ «Ощадбанк» 

Період перевірки         з 01.03.2017 р. по 05.04.2017 р. 

Перевірка відповідності залишків аналітичного та синтетичного обліку 
Період  Залишки за даними банку Залишки за даними 

аудитора 
Відхи- 
лення  

Примітки  

аналітич- 
ний облік 

синтетич-
ний облік 

аналітич- 
ний облік 

синтетич-
ний облік 

1.01.2017 8191,0 8191,0 8191,0 8191,0 -  
1.02.2017 6431,0 6431,0 6431,0 6431,0 -  
1.03.2017 1197,0 1197,0 1197,0 1197,0 -  
1.04.2017 4487,0 4487,0 4487,0 4487,0 -  
1.05.2017 3625,0 3625,0 3625,0 3625,0 -  
1.06.2017 1425,0 1425,0 1425,0 1425,0 -  
1.07.2017 7554,0 7554,0 7554,0 7554,0 -  
1.08.2017 7783,0 7783,0 7783,0 7783,0 -  
1.09.2017 8431,0 8431,0 8431,0 8431,0 -  
1.10.2017 5891,0 5891,0 5891,0 5891,0 -  
1.11.2017 32641,0 32641,0 32641,0 32641,0 -  
1.12.2017 14563,0 14563,0 14563,0 14563,0 -  
1.01.2018 21523,0 21523,0 21523,0 21523,0 -  

Таблиця 9. Робочий документ "Звірка своєчасності представлення звіту та погашення
підзвітної заборгованості" на ПАТ "Ощадбанк", грн

Висновок: Під час перевірки повноти та своєчасності оплати рахунків підзвітними особами
помилок не виявлено.

Аудиторська фірма       «Аудит-консалтинг»                                                                   РД  - 4          
Підприємство                ПАТ «Ощадбанк» 

Період перевірки          з 01.03.2017 р. по 05.04.2017 р. 

Звірка своєчасності представлення звіту та погашення підзвітної заборгованості 
(вибірково) 

 
 

Підзвітна особа 

Код 
рядка у 
журналі 

За даними аудитора За даними банку 

Сума,  що 
видана в 
підзвіт 

Кінцева дата 
проведення 
розрахунків 
згідно з 

документами 

Дата 
фактично 
проведених 
розрахунків 
згідно з 

авансовим 
звітом 

Сума,  що 
видана в 
підзвіт 

Кінцева дата 
проведення 
розрахунків 
згідно з 

документами 

Дата 
фактично 
проведених 
розрахунків 
згідно з 

авансовим 
звітом 

Сергеєва Т.С. 1 1900,00 01.02.17 01.02.17 1900,00 01.02.17 01.02.17 
Іванов Л.Т. 3 2410,00 05.04.17 04.04.17 2410,00 05.04.17 04.04.17 
Середа А.П. 7 2700,00 10.08.17 08.08.17 2700,00 10.08.17 08.08.17 
Разом  7010,00   7010,00   
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ментах аудиту розрахунків з підзвітними осо�
бами відображалися результати перевірки та
висновки (табл. 6—9).

Програма аудиту розрахунків з підзвітни�
ми особами на ПАТ "Ощадбанк" повинна відпо�
відати якісним аспектам, які пропонується до�
дати до програми аудиту розрахунків з

підзвітними особами у колонку "Мета і завдан�
ня" у дужках:

1) існування;
2) повнота;
3) права та обов'язки;
4) оцінка та вимірювання;
5) подання та розкриття.

№ 
п/п Питання Відповідь Примітки 

1 2 3 4 
1 Чи складаються накази про відрядження працівників ? складаються  
2 Чи проводиться перевірка наявності і змісту завдань на 

відрядження, звітів про їх виконання ? 
ні, не проводиться не було такої необхідності

3 Чи проводиться перевірка наявності реквізитів посвідчень, 
завдань на відрядження, звітів про їх виконання ? 

не проводиться  

4 Чи перевіряються підтвердження третіх сторін, чи 
проводиться опитування персоналу, порівняння з даними 
обліку кадрів ? 

не проводиться  

5 Чи перевіряється наявність підпису керівника на видатковому 
касовому ордері чи додатках до нього ? 

перевіряється  

6 Чи здійснюється виписка і видача грошей на відрядження 
різними особами ? 

здійснюється  

7 Чи проводиться перевірка журналу реєстрації ВКО 
опитування персоналу? 

не проводиться  

8 Чи перевіряється дотримання порядку оформлення і 
реєстрації видаткових касових ордерів, чи підтверджується 
достовірність підписів на ВКО ? 

частково 
перевіряється тільки 
порядок оформлення і 
реєстрації касових ордерів 

9 Чи проводиться перевірка наявності підписів керівника на 
авансових звітах? 

проводиться  

10 Чи порівнюються витрати з виробничими завданнями, звітом 
про їх виконання ?  

порівнюються, але 
не завжди 

 

11 Чи перевіряються усі розрахунки по авансовому звіту, чи 
співставляються з додатками, вимогами чинного 
законодавства ? 

перевіряються та 
співставляються 

 

12 Чи перевіряються дати прибуття з відрядження і звіти, 
наявність заборгованості по попередніх авансових звітах ? перевіряються 

 

13 Чи перевіряються  дати видачі сум на господарські потреби і 
дати звітів про їх використання ? 

перевіряються  

14 Чи співставляються дати звітів з датами на первинних 
документах, що підтверджують витрачання грошей ? 

співставляються  

15 Чи перевіряються відображення в бухгалтерському обліку 
господарських операцій в системі бухгалтерських рахунків ? 

перевіряються  

16 Чи розмежовуються витрати в межах  ліміту і понад ліміт ? розмежовуються  

Таблиця 10. Анкета вивчення стану внутрішнього контролю розрахунків з підзвітними
особами на ПАТ "Ощадбанк"

№ Призначення 
авансу Дата Сума, 

грн 
Наявність первинних 

документів 

Найменування 
відсутнього первинного 

документа 
Висновок аудитора 

       

Таблиця 11. Робочий документ аудитора. Перевірка наявності всіх первинних документів
відображених в авансових звітах на ПАТ "Ощадбанк"

Таблиця 12. Робочий документ аудитора. Перевірка оформлення наказів
на відрядження на ПАТ "Ощадбанк"

№ Дата 
Підпис 

ПІБ підзвітної особи Печатка Висновок 
аудитора Керівника Підзвітної 

особи 
       

Таблиця 13. Робочий документ аудитора. Перевірка наявності посвідчень
про відрядження та їх відповідності наказам на ПАТ "Ощадбанк"

№ Дата та номер наказу про 
відрядження 

Дата та номер наказу у 
посвідченні про відрядження 

ПІБ  
підзвітної особи Висновок 
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Пропонується, перед початком основного
етапу аудиторської перевірки, здійснити пере�
вірку стану внутрішнього контролю розра�
хунків з підзвітними особами банку, викорис�
товуючи для цього анкету (табл. 10).

Для вирішення поставлених завдань ауди�
ту розрахунків з підзвітними особами на ПАТ
"Ощадбанк" пропонуються робочі документи
аудитора, які, на думку авторів, стануть об�
грунтованими доказами якісного аудиту роз�
рахунків з підзвітними особами в банку (табл.
11—16).

Удосконалення робочих документів ауди�
тора, програми аудиту розрахунків з підзвітни�
ми особами на ПАТ "Ощадбанк" дозволить
якісно проводити аудит розрахунків з підзвіт�
ними особами, своєчасно складати аудиторсь�
кий висновок та скоротити час перевірки.

ВИСНОВКИ
Результатами наукової статті є сформова�

ний комплексний підхід до аудиту розрахунків
з підзвітними особами, на підставі якого сфор�
мовані пропозиції щодо вдосконалення про�
грами аудиту розрахунків з підзвітними осо�
бами та робочих документів на ПАТ "Ощад�
банк".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інформаційні системи в сучасному світі

розроблені під вирішення конкретного зав�
дання практичного характеру. Логістичний
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INFORMATION SYSTEMS IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF ENTERPRISE

Логістичний підхід сприяє підвищенню стабільності в організації та зменшення витрат ресурсів. Досліджено різні
варіанти визначення поняття транспортної інфраструктури. Стаття містить розгляд питання взаємозалежності трансF
портної інфраструктури та інформаційної системи. Транспортна інфраструктура створена під конкретну специфіF
ку діяльності та масштаби виробництва. Вона має забезпечуючий характер, носить характер сервісу. Фактична проF
пускна здатність, як правило, враховує перспективне розширення матеріального та інформаційного потоку. РозгляF
нуто процес проходження інформації і можливі джерела формування. Встановлено, що інформаційна система заF
безпечує максимально швидке та економічне використання наявного потенціалу транспортної інфраструктури. Вона
дає можливість уникнути певних проблем транспортування. Інформаційна система розглядається як складована чаF
стина транспортної інфраструктури, що допомагає виконувати завдання процесу транспортування.

The logistic approach contributes to increasing the stability of the organization and reducing the cost of resources.
Various variants of definition of a concept of a transport infrastructure are explored. This article includes consideration
of the issue of interdependence of transport infrastructure and information system. The transport infrastructure is created
according to the specific activity and scale of production. It has a character providing service. Actual throughput, as a
rule, takes into account the prospective expansion of the material and information flow. The process of passing information
and possible sources of formation are considered. It has been established that the information system provides faster
and most economical use of existing potential of transport infrastructure. It makes it possible to avoid certain
transportation problems. The information system is considered as an integral part of the transport infrastructure, which
helps to fulfill the tasks of the process.

Ключові слова: інформаційна система, логістична інфраструктура, транспортна інфра9
структура, логістика.

Key words: information system, logistic infrastructure, transport infrastructure, logistic.

підхід у побудові організаційних процесів
допомагає підвищити стабільність і забезпе�
чити зниження витрат у цілому і окремих ре�
сурсів зокрема. В логістиці складна струк�



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 3, 2018

57

тура інформаційних потоків, вони насичені
даними, які важливо безперервно контролю�
вати та аналізувати для прийняття корект�
них управлінських рішень. Транспортна
інфраструктура впливає і зазнає впливу про�
цесу виробництва — його тривалості, пе�
ріодичності і розміру поставок, місткості
складських приміщень. Тобто вона розроб�
ляється під визначене підприємство, ство�
рює умови оптимального здійснення про�
цесів, встановлює межі розширення потуж�
ностей на певний період функціонування.
Завдання інформаційної системи забезпечи�
ти максимально швидке та економічно зу�
мовлене використання наявного потенціалу
транспортної інфраструктури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання визначення та складових транс�
портної інфраструктури розглядали такі ук�
раїнські вчені, як: М.П.Григорак, Є.В. Кри�
кавський, О.О. Фастовець, М.А. Потєєва, Л.Б.
Міротін, О.Є. Соколов, Н.В. Павліха, М.О. Дов�
ба, О.І Ступницький, Н.Ю. Ткаченко та інші.
М.А. Дашкуєв досліджував зміни у практиці ви�

користання інформаційних систем в логістич�
ному управлінні. В.І. Бабіч та Ю.А. Білик вив�
чали як інформаційні техології допомагають в
організації інтервальних графіків перевезення.
В.А. Фалович в темі використання засобів лог�
істичної інфраструктури в ланцюгу поставок
вивчав вплив на результат інформаційних та ко�
мунікаційних технологій.

ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
На нашу думку, питання функціонального

значення інформаційної системи в транс�
портній інфраструктурі на цьому етапі не по�
вністю розкрите.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою цієї роботи є досліджен�

ня деяких аспектів взаємозв'язку та важливості
місця інформаційних систем у транспортній
інфраструктурі

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний етап розвитку суспільства харак�

теризується прямим впливом інформаційних і
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Рис. 1. Схема функціонування системи інформаційного забезпечення
на підприємстві

Джерело: взято за основу та адаптовано [2].
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комунікаційних технологій на різні аспекти
життя суспільства. Від них залежить і потен�
ціал ефективності, гнучкості та оперативності
підприємницької діяльності.

На рисунку 1 наочно відображено схему
функціонування системи забезпечення інфор�
мацією відповідно до внутрішніх процесів, які
відбуваються на підприємстві.

Зі схеми (див. рис. 1) прослідковується,
що до інформаційного простору суб'єкта
господарювання можна віднести як по�
вністю внутрішнє, так і зовнішнє середови�
ще. Передача інформації, її аналіз та вирі�
шення як поточних, так і стратегічних питань
відбувається за обов'язкової інформаційної
підтримки.

Інформаційні системи створюють можли�
вості аналізу та відбору даних, оперативного
звернення і перевірки стану вибраного напря�
му діяльності підприємства, зокрема транс�
портної складової. Інформаційні системи
інтегровані в діяльність, а отже, обираються
відповідно до конкретного підприємства, його
масштабів, технічних та фінансових можливо�
стей.

Так, як і в цілому з логістичною інфраструк�
турою підприємства, інформаційна підтримка
має забезпечуючий характер, але без її належ�
ного функціонування можливе виникнення
ряду проблем у транспортуванні:

— невчасність доставки;
— завищення витрат на транспортування;
— втрата інформації;
— повільне виконання замовлення;

— ускладнений аналіз (вузьких місць у лан�
цюгах поставок, статистики затримок, понесе�
них витрат та ін.).

Отже, існує взаємозв'язок між якістю на�
дання послуг транспортування та рівнем інфор�
маційної підтримки процесу.

Аналіз вже існуючих визначень дав мож�
ливість сформулювати власне визначення ло�
гістичної інфраструктури: логістична інфрас�
труктура підприємства — забезпечуюча осно�
ва логістичної діяльності підприємства, що
охоплює будівлі, споруди, устаткування, при�
лади, інформаційні системи, маркетингову
підтримку та інші необхідні елементи обслуго�
вування матеріального та інформаційного по�
токів на підприємстві задля покращення надан�
ня логістичних послуг.

У науковій літературі, в залежності від
функцій, що виконує інфраструктура мож�
на зустріти поділ логістичної інфраструкту�
ри за функціональним призначенням на
інституційну, виробничу та соціальну [6].
Очевидно, сфера впливу підприємства зво�
диться до виявлення можливостей та ресур�
сів виробничої логістичної інфраструктури,
в складі якої перебуває і транспортна інфра�
структура.

Транспортна інфраструктура не має чітко
сформульованого визначення. Науковці, що
вивчали це питання виокремлювали різні харак�
терні особливості досліджуваного поняття. В
розрізі такої теми, пропонується порівняти та
проаналізувати трактування авторів поняття
"транспортна інфраструктура", базуючись на

№ п/п Автор, джерело Визначення поняття «транспортна інфраструктура» 
1 О.О. Фастовець [7] Cукупність шляхів сполучення, засобів перевезення, управління та 

зв’язку, а також комплекс технічних споруд та пристроїв здатних 
забезпечити їх функціонування 

2 О.І. Шестак [8] Транспортні системи із допоміжними службами, серед яких на 
сучасному етапі можна виділити транспортно-логістичні центри і 
транспортно-логістичні лінії формують транспортно-логістичну 
інфраструктуру 

3 М.А. Потєєва [4] Cукупність матеріальних, кадрових, організаційних, фінансово-
економічних і нормативно-правових умов, які сформовані в країні з 
метою забезпечення сталого та якісного перевезення пасажирів і 
доставки вантажів в усіх сферах суспільного відтворювального 
процесу 

4 Н.Ю. Ткаченко [6] Елементи загальної інфраструктури, що забезпечують 
функціонування та експлуатацію різних видів транспорту. Без такої 
матеріальної бази транспортування вантажів є або неможливим або 
економічно недоцільним 

5 О.Є. Соколова [5] Сукупність транспортних шляхів та пунктів усіх видів транспорту і 
допоміжного обладнання спрямованого на безпосереднє 
обслуговування шляхів та транспортних пунктів 

6 О.Б. Пікулик [3] Сукупність транспортних комунікацій, об’єктів з обслуговування 
пасажирських і вантажних перевезень, об’єктів технічного 
обслуговування та ремонту, які забезпечують умови для надання 
транспортних послуг, тобто переміщення вантажів і пасажирів 

Таблиця 1. Теоретико%методичні підходи до визначення поняття "транспортна
інфраструктура"

Джерело: складено автором за [3—8].
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поглядах, викладених в їх літературних працях
(табл. 1).

З усіх поданих визначень повнотою охоп�
лення виділяється трактування О.Б.Пікули�
ка [3], за яким транспортна інфраструктура
— сукупність транспортних комунікацій,
об'єктів з обслуговування пасажирських і
вантажних перевезень, об'єктів технічного
обслуговування та ремонту, які забезпечу�
ють умови для надання транспортних по�
слуг.

О.О. Фастовець [7] уточнює, що до транс�
портної інфраструктури відносять зокрема
шляхи сполучення, засоби перевезення, управ�
ління та зв'язку та інші об'єкти. Н.Ю. Ткачен�
ко [6] зазначає, що за її відсутності транспор�
тування вантажів є або неможливим або еко�
номічно недоцільним.

Отже, інтегруючи у визначення О.Б.
Пікулика [3], влучні доповнення інших ав�
торів, сформулюємо власне бачення. Транс�
портна інфраструктура — сукупність транс�
портних комунікацій, об'єктів з обслугову�
вання пасажирських і вантажних переве�
зень, об'єктів технічного обслуговування та
ремонту, які забезпечують належні економ�
ічно обгрунтовані умови для надання транс�
портних послуг і відповідають існуючій по�
требі.

По суті, транспортна інфраструктура набу�
ває форми сервісу, що забезпечує ефективні�
ше і, в той же час, простіше функціонування
об'єкту, для якого вона створена. Транспорт�
ну інфраструктуру необхідно вибудовувати
таким чином, щоб вона могла обслуговувати
більший за існуючий матеріальний потік, тоб�
то її логістичний потенціал перевищував обся�
ги потоку.

Оскільки інформаційні системи входять до
логістичної інфраструктури, то логічно випли�
ває, що її підвид — транспортна інфраструк�
тура також містить у собі інформаційні систе�
ми.

Транспортна інфраструктура створює фі�
зичні передумови, а інформаційна система —
готовність до поставок (отримання, обробка
замовлення, передача, електронний докумен�
тооборот, дослідження статистичної інформа�
ції тощо). Вони є взаємодоповнюючими елемен�
тами.

Надання транспортних послуг значно усклад�
нюється відсутністю належної інформаційної
підтримки. Взаємозв'язок зумовлений тісною
залежністю матеріального та інформаційного
потоку. Інформація по відношенню до поста�
вок має випереджальний характер — наприк�

лад, інформація про замовлення; супроводжу�
ючий — необхідна інформація про стан замов�
лення, переміщення вантажу; відстаючий —
відбувається підсумовування результатів, при�
клад — звітність.

До головних задач у процесі організації
транспортування можна віднести: задово�
лення потреб замовників у автомобільних
перевезеннях (постачання ресурсів); побу�
дова нових та виконання існуючих планів
транспортування; ефективне використання
транспортних засобів; підвищення ефектив�
ності праці (водіїв та диспетчерської служ�
би); максимальне зниження транспортних
витрат.

Інформаційні системи, що використовують�
ся на підприємствах виконують функції, що
напряму пов'язані з виконанням вказаних за�
дач:

— прийняття заявок від замовників, їх сис�
тематизація;

— пріорітет виконання відповідно до мас�
штабів та частоти замовлень, що надходять від
клієнта;

— підрахунок та передача замовлення на
виробництво;

— складання оптимального маршруту (кіль�
цевого), враховуючи задані інтервали, графіки
роботи пунктів (система інтегральних графіків
транспортування) [1];

— автоматичний прорахунок завантаже�
ності автомобілів;

— складання графіку роботи водіїв, врахо�
вуючи відпустки та частоту перевезення на кон�
кретних маршрутах;

— відслідковування переміщення транспор�
тних засобів, фіксування часу;

— отримання відгуків від клієнтів щодо за�
доволеності їх потреб у належному рівні обслу�
говування.

Встановлення інформаційної системи
значно сп рияє вивільненню персоналу
транспортної інфраструктури та оптималь�
ному використанню наявних потужностей,
створює додаткову гнучкість системи. Необ�
хідно враховувати, що результати роботи
інформаційної системи залежать не тільки
від якості алгоритмів, але й якості введених
у неї даних [1].

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
У статті було розглянуто такі питання: сут�

ність та зв'язок понять логістичної та транс�
портної інфраструктури, можливості викори�
стання інформаційних систем у транспортній
інфраструктурі. Пропозиція полягає в викори�
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станні інформаційних систем для оперативні�
шого і економнішого вирішення завдання
транспортного процесу з максимальним вико�
ристанням наявного потенціалу. В майбутньо�
му можливе розширення дослідження різних
типів інформаційних систем та їх впливів на
результативність функціонування транспорт�
ної інфраструктури.

Література:
1. Бабіч В.І. Комплексна система органі�

зації перевезень на основі інтервальних
графіків транспортування / В.І. Бабіч, Ю.А. Бі�
лик // Управління розвитком складних сис�
тем. — 2010. — Вип. 1. — С. 21—27. — Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_�
2010_1_6

2. Клочан В.В. Інфраструктура інформа�
ційного обслуговування агробізнесу / В.В. Кло�
чан // Вісник аграрної науки Причорномор'я.
— 2014. — Вип. 4. — С. 12—19. — Режим дос�
тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2014_�
4_4

3. Пікулик О.Б. Пріоритетні напрями роз�
витку транспортної системи Західного регіону
України в умовах європейської інтеграції /
О.Б. Пікулик // Наук. вісн. Волин. нац. ун�ту
ім. Лесі Українки. — 2008. — № 7. — С. 284—
291. (Серія: Економічні науки).

4. Потеева М.А. Роль транспортной сис�
темы в устойчивом развитии экономики
Крыма / М.А. Потеева // Культура народов
Причерноморья. Научный журнал. — № 56.
— Т. 2. — Симферополь, декабрь 2004. — С.
123—131.

5. Соколова О.Є. Проблеми управління
логістичною інфраструктурою підприємств /
О.Є. Соколова // Проблеми системного під�
ходу в економіці [Електронний ресурс]. —
2007. — Вип. 2. — Режим доступу: /http//
www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2007�2/
index.html

6. Ткаченко Н.Ю. Транспортна інфраструк�
тура: сутність, функції та роль у забезпеченні
економічних процесів / Н.Ю. Ткаченко // Віс�
ник ДонДУЕТ. Сер. Екон. науки. — 2006. —  №
4 (32). — С. 56—61.

7. Фастовець О.О. Розвиток транспорт�
ної системи з найдавніших часів до початку
ХХ ст. як чинник виникнення туристичної
галузі / О.О. Фастовець // Туристично�
краєзнав. дослідж. — Вип. 4. — К.: Держ. п�
во "Нац. турист. організація", 2002. — С.
418—443.

8. Шестак О.І. Виробнича інфраструктура:
суть, класифікація, специфічні риси у нових

умовах господарювання / О.І. Шестак // Про�
дуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук.
пр. — К.: РВПС України НАН України. — 2003.
— С. 190—196.

References:
1. Babich, V. I. and Bilyk, Yu. A. (2010), "In�

tegrated system of organization of transportation
on the basis of interval schedules of trans�
portation", Upravlinnia rozvytkom skladnykh
system, [Online], vol. 1, available at: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2010_1_6 (Accessed 20
Jan 2018).

2. Klochan, V. V. (2014), "Infrastructure of in�
formation service for agribusiness", Visnyk
ahrarnoi nauky Prychornomor'ia, [Online], vol. 4,
available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_�
2014_4_4 (Accessed 18 Jan 2018).

3. Pikulyk, O. B. (2008), "Priority directions of
development of the transport system of the Wes�
tern region of Ukraine in conditions of European
integration", Nauk. visn. Volyn. nats. un�tu im. Lesi
Ukrainky, vol. 7, pp. 284—291.

4. Poteeva, M.A. (2004), "The role of the
transport system in the sustainable development
of the Crimean economy", Kul'tura narodov Pry�
chernomor'ia, vol. 56, pp. 123—131.

5. Sokolova, O. Ye. (2007), "Problems of ma�
naging the logistics infrastructure of enterprises",
Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi
[Online], vol. 2, available at: http//www.nbuv.�
gov.ua/ejournals/PSPE/2007�2/index.html
(Accessed 18 Jan 2018).

6. Tkachenko, N. Yu. (2006), "Transport infra�
structure: essence, functions and role in providing
economic processes", Visnyk DonDUET, vol. 32,
pp. 56—61.

7. Fastovets', O.O. (2002), "Development of
the transport system from ancient times to the
beginning of the twentieth century as a factor
in the emergence of the tourism industry",
Turystychno�kraieznav. doslidzh., vol. 4, pp.
418—443.

8. Shestak, O.I. (2003), "Industrial infra�
structure:  essence,  classification, specific
features in the new economic conditions",
Zbirka naukovykh prats' Rady po vyvchenniu
produktyvnykh syl  Ukrainy NAN Ukrainy
[Collection of scientific works of the Council
for the Study of Productive Forces of Ukraine
of  the  Nat ional Academy of Sciences of
Ukraine], Council for the Study of Productive
Forces of Ukraine of the National Academy of
Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, pp. 190—
196.
Стаття надійшла до редакції 23.01.2018 р.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 3, 2018

61

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Певна недосконалість системи управління

підприємством щодо протидії реальним та по�
тенційним загрозам, які зумовлені небезпека�
ми зовнішнього та внутрішнього середовища,
посилені законодавчими, конкурентними та
кадровими протиріччями, потребують розроб�
ки стратегії управління економічною безпекою
підприємств. У дослідженні з'ясовується, що
цьому питанню раніше не приділялась достат�
ня увага, оскільки підприємства не відслідко�
вували загрози, не займались запобіганням не�
безпекам, повільно реагували на ризики та от�
римували остаточні збитки внаслідок кризових
явищ; тому необхідно більш детально зупини�
тись на вивченні управління економічною без�
пекою підприємства як основного шляху нейт�
ралізації криз та запобвгання банкрутства.

УДК 658:005.922.1:33

Т. О. Меліхова,
к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

T. Melikhova,
Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department
of Zaporizhzhia State Engineering Academy

MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE: APPROACHES
TO DEFINITION

У роботі досліджено підходи до визначення механізму управління фінансовою безпекою підприємства як основноF
го елемента економічної безпеки. Удосконалено механізм управління економічною безпекою підприємства у зовнішньF
ому та внутрішньому середовищі. Запропоновані власні визначення механізму управління економічною безпекою
підприємства та його основних складових, а саме: об'єкта, внутрішнього суб'єкта, зовнішнього суб'єкта, предмета, інструF
ментарію, метода, інструмента, важеля.

In this work are investigated the approaches for the definition of the mechanism of financial security management at
the enterprise as the main element of economic security. There also improved the mechanism of economic safety management
at the enterprise in the external and in the internal environment. There are given selfFdefinitions of the mechanism of economic
safety management at the enterprise and its main components: object, entity, subject, toolkit, method, tool, lever.

Ключові слова: механізм, управління, економічна безпека підприємства, фінансова безпека
підприємства, об'єкт, суб'єкт, предмет, інструментарій, метод, інструмент, важіль.

Key words: mechanism, management, economic safety of the enterprise, financial security of the
enterprise, object, entity, subject, tool, method, tool, lever.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Механізм управління економічною безпе�
кою підприємства досліджували науковці: Ан�
дрєєва Т.Є., Антонова О.В., Бланк І.А., Василь�
чик С.В., Горячева К.С., Єпіфанов А.О., Єрмо�
шенко М.М., Климчук С.В., Корнієнко Т.О.,
Ліпкан В.А., Москаленко В.П., Мочерного В.С.,
Орлик О.В., Філиппова С.В., Черевко О.В., Шли�
ков В.В. Позитивно оцінюючи результати про�
ведених досліджень, слід звернути увагу на
відсутність одностайної точки зору науковців
на складові механізму управління економічною
безпекою підприємства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Удосконалити механізм управління еконо�

мічною безпекою підприємства.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Систему важливих концепцій, які складають

основу теоретичного базису управління фінансо�
вою безпекою підприємства як основного елемен�
та економічної безпеки, виділяє у своєму фунда�
ментальному досліджені Бланк І.О. Ця система
концепцій включає: концепцію пріоритету еконо�
мічних інтересів, моделі фінансового забезпечен�
ня стійкого росту підприємства, концепцію аген�
тських відносин, концепцію вартості капіталу, кон�
цепцію структури капіталу, теорію дивідендної
політики, концепцію взаємозв'язку рівня ризику
та доходності, сучасну портфельну теорію, кон�
цепцію вартості коштів у часі [1, с. 75]. Тобто, на
думку науковця, цей теоретичний базис складаєть�
ся із концепцій фінансового менеджменту.

Слушним є висловлювання Корнієнка Т.О.,
який розуміє управління фінансовою безпекою як
сукупність складових: процесу управління, орган�
ізації управління та інформації, а також як відпо�
відну організаційну структуру системної сукуп�
ності підрозділів і взаємозв'язків між ними. Крім
того вчений вважає, що управління фінансовою
безпекою є одночасно і процесом, у перебігу яко�
го реалізуються відповідні функції, і системою, яка
через організаційну структуру виконує ці функції
[2]. Тому доречно глибше дослідити механізм уп�
равління економічною безпекою підприємства.

Водночас Мойсеєнко І.П. та Марченко О.М.
у своєму дослідженні зазначають, що система
управління фінансово�економічною безпекою
підприємства, у вузькому розумінні, включає уп�
равлінські органи, підрозділи і виконавців, які
виконують закріплені за ними функції й вирішу�
ють поставлені перед ними завдання (суб'єкти
управління), та сукупність методів, за допомогою
яких здійснюється управлінський вплив. У широ�
кому розумінні система управління фінансово�
економічною безпекою підприємства складаєть�
ся з таких компонентів: організаційна структу�
ра, — суб'єкти управління (управлінські кадри),
механізм управління, об'єкт управління, функції
управління, процес управління [22, с. 68—69].

Єпіфанов А.О., Москаленко В.П., Шипунова
О.В. типову структуру господарського механіз�
му підприємства бачать як: систему управління,
господарський механізм, який складається з
фінансово�економічного, організаційно�адміні�
стративного, соціального та правового ме�
ханізмів [3, с. 5]. Мочерний В.С. визначає госпо�
дарський механізм підприємства як систему ос�
новних форм, методів і важелів використання
економічних законів, вирішення протиріч сусп�
ільного виробництва, досягнення основних цілей
виробництва, а також формування потреб, ство�
рення системи стимулів та узгодження економі�

чних інтересів основних класів і соціальних груп
[4, с. 50]. Москаленко В.П. і Шипунова О.В. вва�
жають найбільш доречним впровадження систе�
ми фінансової безпеки суб'єкта підприємництва
у фінансово�економічний механізм підприємства,
під яким розуміють найважливішу складову його
господарського механізму, що відображає су�
купність фінансових та економічних методів, спо�
собів, форм, інструментів і важелів, за допомо�
гою яких здійснюється регулювання фінансово�
економічних процесів і відносин з метою ефек�
тивного впливу на кінцеві результати діяльності
підприємства [5, с. 35]. Тобто, простежується
логічний зв'язок переходу системи управління в
господарський механізм та подальша його інтег�
рація у фінансово�економічний механізм.

Великий тлумачний словник сучасної украї�
нської мови за редакцією В.Т. Бусел подає виз�
начення "механізму": метод, спосіб; внутрішня
будова, система чого�небудь; сукупність станів
і процесів, з яких складається певне фізичне,
хімічне та ін. явище [6].

Механізм (система) економічної безпеки та її
провідна складова — економічна безпека, на дум�
ку Шликова В.В., включає використовувані засо�
би, методи і заходи, сукупність яких здатна за�
хистити структурні підрозділи, зберегти й ефек�
тивно використовувати фінансові, матеріальні та
інформаційні ресурси [7]. Ліпкан В.Л. вважає, що
механізм безпеки (будь�якої) включає сукупність
цілей, функцій, принципів і методів, взаємодія
яких забезпечує ефективне функціонування си�
стеми безпеки [8]. Модна погодитись з автора�
ми, що механізм економічної безпеки підприєм�
ства повинен включати в себе такі основні скла�
дові, як: суб'єкти, об'єкти, предмет, інструменти,
методи, функції та принципи.

Слушною є думка авторів Горячевої К. [9, с. 6]
та Васильчак С.В. [10, с. 152], що під механізмом
управління фінансовою безпекою як основної
складової економічної безпеки розуміється
єдність процесу управління і системи управління.
Механізмом управління фінансовою безпекою як
основного елемента економічної безпеки, на дум�
ку Андрєєвої Т.Є., Петровської Т.Е., Грицькової
І.Г., є набір засобів, а також система організації їх
використання і контролю, які дозволяють досяг�
ти найвищого рівня економічної безпеки підприє�
мства [11, с. 223]. Цілком справедливою є думка
вчених, проте варто зауважити, що крім органі�
зації використання засобів та контролю потрібно
додати ще такі важливі елементи, як планування,
аналіз та управління. Антонова О.В. запропону�
вала змістовне обгрунтування того, що під меха�
нізмом управління фінансовою безпекою підприє�
мства розуміється сукупність основних елементів
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впливу (складових) на процес роз�
робки та реалізації управлінських
рішень щодо забезпечення захисту
пріоритетних збалансованих фінан�
сових інтересів підприємства від ре�
альних та потенційних загроз зовні�
шнього та внутрішнього характеру,
параметри якого створюють переду�
мови генерування, збереження та
зростання ринкової вартості підпри�
ємства [12]. Отже, серед вчених не
має одностайної думки у трактуванні
механізму управління економічною
безпекою підприємства, тому для
визначення сутності механізму доці�
льно дослідити зміст його складових.

У дослідженні Єрмошенко М.М. виведено си�
стемний підхід, що до механізму управління
фінансовою безпекою як основної складової еко�
номічної безпеки відносить такі елементи: еко�
номічні закономірності; цілі і завдання управлін�
ня; функції; організаційну структуру; принципи,
методи, кадри, техніку та технологію управлін�
ня; критерії оцінки ефективності системи управ�
ління [13]. Цілком підтримуємо такий підхід ав�
тора, проте вважаємо, що до механізму управлі�
ння слід віднести інструменти, а економічні за�
кономірності недоречно включати в механізм уп�
равління.

Черевко О.В. при розробці механізму управлін�
ня фінансовою безпекою підприємства як основної
складової економічної безпеки використав широке
коло принципів, що покликані забезпечити ефектив�
не функціонування підприємства та посилити дові�
ру до нього на ринку [14]. Не можна погодитись з
автором, адже хоча цей механізм містить багато
складових, однак за змістом він більше нагадує пе�
релік завдань, ніж його механізм управління.

Механізм управління фінансовою безпекою
підприємства у дослідженні Антонової О.В.
містить сукупність фінансових інтересів під�
приємства та загроз, функції, принципи і методи
управління, організаційну структуру та культуру,
методи та засоби управління, критерії оцінки рівня
фінансової безпеки як основного елемента еконо�
мічної безпеки [12]. Васильчак С.В. до цього меха�
нізму додає управлінський персонал, техніку і тех�
нологію управління, фінансові інструменти [10, с.
152], але не згадує про загрози, культуру, методи
та засоби управління. Отже, незважаючи на те, що
науковці навели багато елементів та складових
механізму управління економічною безпекою
підприємства, питання щодо структури механіз�
му управління економічною безпекою залишаєть�
ся дискусійним, хоча думка вчених, що основни�
ми елементами цього механізму є функції, прин�

ципи, методи, інструменти, є слушною.
Механізм управління фінансовою безпекою

підприємства, детально обгрунтовано Бланком
І.О., який поділяє його на: систему державно�
го нормативно�правового регулювання фінан�
сової безпеки підприємства, ринковий механізм
регулювання фінансової безпеки підприємства,
внутрішній механізм управління фінансовою
безпекою підприємства, систему методів управ�
ління, систему інструментів управління [1].
Можна погодитись з вченим щодо запропоно�
ваної ним концепції, на якій базується управл�
іння економічною безпекою підприємства, а
також згрупованими завданнями управління у
розрізі його пріоритетних фінансових інте�
ресів. Однак, на наш погляд, у поданій кон�
цепції відсутня організаційна структура та кор�
поративна культура управління суб'єктами.

Оскільки в економічній енциклопедії за ре�
дакцією С. Мочерного [15] термін "механізм" роз�
кривається в двох аспектах: по�перше, це систе�
ма чи спосіб, що визначають порядок певного
виду діяльності та, по�друге, як система певних
ланок та елементів, що приводить їх у дію. Вели�
кий тлумачний словник сучасної української
мови за редакцією В.Т. Бусел подає визначення
терміна "управління" як дію за значенням "управ�
ляти", тобто спрямовувати діяльність, роботу
кого�, чого�небудь, бути на чолі когось, чогось,
керувати; спрямовувати хід, перебіг якогось про�
цесу, впливати на розвиток, стан чого�небудь [6].

Механізм управління економічною безпекою
підприємства є системним поєднанням взаємо�
пов'язаних елементів, які забезпечують еконо�
мічну безпеку його об'єктів через їх суб'єкти за
допомогою функцій, використовуючи інстру�
менти, методи, важелі, на основі базових прин�
ципів для подолання загроз та негативних
впливів зовнішнього та внутрішнього середови�
ща, стабільного функціонування підприємства
та досягнення цілей бізнесу (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципи Функції Інструментарій 

Задачі 

Об’єкт Предмет 

Внутрішній суб’єкт ЕБП 

Методи Інструменти Важелі 

Механізм управління економічною безпекою підприємства (ЕБП) 

Рис. 1. Механізм управління економічною безпекою
підприємства
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На нашу думку, промислове підприємство
функціонує у мінливому середовищі, де існу�
ють зовнішні та внутрішні загрози його фінан�
совій безпеці, співпрацює з зовнішніми та внут�
рішніми суб'єктами, його дії спрямовані на за�
безпечення прийнятного рівня фінансової без�
пеки та на управління нею, тому доцільно ок�
ремо виділити елементи механізмів управління
економічною безпекою підприємства у зовні�
шньому та внутрішньому середовищі.

Великий тлумачний словник сучасної украї�
нської мови за редакцією В.Т. Бусел дефініцію
"суб'єкт" розглядає як особу чи організацію,
що є носієм певних прав та обов'язків [16].

При здійсненні операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності промислове підприє�
мство взаємодіє з зовнішніми та внутрішніми
суб'єктами, які не лише управляють діяльністю
підприємства, а й містять у собі загрози його
економічної безпеки.

Тому, на нашу думку, до зовнішніх суб'єктів
економічної безпеки підприємства відносяться
особи, групи осіб та суб'єкти господарювання, з
якими підприємство взаємодіє у зовнішньому се�
редовищі та дії яких можуть спричинити загрози
його безпеці або створюють умови для забезпе�
чення економічної безпеки підприємства: по�
купці, постачальники, державні службовці
органів влади, працівники банківських установ,
правоохоронці, зовнішні аудитори, судді, нау�
ковці інноваційних інститутів, страховики, емі�
тенти, інвестори, дебітори, кредитори, партнери,
імпортери, експортери, податківці, митники, охо�
ронці із приватних агентств, журналісти, праців�
ники соціальних служб та інші. До внутрішніх
суб'єктів економічної безпеки підприємства
відносяться особи та групи осіб, які працюють на
підприємстві та виконують функції й завдання
спрямовані на управління економічною безпекою
підприємства його об'єктів, до яких належать
власники, керівники, аналітики з економічної без�
пеки, фінансисти, економісти, бухгалтери, мар�
кетологи, менеджери, юристи, працівники відділу
кадрів, касири, комірники, внутрішні аудитори
або ревізори, охоронці, акціонери підприємства
та інші, тобто весь персонал підприємства, який
виконує завдання, пов'язані з економічною без�
пекою підприємства.

Внутрішніми суб'єктами управління еконо�
мічною безпекою підприємства є особи або гру�
па осіб, які працюють на підприємстві та вико�
нують функції управління суб'єктами забезпе�
чення економічної безпеки підприємства
відносно його об'єктів для нівелювання впливу
небезпек, підвищення ефективності діяльності
для стабільного його функціонування та досяг�

нення цілей бізнесу. До них відносяться влас�
ники, керівник підприємства та служби еконо�
мічної безпеки підприємства, які виконують
завдання, пов'язані з управлінням економічною
безпекою підприємства.

Орлик О.В. [17] зазначає, що суб'єкти уп�
равління фінансово�економічною діяльністю
впливають на об'єкти безпеки за допомогою
певних методів управління, які розкривають
шляхи протидії виявленим та прогнозованим
загрозам, небезпекам та ризикам у конкретних
умовах, а також відображають безпосередній
стан захищеності підприємства. Тому доціль�
но розглянути об'єкти економічної безпеки
підприємства.

На нашу думку, об'єктом економічної без�
пеки підприємства є не тільки його фінансова
діяльність, а згідно з НП(С)БО 1 [18] взагалі про�
цес здійснення операційної, фінансової та інве�
стиційної діяльності підприємства за кожним
об'єктом обліку відповідно до Плану рахунків
бухгалтерського обліку [19], а саме: необоротні
активи, запаси, кошти, розрахунки та інші ак�
тиви, власний капітал тa забезпечення зобов'я�
зань, довгострокові зобов'язання, поточні зобо�
в'язання, доходи і результати діяльності, витра�
ти за елементами, витрати діяльності.

Великий тлумачний словник сучасної украї�
нської мови за редакцією В.Т. Бусел подає виз�
начення терміна "об'єкт" як предмета, що роз�
глядається з метою його використання за при�
значенням, вивчення [6]. Тому, на нашу думку,
об'єктом економічної безпеки є явище, ресурс,
особи, діяльність, зміни в яких впливають на
рівень економічної безпеки підприємства. До
об'єктів економічної безпеки підприємства
відносяться: операційна, фінансова та інвести�
ційна діяльність, персонал, фінансові ресурси,
інформація, інновації, інвестиції, фінансові
відносини, фінансовий інтерес, загрози, небез�
пеки, фінансові ризики. Об'єктом управління
економічною безпекою підприємства є процес,
який керує фінансовими, інформаційними, ма�
теріальними та кадровими ресурсами для за�
безпечення потреб економічної безпеки
підприємства. До них відносяться фінансові
відносини.

Логічним продовженням запропонованого
дослідження є визначення предмета економіч�
ної безпеки підприємства. Складність вивчен�
ня поглядів на трактування предмета економі�
чної безпеки підприємства полягає в тому, що
вчені не приділяють достатньої увагу в своїх
дослідженнях його визначенню.

Великий тлумачний словник сучасної украї�
нської мови за редакцією В.Т. Бусел подає визна�
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чення терміна "предмет" як логічного поняття, що
становить зміст думки, пізнання і т. ін.; або як те,
на що спрямована пізнавальна, творча, практична
діяльність кого — , чого�небудь [6]. Тому, на нашу
думку, предметом економічної безпеки підприє�
мства є ресурси або діяльність підприємства, які
потребують захисту від загроз його економічної
безпеки. Предметом управління економічною без�
пекою підприємства є діяльність, яка спрямована
на керування фінансовими, інформаційними, ма�
теріальними та кадровими ресурсами для забез�
печення потреб економічної безпеки підприєм�
ства. До них відносяться: операційна, фінансова
та інвестиційна діяльність.

На думку авторів Філиппова С.В. та Даш�
ковського О.С., ефективне виконання систе�
мою покладених на неї функцій забезпечує
інструментарій за допомогою таких фінансо�
вих методів, як: управління прибутком, витра�
тами, капіталом, фінансовий облік, фінансовий
аналіз, фінансове планування, фінансове регу�
лювання тощо, а також завдяки фінансовим
важелям, а саме: прибутку, доходу, фінансовим
санкціям, дивідендам, ціні, фінансовому стиму�
люванню, заробітній платі та ін. [20].

За Великим тлумачним словником сучасної
української мови термін "інструментарій" тлума�
читься як набір інструментів, що застосовують�
ся в якій�небудь галузі [6]. На нашу думку, інстру�
ментарієм економічної безпеки підприємства є
сукупність інструментів, методів, важелів, за до�
помогою яких виконують свої функції суб'єкти
економічної безпеки для виявлення, нейтралі�
зації загроз та захисту об'єктів економічної без�
пеки підприємства. Інструментарієм управління
економічною безпекою підприємства є су�
купність інструментів, методів, важелів, за допо�
могою яких виконують свої функції суб'єкти уп�
равління фінансовою безпекою для керування
персоналом при попередженні, подоланні, нейт�
ралізації та захисті від загроз об'єктів економіч�
ної безпеки підприємства.

Великий тлумачний словник сучасної украї�
нської мови за редакцією В.Т. Бусел визначення
терміна "інструмент" подає як знаряддю для
праці [6], а "знаряддя" тлумачиться як пристосу�
вання, прилад, механізм і т. ін., за допомогою яко�
го виконується певна дія; те, що служить засо�
бом у якійсь дії, справі [16]. На нашу думку,
інструментом економічної безпеки підприємства
є засоби попередження, виявлення, нейтралізації
та захисту від загроз об'єктів економічної безпе�
ки підприємства, які використовують його суб�
'єкти, а також засоби для стабільного його фун�
кціонування та розвитку. Водночас інструментом
управління економічною безпекою підприємства

є засоби попередження, виявлення, нейтралізації
та захисту від загроз об'єктів, які використову�
ють його суб'єкти для управління економічною
безпекою підприємства, а також засоби для ке�
рування стабільним його функціонуванням та
розвитком. До них належать інструменти: фінан�
совий аналіз, фінансове та податкове плануван�
ня і прогнозування, бюджетування; коригуван�
ня планів, діагностика банкрутства, прийняття
антикризових рішень, факторинг, залучення ка�
піталу, залучення коштів за рахунок внесків інве�
сторів та власників до статутного капіталу, раці�
ональне використання виробничих площ та ре�
сурсів, надання відстрочки платежу (товарного
або комерційного кредиту), франчайзинг, фор�
фейтинг, венчурне фінансування, оперативний та
фінансовий лізинг, ф'ючерсні і форвардні угоди.

Климчук С.В. у своїх працях розкриває
фінансову архітектуру як систему інструментів
і важелів управління фінансовими відносина�
ми, що формують фінансово�кредитний інсти�
тут, та пропонує використовувати термін "ар�
хітектоніка фінансового простору", який являє
собою систему ефективного просторового
функціонування фінансового механізму, що
дає можливість якісно зафіксувати дану об�
ласть завдяки функціональним залежностям
структурних елементів і важелів фінансової
системи [21, с. 78]. Тому розглянемо важелі
економічної безпеки підприємства, якими ко�
ристуються його суб'єкти при управлінні.

Термін "важіль" у Великому тлумачному
словнику сучасної української мови за редак�
цією В.Т. Бусел тлумачиться як засіб, яким
можна надати дії, сприяти розвитку чого�не�
будь або пожвавити, підсилити діяльність кого�,
чого�небудь [6]. На нашу думку, важелем еко�
номічної безпеки підприємства є засоби, що
сприяють: зниженню збитків; збільшенню при�
бутку; попередженню, виявленню, подоланню
загроз об'єктів економічної безпеки підприєм�
ства, які використовують його суб'єкти. Вихо�
дячи зі змісту цього поняття, вважаємо, що ва�
желем управління економічної безпеки підпри�
ємства є засоби сприяння: зниженню збитків;
збільшенню прибутку; своєчасному поперед�
женню, виявленню, подоланню та захисту
об'єктів економічної безпеки підприємства, які
використовують його суб'єкти управління еко�
номічною безпекою підприємства. До важелів
управління економічною безпекою підприєм�
ства належать: система заробітної плати, ма�
теріальних стимулів та заохочень, а також
штрафних санкцій для персоналу.

На відміну від важеля, великий тлумачний
словник сучасної української мови за редак�
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цією В.Т. Бусел подає визначення терміна "ме�
тод" як прийому або системи прийомів, що за�
стосовуються в якій�небудь галузі діяльності
(науці, виробництві тощо) [6]. На нашу думку,
методом економічної безпеки підприємства є
система прийомів для попередження, виявлен�
ня, подолання та захисту від загроз об'єктів
економічної безпеки підприємства.

І як наслідок, методом управління економ�
ічної безпеки підприємства є система прийомів,
спрямована на зниження збитків; збільшення
прибутку; попередження, виявлення, подолан�
ня та захист від загроз об'єктів економічної
безпеки підприємства. Управління економіч�
ною безпекою підприємства включає в себе
методи управління ризиком: усунення, запобі�
гання, уникнення, передачу, переведення ризи�
ку, зменшення несприятливого його впливу.

ВИСНОВКИ
Удосконалено механізм управління еконо�

мічною безпекою підприємства, а саме запро�
поновані власні визначення його елементів,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах затяжного воєнно�політичного

конфлікту, тривалої соціально�економічної
кризи та глобальних змін парадигми соціально�
економічного розвитку, проблеми формування,
ефективного використання та збереження
людського потенціалу посідають важливе місце
у системі державного управління на всіх рівнях.
У зв'язку з цим, актуалізується науковий дис�
курс щодо обгрунтування методичних підходів
до дослідження людського потенціалу, визна�
чення його стану та відповідності вимогам су�
часності й пошуку гідних шляхів реалізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність проблем оцінки та ефективно�
го управління людським потенціалом зумови�
ла проведення грунтовних міждисциплінарних
досліджень у цьому напрямі, що вплинуло на
формування різноманітних наукових течій, ду�
мок та напрямів дослідження людського потен�
ціалу. На основі широкого кола теоретичних та
прикладних досліджень, сформовано значну
методологічну базу оцінювання окремих аспек�
тів оцінювання людського потенціалу на різних
рівнях та у всій різноманітності його проявів.
Значний внесок у теорію дослідження людсь�
ких ресурсів та їх потенціалу здійснили вітчиз�
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няні та зарубіжні науковці, серед яких у статті
використовувалися праці: Грінченко С.І., Гин�
ди О.М., Чорного С.С., Гринкевича С., Кальє�
ніної Н.В. та інших науковців.

Широке практичне використання отримали
методичні підходи щодо оцінки людського по�
тенціалу та їх порівняння на глобальному [2]
та національному рівнях [6].

Однак недостатньо дослідженим залиша�
ється процесний підхід до оцінювання сутності
та відмінностей розвитку людського потенціа�
лу з позиції стадій його "життєвого циклу", що
вимагає уточнення його теоретико�концепту�
альних засад.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних

основ та обгрунтування концептуальних засад
процесного підходу до дослідження людсько�
го потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасній науковій думці домінують до�
слідження, що розглядають "людський потен�
ціал" у контексті системного підходу, згідно з
яким визначаються, структуруються певним
чином та пов'язуються у єдину систему пропо�
новані авторами його складові елементи.
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Зокрема комплексна система дослідження
людського потенціалу детально розроблена та
впроваджена для вимірювання людського розвит�
ку в Україні науковцями інституту демографії та
соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. Така ме�
тодологія розглядає людський розвиток як сис�
тему взаємопов'язаних індикаторів, що всебічно
характеризують стан людського потенціалу дер�
жави та її регіонів і включає 33 показники, об'єд�
нані у шість блоків відповідно до основних аспектів
людського розвитку: "1) відтворення населення;
2) соціальне становище; 3) комфортне життя;
4) добробут; 5) гідна праця; 6) освіта [6].

У свою чергу, Грінченко С.І. вважає, що "по�
тенціал національного суспільства — це інтег�
ральна система різнорідних реальних і латент�
них якостей членів національного суспільства,
що відбиває рівень та можливості реалізації
проектів модернізації в національному суспіль�
стві за наявності певних природно�екологічних
і соціально�економічних умов" [4, с. 90].

Науковець Гинда О.М., за результатами про�
ведених досліджень виділяє наступні структурні
компоненти людського потенціалу: "демогра�
фічну, духовну, активнісну, інформаційну, еко�
логічну, економічну, мотиваційну, соціальну і
освітню, а також компоненту здоров'я. Управл�
іння розвитком людського потенціалу викону�
ють на загальнодержавному, регіональному і
місцевому рівнях та на рівні підприємств. Об'єк�
том цього управління є соціально�економічні та
організаційні відносини, що складаються в су�
спільстві з приводу підвищення якості життя на�
селення, формування, відтворення та викорис�
тання ресурсів праці, а суб'єктом — органи уп�
равління всіх рівнів, які відповідальні за ці дії" [1].

Системний підхід у своїх працях відстоює та�
кож Чорний С.С., який розглядає трудовий по�
тенціал територій, як " акумульовану та реалізо�
вану систему демографічно�біологічних, мораль�
но�етичних, соціально�економічних, організацій�
но�управлінських, освітньо�кваліфікаційних,
когнітивно�психологічних характеристик, якос�
тей та можливостей окремої людини чи сукуп�
ного працівника, що формує, реалізовує чи аку�
мулює для реалізації у майбутньому резерв праці
в конкретному вимірі простору, часу та умов сус�
пільно�економічного, інноваційно�технологічно�
го та екологічного розвитку" [8, с. 358].

Таким чином, з позиції системного підходу
людський потенціал представляє собою систе�
му взаємопов'язаних компонентів, кількісні
структурні та якісні співвідношення яких виз�
начають рівень означеного потенціалу у відпо�
відності до мети його дослідження. Крім того,
людський потенціал є "відкритою системою, що

залежить від впливу зовнішніх чинників, серед
яких найбільш вагомими є макроекономічні,
регіональні та галузеві.

Існує думка, що потенціал об'єднує в собі
одночасно три позиції: відбиває минуле, харак�
теризує теперішнє та орієнтується на майбутнє
[5, с. 112]. Таким чином, людський потенціал
включає в себе накопичені характеристики, які
практично використовуються в теперішньому
часі, та можливості щодо їхнього розвитку і над�
бання нових властивостей у майбутньому. У цьо�
му контексті важливим етапом дослідження по�
тенціалу є не тільки фіксація стану кількісних і
якісних характеристик людського потенціалу, а
також визначення передумов такого стану та
напрямку розвитку. Таке припущення підтвер�
джується рядом економічних досліджень.

Поділяємо думку Гринкевича С. [3], який
розглядаючи фактори впливу на трудовий по�
тенціал, окремо виділяє такі його складові, як
формування, розвиток і використання. При
цьому автор зауважує, що кожний з цих еле�
ментів вимагає окремого аналізування з по�
зицій впливу на нього різноманітних чинників.

Отже, людський потенціал, як і будь�який
інший вид потенціалу, можна розглядати у кон�
тексті процесного підходу, згідно з яким його
дослідження пропонується проводити у кон�
тексті фаз, послідовне відтворення яких авто�
ром названо "життєвим циклом людського по�
тенціалу". До цих фаз належать: формування,
розвиток та реалізація (рис. 1).

Результатом такого дослідження є цілісна
картина структури потенціалу, факторів його
формування та використання, що створює пе�
редумови для визначення стану, причин та кон�
кретних шляхів удосконалення. Слід зазначи�
ти, що процесний підхід у контексті даного до�
слідження тісно взаємопов'язаний із систем�
ним і доповнює його, впорядковуючи системні
елементи із урахуванням фактору часу.

Отже, з позицій процесного підходу людсь�
кий потенціал являє собою результат послідов�
ного перетворення людських ресурсів у людсь�
кий капітал, що при належному використанні
сприяє його відтворенню у кожному циклі на
більш високому, якісному рівні і забезпечує
соціально�економічний розвиток держави та
підвищення якості життя суспільства.

Головним завданням менеджменту на всіх
рівнях є створення умов для найбільш повно�
го збалансування наведених фаз як між собою
(Ф = Р = В), так і у відповідності до сучасних й
майбутніх потреб економіки.

У результаті дослідження кожної з наведе�
них фаз може виникнути одна з таких ситуацій:
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1. Ф > Р < В — Високий рівень первинного
людського потенціалу при недостатньому забез�
печенні умов для його розвитку і реалізації. Вини�
кає у країнах з високим рівнем народжуваності,
низьким доступом до освіти та робочих місць.
Відсутність системних заходів щодо подолання
такої ситуації призводить до зростання бідності
населення, міграції та консервування потенційної
здатності людських ресурсів до розвитку.

2. Ф > Р > В — Демографічний потенціал на�
селення є вищим за освітній, разом з цим неуз�
годженість ринку освітніх послуг і ринку праці,
неефективна структура економіки та негатив�
ний підприємницький клімат призводить до
того, що значна частина підготовлених фахівців
залишаються не затребуваними. Виникає фено�
мен "надлишкової освіти", коли фахівці з висо�
ким освітнім рівнем виконують низько кваліф�
іковані роботи або емігрують за кордон. Ситу�
ація спостерігається у деяких країнах бувшого
Радянського союзу і Україні зокрема.

3. Ф < Р < В — Ситуація характерна для роз�
винених країн, де не зважаючи на створені спри�
ятливі умови для розвитку і реалізації людсько�
го потенціалу спостерігається від'ємний при�
родній приріст та старіння населення. Вирішен�
ня даних проблем більшість означених країн
здійснюють за рахунок міграційного приросту,
спрощення умов отримання громадянства та роз�
виток програм стимулювання народжуваності.

У контексті процесного підходу кожна з
розглянутих фаз людського потенціалу має
чітко визначені "входи", "детермінанти" та
"виходи", які можна описати за допомогою
обраної групи показників. При цьому, вихідні

показники кожної фази є
вхідними для наступної.

Досліджуючи людський
потенціал, використовуючи
прийоми процесного підходу,
можна чітко визначити про�
блемні місця та "точки росту"
потенціалу, розробити відпо�
відні заходи та розподілити
відповідальність за окремі на�
прямки реалізації таких за�
ходів. Так, фаза формування
людського капіталу є базовою
для визначення подальших
напрямів його розвитку і вико�
ристання. На цьому етапі ос�
новними показниками дослід�
ження людського потенціалу
є встановлення фактичного
його рівня, що описується пе�
реважно демографічними по�

казниками певної територіальної локації (грома�
да, регіон, субрегіон, держава). Таким чином, де�
мографічні показники (чисельність, структура на�
селення, міграційні потоки ) є вхідними для оці�
нювання потенціалу на етапі його формування. У
рамках цієї фази важливо також провести ретрос�
пективний аналіз та встановити основні тенденції
розвитку показників, що є вихідними для даної
фази. Детермінантами цієї фази є сукупність при�
родних, соціальних та економічних чинників, що
формують загальний клімат та умови життя лю�
дини і впливають на тривалість життя, наро�
джуваність, рівень здоров'я населення та мігра�
ційну активність досліджуваної локації.

На фазі розвитку під впливом позитивних або
негативних чинників формується якісний рівень
людського потенціалу, що опосередковано харак�
теризує його трудову придатність, здатність до
спільної діяльності, генерування інновацій тощо.
Вихідними показниками даної фази є сукупність
якісних характеристик людських ресурсів, що в
залежності від мети дослідження можуть бути
представлені у вигляді відносних конкурентних
показників (конкурентоспроможність людського
потенціалу у порівнянні з іншою локацією), баль�
них оцінок (оцінка експертами за обраною шка�
лою) або відносних нормативних показників (по�
рівняння фактичного та нормативного значення
компонент потенціалу). Специфічним завданням
цієї фази є обчислення відповідності людського
потенціалу цілям його реалізації. Детермінантами
фази розвитку є створення та гармонізація пра�
вових, інституційних, економічних та соціальних
умов, що всебічно сприяють розвитку людського
потенціалу у заданому напрямі.

ФОРМУВАННЯ РОЗВИТОК РЕАЛІЗАЦІЯ 

ДЕТЕРМІНАНТИ ЛЮДСЬКОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ
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Рис. 1. Фази "життєвого циклу", детермінанти та показники
людського потенціалу як об'єкта наукового пізнання

Джерело: узагальнено автором.
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Важливою фазою прояву людського потен�
ціалу є його реалізація. Фаза реалізації людсько�
го потенціалу знаходиться у прямій залежності
від попередніх фаз: чим краще сформований
людський потенціал, тим більша віддача при його
реалізації, за умови його позитивної мотивації та
раціонального розподілу за сферами діяльності.
Головним завданням на цьому етапі є визначен�
ня рівня застосування наявного потенціалу, що
найчастіше оцінюється за допомогою економіч�
них показників об'єкта дослідження, які форму�
ються живою або уречевленою працею: рента�
бельність людського капіталу, рівень виконання
норм, використання фонду робочого часу, про�
дуктивність праці, інноваційна активність тощо.
На регіональному та державному рівні опосеред�
кованими показниками реалізації людського по�
тенціалу є також показники рівня зайнятості,
безробіття та доходів населення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, з позицій процесного підходу

людський потенціал являє собою результат по�
слідовного перетворення людських ресурсів у
людський капітал, що при належному викорис�
танні, сприяє його відтворенню у кожному циклі
на більш високому, якісному рівні й забезпечує
соціально�економічний розвиток держави та
підвищення якості життя суспільства. Поєднан�
ня структурного та процесного підходу є корис�
ним визначення проблемних місць та "точок ро�
сту" потенціалу, розроблення відповідних за�
ходів та розподілення відповідальності за окремі
напрямі реалізації таких заходів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобальною проблемою людства у ХХІ ст.

стала продовольча криза. Населення світу з
кожним роком зростає, і до 2050 року, як ствер�
джують науковці, воно досягне 9 млрд чоловік.
У таких умовах виникає необхідність в уп�
равлінні продовольчою безпекою. Тому першо�
черговим завданням світової економіки є забез�
печення продовольством усіх верств населен�
ня. Вирішення цієї проблеми є пріоритетною
для кожної держави. Тільки державна влада в
змозі створити продовольчі фонди, ефективно
використовувати механізми підтримки вироб�
ників основних продуктів харчування. Але для
вирішення цією проблеми необхідний науковий
підхід, змістовний аналіз регіональних систем,
моніторинг ресурсного забезпечення та потен�
ціалу регіонів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Визначення та різноманітність економічних
регіональних систем в умовах забезпечення
продовольчої безпеки досліджувало багато
вітчизняних та закордонних вчених, зокрема:
Я.В. Книш, В.Г. Воронкова, М.І. Маниліч,
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У статті узагальнено тлумачення визначень "регіон", "регіональна система", "продовольча безпека". Здійснено
аналіз існуючої структурної схеми продовольчої безпеки. Охарактеризовано продовольчу безпеку в структурі екоF
номічної безпеки держави. Визначено вплив сучасних процесів глобалізації та регіоналізації та економічні системи.

The article summarizes the interpretation of the definitions of "region", "regional system", "food security". The analysis
of the current block diagram of food security. Food security described in the structure of economic security. The influence
of modern processes of globalization and regionalization and economic systems is determined.
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Key words: region, regional system, food, food security.

О.В. Ульянченко, О.М. Чечель, Ю. Саушкін, М. Ба�
ранський, Є. Алаєв, Германенко Л. М. та ін. Але
досі поняття "регіональна система" та "продо�
вольча безпека" мають різносторонні тлума�
чення, не проведений поглиблений моніторинг
економічних регіональних систем.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
У цій статті буде проведено сутнісно�фун�

кціональний аналіз економічних регіональних
систем в умовах забезпечення продовольчої
безпеки України, визначено місце продоволь�
чої безпеки в системі національної безпеки,
виокремлення пріоритетів регіонального роз�
витку в приморських регіонах та субрегіонах
Українського Причорномор'я.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інтеграція економіки України і світу обу�
мовлює необхідність вивчення продовольчого
забезпечення населення країни по регіонам та
аналізу ефективності управління економічни�
ми регіональними системами. Перш за все, не�
обхідно визначити основні поняття у досліджу�
ваній сфері.
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Поняття "регіон" багатозначне і використо�
вується у багатьох науках: історії, географії,
політології. Тому визначення регіону не є од�
нозначним. У довідкових та енциклопедичних
виданнях, що мають універсальний характер,
визначення регіону мають різний зміст. На�
приклад, у Малому економічному словнику

регіон трактується як "область, район; части�
на країни, що відрізняється від інших областей
сукупністю природних і (або) історично сфор�
мованих, відносно стійких економіко�геогра�
фічних і інших особливостей, що нерідко спо�
лучаються з особливостями національного
складу населення" [1].

Напрямок Тлумачення
Районний Ю. Саушкін, М. Баранський, Є. Алаєв запропоновали схему аналізу економічного району, розробили методологію 

науки про регіон. Представники даного напрямку досліджень термін «регіон» вживаю синонімом терміна «район», 
«економічний район» і наділяють двома іманентними ознаками і однією методологічною 

Економіко-
географічний 

Мета розвитку регіону полягає з одного боку, в задоволені потреб розвитку країни (у відповідності з територіальним 
поділом праці), а з іншого – в забезпечені соціально-економічних потреб населення, яка проживає на даній території [3] 

Регіонально-
економічний 

У монографії Є. Алаєва регіон визначається як територія, що характеризується єдністю, взаємозалежністю складових 
елементів, цілісністю, причому ця цілісність – об’єктивна умова та закономірний результат даної території. А. 
Єпіфанов, І. Сало визначають регіон як економічний регіон, який виділяється всередині країни своєю спеціалізацією 
та структурою господарства, природними та трудовими ресурсами, соціальними та економічними особливостями. На 
думку І. Михасюка, Я. Побурка, основа сутності регіону – це його єдність та цілісність. Причому цілісність вони 
розглядають як єдність відтворення суспільного продукту, робочої сили і елементів навколишнього середовища, що 
утворюють територіальний соціально-економічний комплекс [4] 

Регіонально-
комплексний 

Найбільш сучасний підхід, який враховує елементи відтворювального підходу та має ряд властивостей. Його значення 
в дослідженні соціально-економічної суті регіону зростає у зв’язку з реформуванням управління економічною і 
соціальною сферами в регіонах на основі розширення їхніх прав, самоврядування і самофінансування 

Адміністративний Регіон розглядається як адміністративна ланка країни, тобто під регіоном розуміється територіально-спеціалізована й 
адміністративно окреслена частина національної економіки. Даний напрямок дослідження висвітлюється у наукових 
працях  А. Єпіфанова, І. Сало, М. Тимчука, А. Мазур та інших. Представником цього підходу можна вважати й 
американського дослідника Е. Маркузена, який під регіоном розуміє й частину штату, й окремий штат, і декілька 
штатів. Але при цьому він вважає найбільш корисними групуваннями ті, які відповідають кордонам адміністративної 
юрисдикції. Такі погляди на регіон поділяє і український вчений М. Чумаченко, котрий зазначає:  
соціально-економічний регіон можна визначити як частину території держави, виділену за сукупністю різноманітних 
ознак в адміністративну одиницю, свідомо спрямовану та скоординовану для досягнення цілей суспільного розвитку і 
запобігання дії руйнівних або негативних зовнішніх сил. В. Поповкін під регіоном розуміє найбільшу 
адміністративно-територіальну одиницю субнаціонального рівня, яка має виборну владу, юридичну належність та 
власний бюджет. В одній з публікацій М. Долішній, О. Мошенець також розглядають регіон як адміністративно-
відокремлену частину України (адміністративну область, а також міста Київ та Севастополь) з особливостями 
природно-географічного та економіко-географічного положення, набутою економічною структурою і системою 
розселення, а також системою факторів обмеження його виробничого потенціалу [4] 

Підхід щодо 
розуміння 
соціально-
економічної суті 
регіону як 
економіко-
географічного 
комплексу 

Даний напрямок набув розвитку з теорії територіально-виробничих комплексів і описаний в сучасній літературі 
О. Іщуком 

Точковий У даному випадку регіон розглядають як точку, як щось наперед визначене, з метою аналізу пропорцій розвитку 
економіки регіону. Цей підхід не враховує географічної сутності регіону. Регіон виступає тут як деяка «сума» 
соціально-економічних суб’єктів 

Регіон як полюс 
економічного росту 

Цей напрям започаткований Ф. Перру. Даний напрямок став продовженням точкового підходу до розуміння 
соціально-економічної суті регіону, на його основі створено цілий ряд ефективних інструментів розвитку регіонів, 
насамперед вільні економічні зони, технополіси, програми розвитку експортних потенціалів тощо [3] 

Регіон як 
«функціональне» 
явище 

Започаткував даний напрямок Р. Хартшорн. Практика створення функціональних регіонів набула значного поширення 
в США при створенні «спеціальних округів» з метою підвищення ефективності управління. В Україні цей напрям 
підтримує І. Лукінов, який зазначає, що регіон – це відособлена функціональна підсистема суспільства, в якій 
народжують і проживають, працюють і ведуть господарство, формуються фізично та духовно, старіють та вмирають люди 

Регіон як локальна 
соціально-
економічна система 

Цей напрям описаний В. Павловим, Д. Стеченко, О. Бурматовою, Б. Якобсоном, І. Михасюком, Я. Побурком та 
іншими. Різновид даного напряму – регіон як система зі складовими «Суспільство-Природа-Територія», «Суспільство-
Економіка-Природа» 

Проблемний та 
програмно-
цільовий 

Проблемний підхід передбачає дослідження існуючих або прогнозованих суперечностей суспільного розвитку, форм 
їхнього прояву в господарському житті. Суперечності відбиваються у свідомості людей як наявність диспропорцій і 
дисбалансів у розвитку та розміщенні продуктивних сил, як порушення динамічної рівноваги в системі «Природа-
Суспільство-Територія», сприймаються як ключові, актуальні проблеми суспільного розвитку 

Регіон як 
агломерована 
система 

Агломеровані системи мають тенденцію утворювати лінійні скупчення (мегаполіси), в яких розмиті кордони не лише 
між населеними пунктами, а й між системами, що тяжіють до різних центрів. Представниками даного підходу – В. 
Кристаллер, В. Льош 

Регіон як політична 
система 

Представником цього напряму є Левінтов. Кожний з регіонів має свій проект, власні цілі та уявлення про майбутнє 
регіонального простору та напрямок використання його ресурсів, між цими суб’єктами немає ієрархії та 
адміністративного взаємовпорядкування 

Соціологічний 
підхід 

Регіон необхідно розглядати як формальну складну організацію, що має набір взаємопов’язаних цілей і задач, 
визначених потребами населення, його окремими соціальними групами, господарюючими суб’єктами та державою; ця 
організація виступає у певній зовнішній формі, дотримується певних правил поведінки і діє у межах встановленого 
порядку. Цей підхід розвиває Л. Романова, яка зазначає, що «регіони є продуктом матеріальних сил [3] 

Таблиця 1. Різноманіття поняття "регіон"
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Вітчизняні і зарубіжні вчені трактують по�
няття "регіон" по�різному, але у визначеннях
можна знайти такі спільні ознаки, як терито�
рія, спеціалізація, наявність економічних зв'яз�
ків [2]. Визначення цього поняття можна згру�
пувати за напрямами досліджень (табл. 1).

Отже, з точки зору економічної науки, ре�
гіон — це територія, яка відрізняється від інших
за явищами або ознаками, характеризується
єдністю, цілісністю, взаємозв'язком елементів,
що є закономірним результатом її розвитку.

Економіка регіону неоднорідна, а тому для
економічної регіональної системи завжди буде
характерним рівень диференціації регіональ�
них економічних просторів, що є природним
явищем, яке вносить низку позитивних мо�
ментів у розвиток регіональних господарських
систем, забезпечуючи їхній динамізм і своє�
рідну конкуренцію. Дезінтеграція економічно�
го простору країни, яка знаходить прояв у ха�
отичному, неконтрольованому саморозвитку
регіонів, неврахуванні загальнодержавних
інтересів і розриві міжрегіональних взаємозв'�
язків, є характерним наслідком регіоналізації
в умовах слабкості центральної влади й невиз�
наченості регіональної політики. Дезінтеграція
є протилежним явищем до регіональної інтег�
рації, в якій можна відзначити як позитивні, так
і негативні наслідки. Так, позитивними на�
слідками регіоналізації є насамперед посилен�
ня зацікавленості регіонів у господарській
діяльності, намагання здобути право економ�
ічної самостійності задля ефективного госпо�

дарювання з метою досягнен�
ня вищого рівня соціально�
економічного розвитку [5].

У регіоні відбуваються
постійні економічні процеси.
До них належать планування
та прогнозування розвитку
господарства, фінансові, бан�
ківські та інвестиційні потоки,
законодавче регулювання, мо�
ніторинг використання при�
родних і трудових ресурсів,
формується продовольчий ри�
нок. Саме забезпечення продо�
вольчої безпеки важливе пи�
тання в концепціях національ�
ної безпеки країни. У зв'язку з
прагненням України інтегрува�
тися у європейське співтовари�
ство проблема регіональної
продовольчої безпеки набуває
важливого значення.

Продовольча безпека дер�
жави є важливою складовою частиною еконо�
мічної безпеки (рис. 1), яка, в свою чергу, є ча�
стиною суспільної безпеки держави. Централь�
ним елементом продовольчої безпеки є забез�
печеність продуктами харчування, а в її струк�
турі варто виділити чотири складові. Дос�
тупність продуктів харчування виявляється у
трьох формах. Фізична доступність передбачає
просту наявність на споживчому ринку життє�
во необхідних продуктів, економічна дос�
тупність включає фінансову можливість їх от�
римати, а соціальна — мінімальну диференціа�
цію у споживанні головних груп продуктів се�
ред різних верств населення [6].

Досліджували та вивчали особливості про�
довольчої безпеки багато вітчизняних та закор�
донних вчених так, Скидан О.В. під продоволь�
чою безпекою розуміє "еколого�економічний
стан держави, за якого всі її громадяни забез�
печені продовольством у необхідній кількості,
асортименті та відповідній якості, що підтри�
мує найвищий рівень їх фізичного і психічного
здоров'я" [7].

Чечель О.М. визначає "продовольчу безпе�
ку" як стан захищеності продовольчих інтересів
особи, суспільства, держави від зовнішніх і
внутрішніх загроз, що дозволяє забезпечувати
функціонування людини, економіки та промис�
ловості, забезпечувати всі верстви населення
якісними продуктами в достатній кількості,
контролювати кризові ситуації [8].

Береговий В.К. стверджує, що продовольча
безпека країни, регіону — частина концепції
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Рис. 1. Продовольча безпека в структурі економічної безпеки
держави

Джерело: [6].
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міжнародної глобальної еко�
номічної безпеки. Вона перед�
бачає находження колектив�
них за формою і конструктив�
них за змістом способів і ме�
ханізмів вирішення продоволь�
чих і загальноекономічних дис�
пропорцій, конфліктів і проти�
річчя, які накопилися і виника�
ють в структурних проблемах в
національних балансах продо�
вольства, організації гаранто�
ваного забезпечення населення
продуктами харчування [9].

Продовольчу безпеку необ�
хідно розглядати з соціально�
економічного та екологічного
боку. Соціально�економічний
зміст охоплює нарощування
обсягів виробництва або імпор�
тозаміщення нестачі продо�
вольства, забезпечення його
доступності для населення. Екологічна сторо�
на включає в себе дотримання стандартизації
виробництва, що забезпечує безпеку навко�
лишнього середовища. Продовольча безпека
має багаторівневу структуру (рис. 2).

Як бачимо, безпека продовольчого рівня є
базовим елементом. Від ефективності його
функціонування залежить і найвища ланка —
національна продовольча безпека. Саме регіон
формує соціально�економічну систему країни,
ставить завдання щодо вдосконалення систе�
ми управління продовольчою безпекою. Одно�
часно будь�який регіон є відносно самостійною
і територіально відособленою підсистемою в
масштабах країни, має внутрішню структуру,
особливості економіки, ресурси і запаси, власні
цілі і інтереси у сфері господарського розвит�
ку. Посилення ролі регіонів в реалізації еконо�
мічної політики держави та забезпеченні про�
довольчої безпеки виправдане, тому що саме з
мезорівня починаються інтеграційні процеси,
формується підгрунтя для соціально�еконо�
мічного розвитку та закладаються конкурентні
переваги регіонів. Із цього виходить, що про�
довольча безпека регіону — це ступінь забез�
печеності певної території продукцією, виго�
товленої певної якості, доступна споживачеві.

Забезпечення продовольчої безпеки на ре�
гіональному рівні є стратегічною місією держа�
ви та основною концепцією розвитку. Але стра�
тегія економічного розвитку держави неодно�
рідна за регіонами, оскільки їх території різні
за площею, ландшафтом, забезпеченістю ре�
сурсами, рівня технологічного прогресу, ста�

ну господарства, видів промисловості тощо.
Саме тому регіональна стратегія розвитку по�
винна одночасно висвітлювати базові цілі й зав�
дання забезпечення держави на певний період
часу, а з іншого — складає основу для розроб�
ки низки збалансованих між собою стратегій
економічного розвитку окремих регіонів.

До основних характеристик стратегічного
плану соціально�економічного розвитку ре�
гіону відносять:

— виокремлення сильних та слабких сторін
регіональної економіки, прагнення підсилити,
розвинути, сформувати конкурентні переваги
регіону з орієнтиром насамперед на створення
кращих умов життя населення;

— визначення ідеї й принципів, які орієнту�
ють виробників товарів і послуг, інвесторів,
адміністрацію й населення на майбутній розви�
ток території [11].

Останній пункт дуже важливий для забез�
печення продовольчої безпеки регіону. Тому
стратегія розвитку регіону повинна передбача�
ти:

— організацію цілеспрямованої структур�
но�організаційної, науково�технічної та інве�
стиційної регіональної політики;

— вирішення соціальних, економічних, еко�
логічних проблем для реформування економіки;

— стимулювання бізнесу реального секто�
ру економіки.

Пріоритети регіонального розвитку в при�
морських регіонах та субрегіонах Українсько�
го Причорномор'я (або Південного регіону)
систематизовані на рисунку 3.

 

 

 

 

 

 

Міждержавний 
рівень 

Глобальний рівень 

Регіональний 
рівень

Національний рівень 

Сімейний рівень 

Забезпечення економічного національного розвитку, 
формування державних і місцевих продовольчих фондів, 
покращення якісних параметрів продовольства 

Сприяння спеціалізованих систем економічному розвитку 
держав, розробка довготривалих стратегій боротьби з 
голодом та створення світових продовольчих запасів 

Уряд і законодавчі органи влади забезпечують стабільний 
економічний розвиток, формують державний продовольчий 
фонд, регулюють баланс попиту і пропозиції 

Регіональні органи влади створюють умови для отримання 
доходів населенням регіону, забезпечують поставки 
продукції в торгові мережі, контролюють якість продуктів 
харчування

Домогосподарства займаються придбанням і споживанням 
продуктів харчування

Рис. 2. Структура продовольчої безпеки
Джерело: [10].
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Кожен регіон має свої особливості у роз�
робці стратегії та управлінні нею. Регіональне
стратегічне управління повинна було цілеспря�
мованим на досягнення поставлених цілей в
умовах нестабільного, конкурентного, ринко�
вого середовища, що включає діагностичний
аналіз стану регіону, стратегічне планування й
реалізацію обраної стратегії.

Забезпечення ефективного функціонуван�
ня системи продовольчої безпеки регіону без�
посередньо залежить від:

— стійкості підсистеми забезпечення;
— структурних змін в агропромисловому

комплексі (АПК),

— інвестиційної політики,
— формування підсистеми технічного за�

безпечення,
— удосконалення податкового законодав�

ства,
— організації банківського обслуговуван�

ня,
— створення товарних запасів матеріально�

технічних засобів,
— діючої системи страхування урожаїв і

майна підприємств АПК,
— науково�інформаційного забезпечення.
Продовольча безпека регіону може бути

забезпечена при виконанні наступних умов:

НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ 
(Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року) 

1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. 
2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. 
3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку. 

РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ 

Одеська область (2020) 
1. Розбудова сучасної 
індустрії. 
2. Розвиток 
високопродуктивною 
аграрного виробництва. 
3. Розбудова та 
модернізація транспортної 
інфраструктури. 
4. Якісний розвиток 
туристично-рекреаційної 
сфери. 
5. Розбудова 
інфраструктури 
соціальної сфери та 
досягнення нової якості 
життя населення 

Херсонська область 
(2020) 

1. Забезпечення 
комплексного розвитку 
соціальної політики. 
2. Збереження та 
використання природних 
ресурсів у контексті 
сталого розвитку. 
З- Розвиток видів 
економічної 
діяльності області. 
4. Удосконалення систем 
регіонального управління, 
інноваційної та 
інвестиційної 
діяльності

Миколаївська 
область2020) 

1. Розвиток 
експортоорієнтованого 
машинобудування та 
енергетичного 
комплексу. 
2. Розвиток транспортно-
логістичного потенціалу. 
3. Розвиток сільського 
господарства. 
4. Розвиток соціальної 
інфраструктури, 
рекреації та охорона 
навколишнього 
середовища 

СУБРЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ 

Одеська агломерація
1. Залучення 
інвестицій. 
2. Розвиток людського
та інноваційного 
потенціалу. 
3. Розвиток галузей: 
- агропромислового 
комплексу; 
- транспорту і 
логістики; 
- туризму і рекреації 

Придунайський 
субрегіон 

1. Залучення 
інвестицій та 
розвиток інженерної 
інфраструктури. 
2. Розвиток бізнес-
інфраструктури та 
підприємництва. 
3. Розвиток системи 
управління, інновацій
та людських ресурсів.
4. Розвиток галузей -
АПК; 
- транспорту,  
- туризму; 
- судноремонту 

Дніпро-Бузька 
золота дельта 

(Миколаївсько-
Херсонеька 
конурбація) 

1. Високорентабельний 
агропромисловий 
комплекс на засадах 
сталості. 
2. Розвиток 
транспортно-
логістичного та море-
господарського 
комплексу. 
3. Створення умов для 
залучення інвестицій. 
4. Рекреація та туризм 

Таврійський 
субрегіон 

1. Створення 
комфортних умов 
життя. 
2. Створення умов для 
залучення інвестицій. 
3. Створення умов для 
розвитку малого і 
середнього бізнесу. 
4. Розвиток галузей; 

- агропромисловий 
комплекс; 
- логістика; 
- туризм 

Рис. 3. Пріоритети регіонального розвитку в приморських регіонах та субрегіонах
Українського Причорномор'я

Джерело: [12].
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— населення забезпечене якісними і безпеч�
ними для здоров'я продуктами харчування, ви�
готовлених за спеціальними нормами і стандар�
тами, відповідно до раціону, віку, статі, умов
праці, природно�кліматичних умов та націо�
нальних традицій;

— ціни на продукти харчування доступні
всім верствам населення, незалежно від про�
фесії, віку, складу сім'ї;

— створені продовольчі фонди на випадок
голоду, стихійних лих, війн та інших надзвичай�
них обставин;

— АГК, водний та земельний промисел
впевнено розвиваються і мають резерви ре�
сурсів, що дозволяють нарощувати виробниц�
тво продовольства для оновлення та поповнен�
ня страхових запасів на випадок надання до�
помоги іншим країнам, де трапилось стихійне
лихо чи війна;

— освіта та наука знаходяться на рівні ви�
щих світових технічних досягнень. Виробницт�
во забезпечено новітніми технологіями. Висо�
ка автоматизованість виробництва. Підви�
щується генофонд тваринництва, рибництва та
рослинництва. Наука прогнозує та дає реко�
мендації по розвитку всіх сфер життя та діяль�
ності суспільства на перспективу за інтелек�
туальною схемою управління;

— політика природоохорони та природо�
відновлення діють на практиці і забезпечують
збереження та поліпшення середовища прожи�
вання [6].

Ступінь продовольчої безпеки регіону мож�
ливо оцінити, характеризуючи такі показники:

— стан здоров'я населення;
— тривалість життя, рівень народжуваності

та смертності;
— наявність національної та місцевої про�

грам розвитку;
— рівень забезпечення населення продо�

вольством;
— стан виробництва;
— якість продуктів харчування;
— доступність продукції;
— обсяги та можливості нарощування ви�

робництва у разі виникнення стихійних лих,
війн та інших надзвичайних ситуацій;

— рівень впровадження науково�технічно�
го прогресу;

— можливості по збереженню середовища
проживання та поліпшенню екологічного ста�
ну регіону.

Продовольча забезпеченість регіональних
систем є категорією економічною та управ�
лінською, оскільки характеризується рівнем
ресурсного, виробничого та інвестиційного

потенціалу регіону і ефективністю його ви�
користання та, водночас, ступенем впливу де�
стабілізуючих чинників на регіон як соціаль�
но�економічну систему, характером зав'язків
між складовими елементами регіональної
економіки, збалансованістю міжрегіональ�
них та зовнішньоекономічних відносин,
дієвістю механізму формування товарної
пропозиції на територіальному продовольчо�
му ринку.

Сучасний стан розвитку регіональних еко�
номічних систем характеризується таким яви�
щем, як глобалізацією. Так, глобалізація з'яв�
ляється завдяки створенню міжнаціональних
ринкових просторів, які своєю діяльністю сти�
рають всілякі кордони між країнами�партне�
рами. Глобалізаційний процес сприяє розвит�
ку високопродуктивних технологій виробниц�
тва, інтенсифікує збільшення обсягів вироб�
ництва, але при цьому не завдаючи шкоди еко�
логії.

Але разом з глобалізацією росте вплив і ре�
гіоналізації на економічні системи. В умовах
зростання загроз та змін у навколишньому се�
редовищі, відбувається децентралізація та са�
моуправління регіоном. Таким чином, регіони
мають змогу самостійно визначити рівень за�
безпечення продовольчої безпеки та вживати
необхідні заходи щодо її покращення.

ВИСНОВКИ
У регіонах постійно відбуваються різні еко�

номічні процеси. До того ж, зміни у навколиш�
ньому середовищі призводять до самооргані�
зації території, здійснення соціально�еконо�
мічної політики та забезпечення населення не�
обхідним продовольством. Планування та про�
гнозування розвитку економічних регіональ�
них систем, його господарства, аналіз фінан�
сових, банківських та інвестиційних потоків,
постійний моніторинг використання природних
і трудових ресурсів неабияк важливі для фор�
мування продовольчого ринку. Забезпечення
продовольчої безпеки — "питання №1" в кон�
цепціях національної безпеки України. Для за�
безпечення продовольчої безпеки регіонів ре�
комендується розробити стратегію розвитку,
яка б грунтувалася на співвідношенні інтересів
державної та регіональної політики та досяг�
ненні державної, регіональної та корпоратив�
ної мети.
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