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RESEARCH METHODOLOGY OF THE BASIC COMPONENTS OF SPIRIT INDUSTRY
DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті проведено аналіз наукового обгрунтування передмов, принципів, факторів та методів наукової методо<
логії дослідження складових розвитку спиртової промисловості, досліджено складову еволюції та стану функціону<
вання спиртової промисловості. Виокремлено загальні принципи розвитку спиртової промисловості. Автором наве<
дено специфічні особливості розвитку інтеграційних процесів у цій галузі, також зазначено про багатоаспектність
розвитку підприємств спиртової промисловості, що обумовлює необхідність розробки відповідної методології через
комплекс складових. Досліджено тлумачення понять: "методологія", "структура методології", "методологічний підхід".
Враховуючи стратегічне значення формування методології розвитку спиртової промисловості як системи, розроб<
лено модель вирішення наукової проблеми розвитку спиртової галузі за системним підходом. У розробленій моделі
наводиться перелік головних компонентів розвитку галузі, упорядкованих за системним підходом: економічної, орга<
нізаційної систем, системи розвитку технологій, управління інноваційно<інвестиційним розвитком, управління які<
стю, антикорупційних заходів, людськими ресурсами, стратегічними змінами, маркетингом та логістикою.

In the article provides an analysis of scientific prefaces, principles, factors and methods of research methodology of
spirit industry development components, also analized evolution, investigational components and functioning of the
industry. The general principles of spirit industry development are highlighted. The author gave the specific features of
development in integration processes to this industry, it is also marked about multidimensionalness of enterprises
development in spirit industry that determine the necessity of development in corresponding methodology through the
complex of components. The author gave the interpretation of such a note as: "methodology", "structure of methodology",
"methodological approach". Including the strategic value of the methodology development formation in spirit industry
as systems, there has been formed the model of decision in such scientific problem as development in spirit industry.
This model consist of the list of main components — economic, organizational systems, system of technologies
development, management, quality management, anticorruption events, innovative<investment development, human
capitals, strategic changes, marketing and logistic.

Ключові слова: спиртова промисловість, розвиток, складові розвитку, методологія до3
слідження, розвиток спиртової промисловості.

Key words: spirit industry, development, components of the development, research methodology,
spirit industry development.

політику та формування конкурентоспромож+
них галузей АПК знаходиться в центрі уваги як
наукових дискусій, так і вирішення завдань
ефективного використання наявного виробни+
чого і ресурсного потенціалу галузі, оскільки
це торкається найбільш актуальних проблем
розвитку вітчизняної економіки.
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У цьому напрямі спиртова промисловість
виступає як структурний елемент аграрної
економіки, що забезпечує її стійке економі+
чне зростання за рахунок формування кон+
курентних переваг на внутрішньому і
зовнішніх продовольчих ринках. Результатом
ефективного використання ресурсного по+
тенціалу підприємств спиртової промисло+
вості є виробництво якісного спирту та спир+
товмісної продукції, отримання економічно+
го ефекти у вигляді прибутку, зайнятість на+
селення та підвищення їх доходів. У свою чер+
гу, виявлення та використання наявних ре+
сурсних можливостей як на підприємствах,
так і галузі в цілому є доволі складним нау+
ковим і практичним завданням, яке потребує
багатоаспектного підходу із застосуванням
системної теорії наукового управління.
Аналіз теорії і практики управління діяль+
ності в галузі спиртової промисловості вка+
зує на безліч проблем, які досі залишаються
дискусійними, а звідси і не до кінця виріше+
ними.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми, що стосуються методології до+
слідження складових розвитку, стали предме+
том досліджень таких науковців, як: В.І. Аб+
рамова, В.Г. Андрійчука, Е.В. Новоселова,
П.Я. Попковскької, І.М. Россохи, Я.В. Палама+
ренко, Л.Т. Шевчука, Й.А. Шумпетера. Водно+
час існує необхідність наукового обгрунтуван+
ня передмов, принципів, факторів та методів
наукової методології дослідження складових
розвитку, потребує подальших досліджень ана+
літична складова еволюції та стану функціону+
вання спиртової промисловості.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є обгрунтування пе+
редмов, принципів та методів наукової методо+
логії дослідження складових розвитку, ево+
люції та стану функціонування спиртової про+
мисловості України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реструктуризаційні зміни в національно+
му спиртовому промисловому комплексі,
розвиток інтеграційних процесів у даній га+
лузі, проблеми у боротьбі з корупцією в
органах управління державними спиртови+
ми підприємствами обгрунтовують те, що
дослідження практично всіх аспектів, пов'я+

заних із розвитком підприємств спиртового
комплексу на мікро+ та макрорівнях повин+
но мати деякі специфічні особливості. Го+
ловним чином, такі специфічні особливості
пов'язані з:

— реформою демонополізації спиртової
галузі, за якою передбачається зміна форми
власності спиртових заводів з державної на
приватну (врахування впливу інтеграційних
процесів);

— необхідністю інноваційного оновлення
національних спиртових виробничих потужно+
стей (врахування особливостей інноваційно+
інвестиційного розвитку українських спирто+
вих підприємств);

— рівнем продовольчої безпеки країни (вра+
хування забезпеченості підприємств спиртової
галузі сировинними ресурсами українського
походження) внаслідок ризиків впровадження
системи квотування в рамках євро інтеграцій+
ного процесу;

— високим рівнем корупції, наявної на на+
ціональному спиртовому ринку в тому числі і у
виробництві та обігу спирту тощо.

Така багатоаспектність розвитку підпри+
ємств спиртової промисловості обумовлює
необхідність розробки відповідної методо+
логії, що повинна містити цілий комплекс еле+
ментів: методів, методик, інструментів та спо+
собів дослідження. При цьому отримані ре+
зультати теоретичних досліджень українсь+
ких та іноземних вчених у галузі розвитку
спиртових підприємств мають дещо обмеже+
ний характер внаслідок застосування тради+
ційних елементів методології, що не врахову+
ють вплив вищезазначених змін, що відбува+
ються або мають відбуватись у діяльності
підприємств національної спиртової промис+
ловості. Окрім цього, необхідно також сфор+
мувати цілісне уявлення про об'єкт та пред+
мет дослідження.

Варто зазначити, що деякі вчені по+різно+
му тлумачать поняття "методологія". За для
того, щоб розібратись у сутності, структурі
елементів та тому, яким саме чином повинна
бути складена методологія дослідження
розвитку підприємств спиртової галузі, про+
аналізуємо існуючі підходи українських та
іноземних науковців до визначення цього
терміну.

Проведений аналіз показав, що практич+
но у всіх наукових літературних джерелах
зазначено, що поняття "методологія" має
грецьке коріння та складається з двох час+
тин — "метод" (грецьк. methodos "спосіб",
"метод",  "шлях") та "наука про метод",
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(грецьк. Logos — "вчення", "наука", "знан+
ня") [10, с. 7].

Такий дослідник, як Річард Р. Калед, про+
фесор Південного Каліфорнійського універ+
ситету, в роботі "How to Write the Method+
logical Section of a Research Paper" [5] наводить
таке визначення поняттю "методологія".
Згідно з тлумаченням вченого, це набір ме+
тодів та методик, які використовуються для
ідентифікації, вибору та аналізу інформації,
яка застосовується для розуміння проблеми
дослідження, таким чином, дозволяючи чита+
чеві критично оцінити загальну дійсність дос+
лідження та його надійність. Науковець акцен+
тує увагу на тому, що розділ методології дос+
лідницького матеріалу має відповідати двом
основним питанням: як зібрані чи зібрані дані?
І як це було проаналізовано? Писання має
бути прямим і точним і завжди писатися в ми+
нулому часі [5].

Дж. Деріл Берн у дослідженнях стосовно
особливостей застосування різних форм ме+
тодології у соціальних та соціально+економ+
ічних дослідженнях обгрунтовує визначаль+
ну роль правильного вибору методології та
її вирішальне значення для будь+якої галузі
науки, оскільки обраний ненадійний спосіб
створює ненадійні результати та, як наслідок,
підриває цінність ваших тлумачень наукових
результатів. Вчений зазначає, що вибраний
спосіб впливає на висновки наукового дослі+
дження, а також, наскільки можливо, на їх
інтерпретацію. У більшості випадків існує
безліч різних способів, за допомогою яких
науковець може вибрати для дослідження
відповідні проблеми. Тому вчений в процесі
вибору або побудови методології досліджен+
ня повинен чітко сформулювати причини
того, чому було обрано конкретну процеду+
ру або техніку [4].

Тези Дж. Деріл Берна дозволяють зробити
висновок про те, що в структурі обраної (або
розробленої) методології кожен метод пови+
нен відповідати загальним цілям дослідження
та те, що методологія повинна обговорювати
очікувані проблеми та кроки, які вживає до+
слідник, щоб запобігти їх виникненню. Для
будь+яких проблем, які виникають, повинні
бути описані способи, з якими вони були зве+
дені до мінімуму, або чому ці проблеми не впли+
вають жодним змістовним чином на тлумачен+
ня висновків.

На думку Л.Ф. Азеведо, "методологія"
означає більше, ніж просто методи, які вчений
збирається використовувати для збору даних.
Вчений зазначає, що методологія повинна

включати в себе розгляд концепцій та теорій,
що лежать в основі методів. Наприклад, якщо
необхідно виділити певну особливість еконо+
мічної теорії або перевірити алгоритм певно+
го аспекту пошуку інформації або перевірити
правильність конкретної системи, варто пока+
зати розуміння основні поняття методології
[3].

І.М. Рассоха зазначає, що, з одного боку,
методологія розуміється як певна система ме+
тодів, які застосовуються в процесі пізнання в
межах тієї або іншої науки, тобто методологія
розглядається як частина конкретної науки. З
іншого боку, методологія виступає як су+
купність основних філософських положень, які
відображають первинні гносеологічні кон+
цепції формування й аналізу наукового знан+
ня. У цьому визначенні підкреслюється філо+
софський характер розуміння методології. У
загальному плані розрізняють філософську і
спеціально+наукову методологію. Методологія
— це вчення про правила мислення при ство+
ренні науки, проведенні наукових досліджень
[10, с. 8].

На думку П.Я. Попковської, у сучасній на+
уковій літературі існують різні підходи до ви+
значення поняття "методологія". В тому
числі, як найбільш загальний (філософський)
метод пізнання; як система методів, що вико+
ристовується тією чи іншою наукою; як особ+
лива галузь знань, що слугує своєрідним дже+
релом, звідки інші конкретні науки запозичу+
ють методи дослідження; як філософське
вчення про методи пізнання і практики [9, с.
11].

Проведений аналіз економічної літерату+
ри дає підстави стверджувати, що за умови
обрання правильної методології дані по+
винні зібрані або сформовані таким чином,
що відповідає прийнятій практиці в галузі
вивчення. Важливо та необхідно завжди на+
давати достатню інформацію, щоб інші дос+
лідники могли прийняти або відтворити вашу
методологію. Ця інформація є особливо
важливою при розробці нового методу або
інноваційного використання існуючого ме+
тоду.

Тобто отримані результати теоретичного
дослідження дозволяють виокремити головну
загальну мету методології дослідження — фор+
мування достовірного, комплексного та сис+
темного знання, яке повинно:

— знаходитись у постійному процесі роз+
витку та оновлення;

— як певна система, являти собою сукуп+
ність елементів: нових ідей, методів, методик,
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законів, категорій, способів, інструментів дос+
лідження тощо;

— відображати інформаційну картину
дійсності найбільш адекватним чином у свідо+
мості дослідника або просто людини, яка ко+
ристується елементами або методологією в
цілому.

У теперішній час термін "методологія" до+
цільно розуміти у загальному (сукупність за+
гальних принципів, світогляду, точок зору лю+
дей) та конкретизованому (сукупність прин+
ципів, методів, методик, технологій, інстру+
ментів дослідження у галузі конкретної науки)
сенсі та який застосовується як в аналітично+
пізнавальній, так і в практичній діяльності лю+
дини.

Досить широкий спектр застосування мето+
дології говорить про те, що її слід розглядати
як з точки зору конкретної науки або, як вже
було зазначено, сфери професійної діяльності
людини, так і із загальнофілософських та за+
гальнонаукових позицій. З цієї точки зору до+
цільно сприймати методологію як певну по+
слідовність (найкраще у формі певного алго+
ритму) дій дослідника, тобто використання не+
обхідних методів, методик і способів, необхід+

них для того, щоб вирішити поставленні завдан+
ня в процесі дослідження та досягнути голов+
ної поставленої мети, враховуючи загально+
філософські доктрини та загальнонаукові
принципи достовірного пізнання та знання.
Саме таким чином є можливим отримати пра+
вильні результати дослідження.

Далі слід сфокусувати увагу на розумінні
структури методології, тобто набору або су+
купності елементів, з яких вона складається.
Вирізняють дві основні групи підходів до ви+
значення структури методології наукового
дослідження. За першим підходом методоло+
гію наукового дослідження розподіляють на
етапи (або рівні) — загальнофілософський, за+
гальнонауковий, спеціалізований (конкретна
наука). Найближчим за цим поглядом є підхід
Є.Г. Юдіна. Вчений виділяє чотири рівні мето+
дології: філософський, загальнонауковий,
конкретно+науковий та технологічний [13, c.
29].

За другим підходом, методологію дослі+
дження розуміють як сукупність основних
елементів наукової проблеми (або завдання).
Згідно з цим формулюють саму проблему
(завдання), її головну мету, ідею, точно виз+
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системою передумов і орієнтирів 
пізнавальної діяльності 

Змістовні загальнонаукові концепції, які 
виконують методологічні функції і 

впливають на всі або деяку сукупність 
фундаментальних наукових дисциплін, 

формальні розробки, пов'язані з рішенням 
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емпіричного матеріалу і його первинну 
обробку, після якої він може включатися 

в масив готівкового знання 

Етапи Сутність 

Рис. 1. Алгоритм розробки методології наукового дослідження
Джерело: складено автором на основі [6; 13].



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2018

7

начають об'єкт та предмет дослідження;
обирають найбільш оптимальний підхід або
метод, який грунтується на певних концеп+
ціях та принципах; виокремлюють основні
фактори та обмеження, що впливають на ха+
рактер дослідження та обирають (або роз+
робляють) механізм, який враховує норма+
тивно+методичне, правове, ресурсне, інфор+
маційне забезпечення,  головні методи,
інструменти, важелі, системи оцінок певних
показників, тощо. Окрім цього, обгрунто+
вується визначальна роль системного підхо+
ду в формуванні методології науки як голов+
ного методу побудови сучасного наукового
знання.

У цілому отримані результати теоретично+
го дослідження сутності та структури поняття
"методологія", в особливості з точки зору ме+
тодології як певної "системи", базуючись на
методологічних принципах та основах кон+
цепції Є.Г. Юдіна та методологічних інформа+
ційно+аналітичних основах організації науко+
вого дослідження А.Б. Курлова та В.К. Петро+
ва, було систематизовано у вигляді алгоритму
розробки методології досліджень на рисунку
1.

На кожному етапі характерний свій набір
методів, способів та процедур, характерних та
придатних до застосування як із загальної для
всіх наук філософської точки зору, так і таких,
що застосовуються в тій чи іншій спеціалізо+
ваній науковій галузі досліджень.

Результати теоретичного аналізу визначень
поняття "методологічний підхід" у рамках ме+
тодології, наведених у словниках та енцикло+
педичних виданнях показали, що під цим понят+
тям слід розуміти:

— сукупність основних способів і методів
вирішення завдань з метою отримання нових
знань, узагальнення та поглиблення розумін+
ня сукупності фактів і теорій в будь+якій об+
ласті науки [12, с. 51];

— певний вихідний принцип, вихідну пози+
цію, основне положення чи переконання
(цілісний, комплексний, системний, синерге+
тичний та ін.);

— напрям вивчення предмета дослідження
(історичний, логічний, змістовий, формальний
та ін.) [12, с. 52—53].

Результати теоретичного аналізу показа+
ли, що більшість методів, методик, концепцій,
що можуть бути об'єднані в єдину методоло+
гію в галузі розвитку спиртової промисло+
вості за першою групою — алкогольна про+
дукція — грунтуються на системах якості та
комплексного контролю виробництва з ме+

тою підвищення якості та безпеки алкоголь+
ної продукції; за другою групою (біоетанол
та біопаливо) — на системах зменшення не+
гативного впливу палива на зовнішнє середо+
вище за рахунок підвищення екологічності
виробництва шляхом використання сировини
натурального походження (зернових куль+
тур).

Так, наприклад, І.М. Абрамов у дисерта+
ційному дослідженні стосовно наукового об+
грунтування методології комплексного конт+
ролю спиртового і лікеро+горілчаного вироб+
ництва з метою підвищення якості та безпеки
алкогольної продукції [1] зазначає, що рішен+
ня проблеми виробництва харчових спиртів
високої якості має здійснюватися шляхом
впровадження технологій, що передбачають
переробку зернової сировини, що задовольняє
певним характеристикам, які висуваються до
нього в частині стану, кольору, запаху, воло+
гості, складу бур'янів і зернових домішок, на+
явності зіпсованих і фузаріозних зерен та інше
[1, с. 21].

Є.В. Новосєлов у монографії "Стратегічне
управління розвитком спиртової та горілчаної
промисловості" [8, с. 11] аналізує методологічні
основи формування функціональної багатоша+
рових ієрархії стратегічних управлінських
рішень в спиртовій і горілчаної промисловості.
У дослідженнях вчений пропонує систему ме+
тодів управління стратегічним розвитком
підприємств спиртової галузі на основі ре+
структуризації та корпоратизації галузі та си+
стему стратегій, засновану на взаємодії держа+
ви та приватного сектору у впроваджені за+
ходів, що мають сприяти розвитку спиртових
підприємств. Окрім цього, вчений також бачить
вирішення техніко+економічних проблем ви+
робництва спирту за рахунок збільшення ви+
робництва біопалива на основі біоетанолу та і
розширенню його використання в якості мо+
торного палива. Також більша частина дослід+
жень Є.В. Новосєлова націлена на обгрунтуван+
ня позитивних ефектів корпоратизаційних та
приватизаційних процесів у спиртовій галузі.
Вчений рахує, що реалізація приватизаційної
реформи у спиртових комплексах, що знахо+
дяться в країнах СНД здебільшого в державній
формі власності, дозволить вирішити пробле+
му невисоких (або низьких, як, наприклад, в
Україні) результатів ефективності діяльності
спиртових промислових підприємств та знизи+
ти рівень корупції та контрабандних продажів
алкогольної продукції.

У цілому, за отриманими результатами
можна зробити висновок про те, що розви+
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ток спиртової промисловості має багатоас+
пектний характер, в тому числі маються на
увазі економічний, соціальний, екологічний
та інші аспекти, однак, низькі результати
діяльності національних спиртових
підприємств за останні роки обумовлюють те,
що аспект ефективності має займати першо+
чергове значення.

У більшості економічної літератури зазна+
чається, що наукові підходи можуть бути емпі+
ричними, прагматичними і науковими. Якщо в
основному спираються на досвід — емпіричні,
якщо — на завдання отримання найближчого
результату — прагматичні. Найбільш ефектив+
ним є звичайно, науковий підхід, який харак+

теризується наукової постановкою цілей до+
слідження і використанням наукового апарату
в його проведенні [1; 7; 9; 10].

Незважаючи на важливе значення аспект+
ного підходу та доцільність його використан+
ня задля вирішення цієї проблеми все ж таки
враховуючи стратегічне значення формування
методології розвитку спиртової промисловості
як певної системи, слід обрати системний
підхід. Відповідно, нами було розроблено мо+
дель вирішення наукової проблеми розвитку
спиртової промислової галузі за системним
підходом, яку наведено на рисунку 2. Така мо+
дель, на відміну від існуючих, визначає місце і
роль системного підходу в організації науко+

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Система управління якістю 
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Система управління стратегічними 
змінами 

Інвестиції та інновації 

Система антикорупційних заходів 

Збутові та логістичні процеси 

Наукова проблема 
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мети і завдань 
дослідження 

Система управління інноваційно-
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ресурсами 
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та логістикою

Корупційні процеси 

Кадровий потенціал 

Реструктуризаційні зміни 

Рис. 2. Модель вирішення наукової проблеми розвитку спиртової промисловості на основі
системного підходу

Джерело: удосконалено автором на основі [8; 9; 12].
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вого дослідження, яке націлено на вирішення
проблем розвитку спиртової промислової га+
лузі.

У моделі наводиться перелік головних
компонентів розвитку галузі, упорядкова+
них за системним підходом: економічної,
організаційної систем, системи розвитку
технологій, управління інноваційно+інвести+
ційним розвитком, управління якістю, анти+
корупційних заходів, людськими ресурсами,
стратегічними змінами, маркетингом та ло+
гістикою.

Загальновідомо, що напрям підходу визна+
чається у принципах які обумовлюють визна+
чення сукупності вихідних базових положень
теорії розвитку, переліку та правил дій, що за+
безпечать результативність щодо досягнення
мети досліджень. Всю цілісність принципів за+
стосовуваних при ефективному розвитку галузі
слід розділити на загальнонаукові, які будуть
характеризувати основні положення та умови
розвитку систем і специфічні, які забезпечать
ефективність розвитку конкретно спиртової
промислової галузі, враховуючі деякі особли+
вості та специфіку діяльності підприємств
даної галузі.

Результати теоретичного дослідження
принципів розвитку промислових підприємств
спиртової галузі, що виділяють українські та
іноземні вчені виявили вкрай поширений підхід
до класифікації цих принципів на загальні та
специфічні (характерні здебільшого тільки для
підприємств спиртової галузі).

Згідно із зазначеною ознакою класифі+
кації, більшість вчених+науковців [2; 6; 7] до
загальних відносять такі принципи, як: прин+
цип ціле полягання; принцип комплексності
принцип історизму; принцип збалансованості;
принцип пропорційності; принцип систем+
ності; принцип гнучкості та адаптивності;
принцип сталого розвитку; принцип врахуван+
ня безперервних змін; принцип єдності
підходів до вивчення проблеми; принцип об+
'єктивності дослідження.

Необхідно враховувати, що принципи ком+
плексності, пропорційності та збалансованості
можуть бути інтегровані в загальний принцип
системності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, отримані результати теоре+

тичного дослідження дозволили виокремити
головну загальну мету методології досліджен+
ня — формування достовірного, комплексно+
го та системного знання, яке повинно: знахо+
дитись у постійному процесі розвитку та онов+

лення; як певна система, являти собою су+
купність елементів: нових ідей, методів, мето+
дик, законів, категорій, способів, інструментів
дослідження тощо; відображати інформаційну
картину дійсності найбільш адекватним чином
у свідомості дослідника або просто людини, яка
користується елементами або методологією в
цілому.

Згідно з поставленою проблемою, яка сто+
сується розвитку спиртової промисловості Ук+
раїни, незважаючи на важливе значення аспек+
тного підходу та доцільність його використан+
ня задля вирішення цієї проблеми все ж таки
враховуючи стратегічне значення формування
методології розвитку спиртової промисловості
як певної системи, слід обрати системний
підхід. Відповідно, нами було розроблено мо+
дель вирішення наукової проблеми розвитку
спиртової галузі за системним підходом, яка,
на відміну від існуючих, визначає місце і роль
системного підходу в організації наукового
дослідження, яке націлено на вирішення про+
блем розвитку спиртової промислової галузі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Статистика населення, будучи найдавнішою

галуззю статистики, завжди відігравала важли+
ву роль в управлінні державою. В теперішній
час статистичне вивчення населення не тільки
не втратило своєї актуальності, а й набуло пер+
шорядного значення у зв'язку з загостренням
демографічної ситуації в Україні.

З початку 90+х років наша країна вступила
в стадію демографічної кризи. Ситуація в об+

УДК 314:311 (477.72)

С. І. Самайчук,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та аналізу, Державний вищий навчальний
заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон
Д. В. Ковальов,
к. с.<г. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та аналізу, Державний вищий
навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ

ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

S. Samaichuk,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economic Theory and Analysis,
State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson
D. Kovalyov,
Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of Economic Theory and Analysis,
State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

STATISTICAL ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN REGION

У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку демографічних процесів у Херсонській області. За
статистичними даними здійснено аналіз показників, які характеризують чисельність населення і її динаміку; роз<
поділ населення на міське і сільське; розподіл постійного сільського населення за віковими групами; природний рух
населення. Досліджено динаміку загальних коефіцієнтів народжуваності, смертності та природного приросту (ско<
рочення) населення; коефіцієнтів народжуваності за віковими групами. Проаналізовано динаміку шлюбів і розлу<
чень. Проведено порівняльний аналіз показників сальдо міграції в розрізі адміністративних районів. Зроблено вис<
новки та надано пропозиції щодо покращення демографічної ситуації у регіоні.

The article analyzes the current state and trends of the development of demographic processes in the Kherson region.
Based in the statistical data, the analysis of indicators characterizing the population and its dynamics was carried out, as
well as the distribution of population among urban and rural areas; distribution of the permanent rural population by
age groups; natural population movement. The dynamics of the general fertility, mortality and natural increase (reduction)
of the population, and fertility rates by age groups were investigated. The dynamics of marriages and divorces were
analyzed. The comparative analysis of the indicators of the balance of migration in the context of administrative districts
was carried out. Conclusions and proposals were made to improve the demographic situation in the region.

Ключові слова: демографічна ситуація, наявне населення, міське і сільське населення, при3
родний приріст (скорочення) населення, коефіцієнт народжуваності за віковими групами, су3
марний коефіцієнт народжуваності, міграційний рух.

Key words: demographic situation, available population, urban and rural population, natural
increase (reduction) of population, coefficient of birth rate by age groups, total fertility rate, migration
movement.

ласті демографії характеризується перш за все
безпрецедентно низькою народжуваністю і ви+
соким рівнем смертності, відносно низькою
тривалістю життя населення, особливо чоло+
вічого, а також високим рівнем розлучень. З
1994 р. населення України не росте, а скоро+
чується, причому дуже швидкими темпами.

Державна політика національної безпеки
України розглядає демографічний фактор як
один із її пріоритетних національних інтересів
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для забезпечення стабільного й безпечного
розвитку держави. Від демографічних характе+
ристик працездатного населення й показників
демографічного розвитку залежить розвиток
трудового потенціалу і, як результат, величи+
на сукупного національного доходу [1].

Існуюча демографічна ситуація, типи відтво+
рення населення, що склалися, і їх еволюція за
тривалий період по регіонах ставлять завдання
більш розгорнутого вивчення їх соціально+еко+
номічної обумовленості з метою науково об+
грунтованого управління демографічними про+
цесами. Вивчення соціально+економічного та
демографічного розвитку регіонів показує, що
демографічні процеси в регіонах, зокрема на+
роджуваність і смертність, змінюються під вир+
ішальним впливом економічного розвитку, і вод+
ночас самі впливають на економічне зростання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню демографічної ситуації, тен+
денцій демографічних процесів та їхніх регіо+

нальних особливостей присвячені наукові
праці відомих вітчизняних вчених, як+от:
С. Біляцький, Д. Богиня, Н. Гринчук, Ю.
Дехтяренко, Ф. Заставннй, В. Кравченко,
Р. Кулинич [2], І. Курило, Е. Лібанова [3],
Н. Малиш [4], І. Петрова, С. Пирожков, В.
Стешенко, О. Хомра, П. Шевчук, Н. Ши+
шпанова та інших науковців, однак на сьо+
годнішній день недостатньо дослідженими
залишаються регіональні аспекти демогра+
фічних процесів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є статистичний аналіз де+

мографічної ситуації та факторів, що її
обумовлюють, у Херсонській області.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Динаміка показників чисельності населен+
ня є визначальною характеристикою регіону.
Станом на 1 січня 2017 р. кількість наявного
населення Херсонської області становила
1055,6 тис. осіб (що становить 2,5% населення
України), з яких 646,3 тис. осіб (61,2%) — міське
населення і 409,3 тис. осіб (38,8%) — сільське.
Чисельність постійного населення на території
області на 1 січня 2017 р. становила 1054,2 тис.
осіб, з яких чоловіче населення складало
488,8 тис. осіб (46,4%), жіноче — 564,5 тис. осіб
(53,6%).

Дані  таблиці 1 свідчать, що демографічні
процеси в Херсонській області мають негатив+
ну тенденцію, а саме за період з 2005 по 2016
рр. чисельність наявного населення зменши+
лась на 82,6 тис. осіб або на 7,3%. Основну вагу
в цьому показнику має сільське населення, а
саме, чисельність сільського населення змен+
шилась на 41,9 тис. осіб або на 9,3%. Відповід+
но його питома вага в загальній чисельності
населення скоротилася на 0,8 в.п.

Показники 
Роки 

Відхилення 
2017 р. 

 до 2005 р. (+,-) 

2005 2010 2015 2016 2017 тис. 
осіб % 

Наявне 
населення, 
тис. осіб 

 
 
1138,2 

 
1093,4 

 
1067,9 

 
1062,4 

 
1055,6 

 
-82,6 

 
-7,3 

міське 687,0 668,5 653,5 650,5 646,3 -40,7 -5,9 
сільське 451,2 424,9 414,4 411,9 409,3 -41,9 -9,3 
Відсотків до 
всього 
населення: 

 
 
 

      

міське 60,4 61,1 61,2 61,2 61,2 - +0,8 
сільське 39,6 38,9 38,8 38,8 38,8 - -0,8 

Таблиця 1. Динаміка наявного населення Херсонської області
(станом на 1 січня)

Джерело: розраховано за даними [6].

Населення у віці Роки
2012 2013 2014 2015 2016

Чисельність населення осіб 
Молодшому за 
працездатний 

69135 69191 69597 69269 69147

Працездатному 292257 290222 287116 284506 281654 
Старшому за 
працездатний 

59206 58783 59474 59958 60361

Сільське населення – 
усього 

420598 418196 416187 413733 411162 

% до загальної чисельності сільського населення
Молодшому за 
працездатний 

16,4 16,5 16,7 16,7 16,8

Працездатному 69,5 69,4 69,0 68,8 68,5
Старшому за 
працездатний 

14,1 14,1 14,3 14,5 14,7

Сільське населення – 
усього 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблиця 2. Розподіл постійного сільського
населення Херсонської області за віковими

групами

Джерело: розраховано за даними [6].
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Тенденція до зменшення
сільського населення області
спостерігається тривалий пе+
ріод і може нести загрозли+
вий характер, а саме: вими+
рання села.

Не менш важливе значен+
ня має вікова структура
сільського населення (табл.
2). Дані  таблиці 2 свідчать, що
найбільшу питому вагу в
віковій структурі населення

Показники Роки 2016 р. до 
2012 р.(+,-) 

2012 2013 2014 2015 2016 осіб % 
Кількість 
народжених - 
всього, осіб 
в тому числі: 

 
12643 12300 12308 11372 10769 -1874 -14,8 

- у міських 
поселеннях 

7369 7066 7091 6986 6701 -668 -9,1

- у сільській 
місцевості 

5274 5234 5217 4386 4068 -1206 -22,9

Кількість 
померлих – 
всього, осіб 
в тому числі: 

 
15904 16048 16141 16591 16442 +538 +3,4 

- у міських 
поселеннях 

9560 9679 9864 10278 10141 +581 +6,1

- у сільській 
місцевості 

6344 6369 6277 6313 6301 -43 -0,7

Природний 
приріст 
(скорочення) 
населення – 
всього, осіб 
в тому числі: 

 
 
-3261 

 
-3748 

 
-3833 

 
-5219 

 
-5673 

 
-2412 

 
+74,0 

- у міських 
поселеннях 

-2191 -2613 -2773 -3292 -3440 -1249 +57,0

- у сільській 
місцевості 

-1070 -1135 -1060 -1927 -2233 -1163 +108,7 

Таблиця 3. Природний рух населення Херсонської області

Джерело: розраховано за даними [6].

-5,3
-5,7

-6,8 -7,1
-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
Херсонська область Миколаївська

область
Дніпропетровська

область
Запорізька область

Рис. 1. Природне скорочення населення Херсонської області
в порівнянні з сусідніми областями у 2016 р.

Показники Роки 2016 р. до 
2012 р., (+,-) 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість народжених - 
всього 
в тому числі: 

 
11,7 11,4 11,5 10,7 10,2 

 
-1,5 

- у міських поселеннях 11,1 10,7 10,8 10,7 10,3 -0,8
- у сільській місцевості 12,6 12,5 12,6 10,6 9,9 -2,7
Кількість померлих – 
всього 
в тому числі: 

14,7 14,9 15,1 15,6 15,5 +0,8

- у міських поселеннях 14,5 14,7 15,1 15,8 15,6 +1,1
- у сільській місцевості 15,1 15,3 15,1 15,3 15,3 +0,2
Природний приріст 
(скорочення) населення – 
всього 
в тому числі: 

 
 
-3,0 

 
-3,5 

 
-3,6 

 
-4,9 

 
-5,3 

 
-2,3 

- у міських поселеннях -3,4 -4,0 -4,3 -5,1 -5,3 -1,9 
- у сільській місцевості -2,5 -2,8 -2,5 -4,7 -5,4 -2,9

 Таблиця 4. Динаміка загальних коефіцієнтів народжуваності,
смертності та природного приросту (скорочення) населення Херсонської област

(на 1000 наявного населення)

Джерело: розраховано за даними [6].
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займає населення в працездатному віці, а саме,
69,5% у 2012 р., 69,4% у 2013 р., 69,0% у 2014 р.,
68,8% у 2015 р., 68,5% у 2016 р. Цей показник
зменшується в динаміці і в кількісному виразі.
Так, у 2016 р. порівняно з 2012 р. працездатне
населення скоротилось на 10603 особи. Таке
зменшення викликане збільшенням питомої
ваги населення по інших вікових групах. У 2016
р. із загальної кількості населення у працездат+
ному віці знаходилось 281654 особи (68,5%), мо+
лодше за працездатний вік — 69147 осіб (16,8%)
і старше працездатного віку — 60361 особа
(14,7%).

Найважливішою характеристикою демог+
рафічної ситуації є природний рух населення
(табл. 3).

У регіоні спостерігається скорочення
кількості народжених, тоді як кількість по+
мерлих зростає і продовжує перевищувати
число народжених. За 2016 р. на Херсонщині
зареєстровано 10769 осіб народжених, що на
5673 особи менше ніж померлих. Природне
скорочення населення відбувається як за ра+
хунок міського, так і сільського населення,
при цьому інтенсивність зменшення місько+
го населення є постійно вищою, ніж сіль+
ського.

Так, у 2016 р. у порівнянні з 2012 р. за
рахунок природного скорочення чи+
сельність міського населення області
зменшилась на 1249 осіб, а сільського на+
селення на 1163 особи.

Природне скорочення населення спо+
стерігалося в усіх містах та районах об+
ласті. За підсумками 2016 р. цей показник
коливався в містах у межах від 166 осіб (м.
Гола Пристань) до 1475 осіб (м. Херсон), у
районах — від 43 осіб (Чаплинський рай+
он) до 332 осіб (Олешківський район).

Народжуваність як соціально+біологічне
явище складає основу процесу відтворення на+
селення. Зниження народжуваності в останні
роки зумовлено складною соціально+економі+
чною ситуацією, а також сформованою репро+
дуктивною поведінкою, що проявляється в
зменшенні потреби в дітях через економічну не+
залежність жінок та їх зайнятість, а також пе+
реорієнтацією інтересів з сім'ї на професійну
діяльність. Поглиблюють цю ситуацію і матер+
іальні та житлові умови [5].

Порівняно з сусідніми регіонами (Миколаївсь+
ка, Запорізька, Дніпропетровська області) за да+
ними 2016 р. показник природного скорочення
населення на 1000 осіб наявного населення у
Херсонський області був найменшим (рис. 1).

За підсумками 2016 р. рівень народжуваності
порівняно з 2012 р. знизився з 11,7 до 10,2 особи
у розрахунку на 1000 жителів (табл. 4).

Коефіцієнт народжуваності у сільській
місцевості починаючи з 2015 р. був нижчим ніж
у міських поселеннях: 10,6 осіб проти 10,7 осіб
на 1000 жителів у 2015 р. та 9,9 осіб проти
10,3 осіб на 1000 жителів у 2016 р. відповідно.

Інтeнсивнiсть природного скорочення у
рoзрахунку на 1000 нaявнoгo населення oбластi
збiльшилася з 3 осіб у 2012 р до 5,3 особи у 2016 р.

Показники Роки 2016 р. до 
2012 р., (+,-) 2012 2013 2014 2015 2016

Жінки у віці15-
49 років 

47,0 46,6 47,4 44,5 42,8 -4,2

у тому числі:  
молодшому за 
20 

37,1 35,5 34,9 34,4 32,0 -5,1

20-24 99,1 99,3 99,6 96,6 89,5 -9,6
25-29 90,4 89,0 91,7 86,8 85,7 -4,7
30-34 62,4 61,3 64,0 57,9 58,5 -3,9
35-39 27,7 29,1 30,5 28,4 28,3 +0,6
40-44 5,3 5,3 5,9 5,7 5,9 +0,6
45-49 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 +0,1
Сумарний 
коефіцієнт 
народжуваності 

 
1,611 1,599 1,634 1,552 1,501 -0,110 

Таблиця 5. Коефіцієнти народжуваності за віковими групами
(на 1000 жінок відповідної вікової групи)

Джерело: розраховано за даними [6].

Показники Роки 2016 р. до 
2012 р., % 2012 2013 2014 2015 2016

Кількість 
зареєстрованих 
шлюбів, одиниць 

 
5946 

 
6910 

 
7518 

 
7996 5961 100,3 

Кількість 
зареєстрованих 
розлучень, одиниць 

 
4223 

 
4052 

 
3738 

 
3662 

 
3481 

 
82,4 

Частка розлучень, 
% 

71,0 58,6 49,7 45,8 58,4 -12,6 в.п.

Таблиця 6. Кількість шлюбів та розлучень
у Херсонській області

Джерело: розраховано за даними [6].
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Рівень цього показника у 2016 р. був найвищий
у м. Гола Пристань (+11,3%), найнижчий — у
Чаплинському районі (+1,2%).

Одним із вагомих факторів, який впливає на
природне скорочення населення є смертність.
Смертність є практично єдиним точним кри+
терієм, що визначає існуючі соціально+еко+
номічні умови життя суспільства і стану здо+
ров'я населення.

 Показник смертності у 2016 р. порівняно з
1012 р. зріс з 14,7 до 15,5 померлих на 1000 на+
явного населення. При цьому рівень смертності
у міських поселеннях починаючи з 2015 р. був
вищим, ніж у сільській місцевості: 15.8% і  15,3%
у 2015 р. та 15,6%  і   15,3% у 2016 р. Причинами
високої смертності населення є насамперед
низький рівень доходів населення, високий
рівень його захворюваності та низький рівень
медичного обслуговування.

При вивченні демографічної ситуації доц+
ільним є аналіз статевої структури населення
області. Провівши такий аналіз, виявили, що на
1 січня 2017 р. у структурі населення питома
вага жінок складає 53,6% (565,4 тис. осіб), чо+
ловіків — 46,4% (488,8 тис. осіб). Такий дисба+
ланс у гендерному співвідношенні не сприяє
нормальному режиму відтворення.

Позитивним є те, що при аналізі народже+
них за статтю традиційно хлопчиків народ+
жується більше, ніж дівчаток. Так, у 2016 р. на
100 дівчаток припадало 107 хлопчиків (5570
хлопчиків та 5199 дівчаток). При ць ом у у
сільській місцевості на 100 дівчаток припа+
дало 109 хлопчиків (2128 хлопчиків та 1940
дівчаток), а у міських поселеннях — 105 хлоп+
чиків (3442 хлопчика та 3259 дівчаток).

Якщо проаналізувати народжуваність насе+
лення за віковими групами, то можна сказати,
що найбільшими коефіцієнти народжуваності
є у жінок віком від 20 до 34 років (табл. 5).

Дані  таблиці 5 показують, що протягом
всього аналізованого періоду найбільша народ+
жуваність спостерігалась по групі жінок у віці
від 20 до 24 років, дещо нижчим цей показник
був по групі жінок у віці 25—29 років, наступ+
ну позицію займає група жінок віком 30—
34 роки.

Проведений аналіз свідчить, що народжу+
ваність в області є недостатньою для простого
відтворення населення. Сумарний коефіцієнт
народжуваності (кількість дітей, що може на+
родити жінка впродовж всього репродуктивно+
го періоду свого життя) в області за підсумка+
ми 2016 р. становив 1,501.

На сьогодні в Україні склалася складна еко+
номічна ситуація, яка пов'язана з кризовою си+

туацією в такому важливому соціальному
інституті, як сім'я та шлюб. Зміни інституту
сім'ї пов'язані з такими явищами, як зростання
відсотка розлучень, зменшення кількості зареє+
строваних шлюбів, і, як наслідок, зниження
народжуваності, що веде до зменшення розмі+
ру сім'ї. З порушенням відтворювальної
функції сім'ї пов'язане погіршення демографі+
чної ситуації в країні, що дійшло до рівня, що
загрожує демографічній безпеці.

Така ситуація спостерігається і в Херсон+
ській області, де кількість шлюбів хоча і пере+
вищує кількість розлучень, але частка розлу+
чень має достатньо високий показник (табл. 6).

Аналізуючи динаміку шлюбів у Херсонській
області, можна відзначити, що їй притаманна
циклічність, тобто підйоми і спади. Це пояс+
нюється тим, що кількість шлюбів різко змен+
шується у високосні роки, а, відповідно перед
високосними і після високосних їх більше. Пік
укладання шлюбів в області припадав на 2015
р. який передував високосному року. В цей рік
було зареєстровано 7996 шлюбів, найменша
кількість шлюбів, а саме 5946, була зареєстро+
вана у 2012 р. За останні 5 років кількість роз+
лучень в області скоротилась на 17,6%. Якщо у
2016 р. на 5961 укладений шлюб припадало 3481
розлучення, тобто частка розлучень станови+
ла 58,4%, тоді як у 2012 р. на 5946 укладених
шлюбів припадало 4223 розлучення, а частка
розлучень становила 71,0 %. На достатньо ви+
сокому рівні знаходиться показник частки
дітей, народжених жінками, які не перебували
у законному шлюбі (табл. 7).

У 2016 р. в області живими народились 10769
дітей. Як свідчать дані таблиці 7, із загальної
кількості новороджених 70,3% дітей народило+
ся у батьків, які перебували у зареєстрованому
шлюбі, тобто кожна третя дитина народилась
у батьків, шлюб яких не був зареєстрований,
або у матері+одиначки (29,7%). У сільській
місцевості частка дітей, народжених жінками,
які не перебували в зареєстрованому шлюбі
перевищує міські поселення. Позитивним є те,
що частка народжених дітей поза шлюбом у

Показники Роки 2016 р. до 
2012 р., в.п. 2012 2013 2014 2015 2016 

Усього 32,1 32,5 31,1 29,6 29,7 -2,4
у міських 
поселеннях 

28,2 28,6 27,0 25,1 25,6 -2,6

у сільській 
місцевості 

37,4 37,8 36,6 36,7 36,3 -1,1

Таблиця 7. Частка дітей, народжених
жінками, які не перебували у законному
шлюбі (відсотків до загальної кількості

народжених)

Джерело: розраховано за даними [6].
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загальній кількості народжених зменшилася з
32,1% у 2012 р. до 29,7% у 2016 р.

Протягом останніх років характерним для
області залишається процес міграційного ско+
рочення населення. Так, у 2016 р. сальдо мігра+
ції було від'ємним і складало 1034 особи, при цьо+
му чисельність прибулих становила 3061 осо+
бу, чисельність вибулих — 4095 осіб. За всіма
потоками міграції найбільший рівень міграцій+
ного скорочення спостерігався у Великолепе+
тиському (2,5 особи на 1000 наявного населен+
ня), Новотроїцькому (2,3 особи на 1000 наяв+
ного населення) та Горностаївському (2,1 осо+
би на 1000 наявного населення) районах. Для
мінімізації негативних наслідків міграції необ+
хідно усувати причини, що спонукають людей
до масштабної еміграції. Адже, якщо в країні
не створено гідних умов для життя і праці, то
неминуче люди будуть залишати країну в по+
шуках і гідного робочого місця та оплати праці,
вищого рівня та якості життя [7].

ВИСНОВКИ
Основними демографічними проблемами в

Херсонській області є низький рівень народжу+
ваності, високий рівень смертності та розлучу+
ваності, скорочення тривалості життя, по+
гіршення вікової структури населення, від'єм+
ний природний приріст і сальдо міграції.

З метою поліпшення демографічної ситуації
в регіоні необхідно вжити заходів, спрямова+
них на стимулювання народжуваності; форму+
вання сприятливих умов для всебічного розвит+
ку шлюбно+сімейних стосунків; зменшення
рівня захворюваності та смертності на основі
підвищення ефективності системи здоров'я;
зменшення безробіття; розробка міграційної
політики, спрямованої на створення високо+
продуктивних робочих місць, гідного рівня
оплати праці, підвищення соціальних стан+
дартів і соціальної захищеності населення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначення інформації, яка становить ко+

мерційну таємницю завжди знаходиться у
центрі уваги вчених та практиків сьогодення.
Зберігання в таємниці інформації від усіх сто+
ронніх суб'єктів, крім податкових та фінансо+
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Статтю присвячено дослідженню особливостей забезпечення режиму комерційної таємниці та суть комерційної
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збереження комерційної таємниці та її нерозголошення.

The article is devoted to the study of the features of securing the regime of commercial secrets and the essence of
commercial secrets. The types of classified information and types of responsibility for unlawful use of commercial secrets
are considered. Features of referring information to commercial secrets. The role of internal economic control in preserving
commercial secrets and positive moments of the influence of control on the protection of business confidential information
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вих служб — основна умова утримання досяг+
нутих в конкурентній боротьбі позицій [1, с.
49—54].

Інформаційні ресурси з кожним роком
збільшують свою сферу розповсюдження.
Знаходження інформації з того чи іншого пи+
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тання в наш час не становить великої пробле+
ми. Внаслідок зростання інформаційних по+
треб підвищилося значення інформації як то+
вару. При цьому чим більше підприємство за+
лучається в комерційний обіг, тим частіше ви+
никає потреба в захисті інтересів власників ко+
мерційної таємниці. Саме внутрішньогоспо+
дарський контроль стає інструментом, що за+
безпечує перевірку діяльності підприємства,
можливі причини нестач та передбачення, зу+
пинка на шляху розголошення комерційної
таємниці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у формування методичних
основ та характеристик віднесення інформації
до комерційної таємниці, дослідження ме+
ханізмів забезпечення законодавчої бази щодо
регулювання відповідальності за недотри+
мання та не правове використання комерційної
таємниці зробили такі вчені, як Князев С., Мар+
чук У., Гуцаленко Л., Коцупатрий М., Яртим І.
та інші. Втім, ними не були розглянуті всі пи+
тання формування на підприємствах комерцій+
ної таємниці та віднесення інформації до таєм+
ної. Роль контролю в збереженні комерційної
таємниці досліджували Марчук У., Максимова
В., Зубчик С. та інші, але ними недостатньо було
розкрито мету проведення внутрішньогоспо+
дарського контролю та роль його в збереженні
комерційної таємниці.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в визначенні

ролі внутрішньогосподарського контролю, як
основного інструмента щодо збереження ко+
мерційної таємниці та визначенні заходів захи+
сту її.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У повсякденному житті частіше вживаєть+
ся термін "підприємницька таємниця", що є
фактично синонімом комерційної таємниці.

Підприємницька таємниця охороняється зако+
ном. Це право підприємства, підприємця на за+
секречування відомостей (обмеження доступу
до відомостей) про діяльність фірми, підприє+
мства, поширення яких могло б завдати шкоди
її інтересам [3, с. 67].

Зміна умов господарювання, існування
різних форм власності підприємств, їх фінан+
сова самостійність обумовили виникнення но+
вих контролюючих структур, які б забезпечи+
ли достовірність облікової інформації. Існують
такі види таємної інформації: державна таєм+
ниця, комерційна таємниця та службова таєм+
ниця (рис. 1).

Підприємницька (комерційна) діяльність
тісно взаємозв'язана з одержанням, накопи+
ченням, зберіганням, обробкою й викорис+
танням різноманітних інформаційних потоків
і комерційна таємниця є основним засобом
збереження інформації з обмеженим досту+
пом.

Але у Законі України "Про інформацію" від
02.10.92 р. № 2657+XII чітко не зазначено пе+
релік видів інформації, що має статус "з обме+
женим доступом" та містяться суперечливі по+
ложення. В ст. 21 зазначено: "Конфіденційною
є інформація про фізичну особу, а також
інформація, доступ до якої обмежено фізич+
ною або юридичною особою, крім суб'єктів
владних повноважень" [4].

Отже, вивчення сутності комерційної тає+
мниці є актуальним для дослідження, але
можна зробити висновок, що воно не доско+
нале в трактуванні законодавчої та літера+
турної бази. На нашу думку, комерційна тає+
мниця — це інформація, що має дійсну або
потенційну комерційну цінність для підприє+
мства, до неї відсутній доступ сторонніх осіб
на законних підставах, і в майбутньому її збе+
реження надає підприємству ряд економічних
вигід.

Існує п'ять її основних ознак:
1) комерційна таємниця є інформацією;
2) ця інформація має бути абсолютно або

відносно таємною;

Рис. 1. Види таємної інформації
Джерело: [5].
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3) інформація має бути придатною для
промислового або комерційного використан+
ня;

4) власник інформації повинен вжива+
ти певні дії, які доводять його зацікав+
леність у зберіганні цієї інформації як таєм+
ної;

5) власник цієї інформації повинен бути за+
цікавлений у відповідній правовій охороні та
мати справжній економічний інтерес [9, с. 126—
127].

Не може бути віднесена до комерційної тає+
мниці така інформація:

— установчі документи, документи які зас+
відчують право на здійснення окремого виду
господарської діяльності;

— документи про сплату податків, зборів та
інших обов'язкових платежів;

— інформація про забруднення навколиш+
нього природного середовища, недотримання
безпечних умов праці, які завдають шкоди здо+
ров'ю людей та тварин, інші порушення зако+
нодавства України, а також розмір заподіяної
при цьому шкоди;

— документи про платоспроможність;
— відомості про участь службових осіб

власника комерційної таємниці в товариствах,
установах та інших організаціях;

— відомості про порушення прав і свобод
людини і громадянина;

— інша інформація, яка відповідно до
законів та міжнародних договорів, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою
України [10, с. 68—69].

Всі перераховані вище пункти, свідчать
про необхідність збереження інформації та
потребують особливого контролю з боку дер+
жави.

Утаєння інформації від конкурентів про
економічний стан та фінансові показники, що
відносяться до комерційної таємниці зберігає
здорову конкуренцію на ринку. Але не тільки
конкуренти можуть полювати за конфіденцій+
ною інформацією, але й за рахунок неякісної
діяльності та методів її використання, може
просто втратити її.

На підприємстві джерелами здійснення
внутрішньогосподарського контролю стосов+
но збереження комерційної таємниці є Статут
підприємства та Установчий договір, які за+
реєстровані у встановленому законодавством
порядку. Документами, що регламентують
взаємовідносини на підприємстві є Колектив+
ний договір, Правила внутрішнього трудово+
го розпорядку та Перелік відомостей, які
містять комерційну таємницю підприємства
[12, с. 93—96].

Застосування контролю на підприємстві для
збереження конфіденційною таємниці дає змо+
гу не лише захистити підприємство, а й пока+

Таблиця 1. Аналіз нормативноMправових та літературних джерел обгрунтування визначення
"комерційна таємниця"

Джерело: розроблено авторами за даними [1, c. 49; 3, c. 67—4; 6—7; 13, c. 204].

Джерело Визначення
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.  
№ 436-IV [7] 

Комерційна таємниця – відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, 
управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що 
не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди 
інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною 
таємницею 

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435–
IV [6] 

Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що 
вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є 
легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до 
якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була 
предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її 
секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію 

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 
року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 
№ 48. – Ст. 3 [4] 

Комерційною може вважатись інформація науково-технічного, 
організаційного, комерційного, виробничого, статистичного та іншого 
характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути 
віднесені до комерційної таємниці 

Гелич Ю.О. Правові основи формування режиму 
комерційної таємниці на підприємстві / 
Ю.О. Гелич // Часопис Київського університету 
права. – 2011. – С. 204–207 [13] 

Комерційну таємницю складає інформація, яка не є державною таємницею, 
але пов’язана з економічню, фінансовою, управлінською, науковою, 
виробничою та іншою діяльністю підприємства, розголошення (передача, 
витік) якої може нанести шкоду його інтересам, спричинити економічні 
збитки та втрачену вигоду 

Марчук У.О. Комерційна таємниця: правова 
регламентація, відповідальність і заходи щодо її 
збереження/ У. О. Марчук//Науково-практичний 
журнал «Бухгалтерський облік і аудит» – 2012. –  
С. 4954 [1] 

Комерційна таємниця – навмисно приховувані з комерційних міркувань 
економічні інтереси й відомості про різні сторони й сфери виробничо-
господарської, управлінської, науково-технічної, фінансової діяльності фірми, 
охорона яких обумовлена інтересами конкуренції й можливими загрозами 
економічній безпеці фірми 

Князев С.О.Комерційна таємниця в Україні: 
особливості організаційно- правового впровадження 
/ С.О. Князєв // Юридичний журнал. – 2006. –  № 6. 
– С. 93 – 96 [3] 

Інформація, що відноситься до рангу комерційної таємниці – це, свого роду, 
товар, ціна якого може варіювати від мільйонного прибутку до банкрутства. 
Комерційна таємниця підприємства – це його власність, яка при ефективному 
використанні повинна приносити прибуток 
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рати винну особу при здійсненні розголошен+
ня її. Згідно зі ст. 130 Кодексу Законів про Пра+
цю України передбачено законні підстави й
умови матеріальної відповідальності працівни+
ка за шкоду, завдану підприємству умисно,
внаслідок невиконання або неналежне вико+
нання покладених на нього трудових відносин
[2].

Матеріально відповідальна особа після
недотриманням та невиконанням трудових
обов'язків щодо нерозголошення конфіден+
ційної інформації, в порядку проведення кон+
тролю, буде нести кримінальну відпові+
дальність.

Також одним із інструментом здійснен+
ня контролю задля збереження комерційної
таємниці є налагодження та удосконалення
кадрової політики підприємства. Правильно
підібраний склад співробітників, розвиток їх
зацікавленості в успіхах підприємства доз+
волить до мінімуму звести кількість злочин+
ності та зменшить втрату інтелектуального
потенціалу підприємства, забезпечить пере+
пони на шляху розголошення комерційної
таємниці.

Внутрішньогосподарський контроль ві+
діграє важливу роль у збереженні комерційної
таємниці при процесі збору інформації та її
"життєвого циклу":

— Передавання документів. Документ при
здійсненні його передачі, отримання потребує
перевірки збереження грифу конфіденційність,
підпису керівника, реєстрації в спеціальному
журналі секретарем+референдумом або іншою
довіреною особою.

— Зберігання документів. Всі конфіденційні
документи повинні зберігатись у спеціально
відведених закритих приміщеннях.

— Використання документів. Система до+
ступу конфіденційної інформації повинна мати
дозвільний характер.

— Знищення документа. При знищені доку+
мента обов'язково повинна бути створена ко+
місія, у присутності якої здійснюється знищен+
ня.

Обов'язково повинен перевірятись порядок
обміну інформаційними даними в електронно+
му вигляді. Основним адміністративним захо+
дом щодо захисту інформації підприємства є
створений режим доступу до необхідної інфор+
мації.

Саме контроль над здійсненням цих внут+
рішніх процесів дає змогу визначити недоліки
збереження конфіденційної таємниці та підви+
щити її рівень захисту на етапі її внутрішнього
та зовнішнього руху.

ВИСНОВКИ
Комерційна таємниця є одним із основ+

них способів захисту інформації. Вдоскона+
лення внутрішньогосподарського контролю
на підприємствах дозволять мінімізувати
розголошення комерційної таємниці підпри+
ємства. Одним із вирішальних факторів у
захисті комерційної таємниці є належним
чином організована робота з працівниками
підприємства, тобто кадрова політика, що
має прямий вплив на зацікавленість праців+
ників в позитивній діяльності підприємства.
Здійснення п еріодичного контролю на
підприємстві дозволяє вчасно визначити не+
стачі та причини її виникнення, забезпечити
матеріальне відшкодування в разі умисного
розповсюдження комерційної таємниці, що
призвело до збитків. На жаль, чинне зако+
нодавство України не має окремого норма+
тивного документа щодо комерційної таєм+
ниці, тому важливо вивчати і переймати
досвід країн із розвиненими ринковими
відносинами, де законодавство щодо комер+
ційної таємниці та запобігання конкуренції
між працівником і роботодавцем уже сфор+
мовано, адже збереження комерційної тає+
мниці є запорукою успішної діяльності
підприємства та конкурентоспроможності
на ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах зростає антропогенне

навантаження на земельні ресурси: 82% зе+
мель використовуються як головний засіб ви+
робництва в сільському та лісовому госпо+
дарстві, а за ступенем розораності Україна
займає одне з перших місць не тільки в
Європі, але й у світі [1]. Тому істотні зміни
структури землекористування вимагають
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DEVELOPMENT OF A MONITORING SYSTEM OF LAND MANAGEMENT

У статті досліджено проблеми розвитку сучасного моніторингу земель. Проаналізовано роботи відомих вчених,
що зробили вагомий внесок у теоритико<методологічні аспекти розвитку моніторингу в системі управління земель<
ними ресурсами. Обгрунтовано правову основу моніторингу земель, яка встановлює структуру, завдання і зміст мо<
ніторингу. Проаналізовано управлінську структуру, що безпосередньо займаються веденням моніторингу земель та
реалізують державну політику у сфері земельних відносин та сфері охорони навколишнього природного середови<
ща. З'ясовано чинники, через вплив яких ускладнюється розвиток моніторингу земель. Обгрунтовано сутність рівнів
моніторингу земельних ресурсів. Обгрунтовано доцільність розвитку сучасних геоінформаційні технологій, які є
найоптимальнішим засобом для отримання об'єктивної інформації та визначальним чинником підвищення ефектив<
ності землекористування.

The article studies the problems of development of modern land monitoring. Analyzed the work of famous scientists
who have made a significant contribution to the theoretical and methodological aspects of the development of monitoring
system of land administration. Justified the legal basis of land monitoring, which establishes the structure, objectives
and content monitoring. Analyzed management structure, directly involved in the conduct of monitoring of lands and
implement the state policy in the sphere of land relations in the sphere of environmental protection. Clarified the factors
the influence of which is exacerbated by the development of land monitoring. The essence of the levels of monitoring of
land resources. The expediency of the development of modern geoinformation technologies is substantiated, which are
the best means to obtain objective information, and the determining factor of increase of efficiency of land use.
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створення проведення системи спостережен+
ня і контролю за використанням земельних
ресурсів з метою своєчасного виявлення не+
гативних змін, їх оцінки, своєчасного попе+
редження й усунення наслідків негативних
процесів. Отримати таку інформацію можна
шляхом функціонування постійно діючої си+
стеми державного моніторингу за станом зе+
мель [2, с. 42].



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2018

23

На сучасному етапі головними проблемами
розвитку системи моніторингу земель є: комп+
лексність спостережень, мінімізація параметрів
спостережень, більш повне поєднання аерокос+
мічних і наземних методів спостережень за ста+
ном земельних ресурсів, досягнення необхідної
узгодженості між різними відомствами, роз+
робка теоретичних і методичних основ еколо+
гічного нормування допустимих навантажень
на грунти. Також система моніторингу земель
потребує отримання нових знань про об'єкт
дослідження, оцінки взаємозв'язків між скла+
довими системи і прогнозування її майбутньо+
го поведінки при зміні параметрів взаємодії [3;
4]. Виходячи з вищесказаного, можна стверд+
жувати, що тема розвитку моніторингу в сис+
темі управління земельними ресурсами є ак+
туальною для прийняття державно+управлінсь+
ких рішень у цій сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико+методологічні аспекти розвитку
моніторингу в системі управління земельними
ресурсами досліджувались багатьма відомими
вітчизняними та зарубіжними вченими, а саме:
Т.І. Гунько, Ю.Г. Гуцуляк, А.С. Дорош, Т.М. Лак+
тіонова, М.С. Маланчук, В.В. Медведєв, А.Г. Ні+
щинський, О.Л. Попов, А.Я. Сохнич, А.М. Тре+
тяк, Р.М. Панас та ін. Так, Панас Р.М. та Ма+
ланчук М. С визначили, що моніторинг земель і

грунтового покриву придбав в Україні більшої
актуальності, що в значній мірою зумовлено нега+
тивними змінами властивостей грунтів [5, с. 203].

Ю.С. Петлюк довів, що існуюча система
збору інформації про стан земель ні за обся+
гом, ні за змістом не відповідає сучасним ви+
могам і задачам державного управління земель+
ними ресурсами [6, с. 247].

А.С. Дорош обгрунтував, що виконання на
високому рівні управлінських функцій держа+
ви з моніторингу використання і охорони зе+
мель залежить від об'єктивної інформації, яку
можна отримати при проведенні інвентаризації
земель [7, с. 24].

Незважаючи на значну кількість наукових
праць вчених, присвячених розвитку системи
моніторингу земель, ця проблема вимагає по+
дальшого дослідження, а саме поєднання аеро+
космічних і наземних методів спостережень за
станом земельних ресурсів та удосконалення
геоінформаційних технологій

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи є узагальнення теоретико+ме+

тодологічних засад інформаційних технологій
та практичних аспектів сучасного моніторингу
в системі управління земельними ресурсами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Моніторинг земель є складовою моніторин+

гу навколишнього природного середовища та

Рис. 1. Чинники, що ускладнюють організацію моніторингу земель
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важливою функцією управління у сфері вико+
ристання та охорони земель [8].

Визначення моніторингу земель наведено та
юридично закріплено в ст. 191 Земельного ко+
дексу України [9], згідно з яким моніторинг
земель являє собою систему спостережень за
станом земель, яка має на меті своєчасне вияв+
лення змін у стані земель, їх оцінки, відвернен+
ня та ліквідації наслідків негативних процесів.
Земельний кодекс України і Положення про
моніторинг земель встановлюють структуру,
завдання і зміст моніторингу.

Завданням моніторингу земель є збір інфор+
мації, необхідної для ведення державного зе+
мельного кадастру, організації землекористу+
вання та землевпорядкування, здійснення дер+
жавного контролю за використанням і охоро+
ною земель з метою запобігання негативним
процесам.

Таким чином, моніторинг набуває особли+
вої актуальності, дозволяє чітко визначити
кількісні та якісні характеристики земельних
ресурсів і, у разі необхідності, прийняти своє+
часні заходи, адекватні фоновому стану зе+
мель. Також він покликаний ініціювати при+
родоохоронний,  ресурсозберігаючий та
відтворювальний, тобто раціональний, харак+
тер їхнього використання, передбачаючи збе+
реження грунтів і обмеження негативного
впливу на них [10].

Функцію ведення моніторингу земель по+
кладено на центральні органи виконавчої вла+
ди, що реалізують державну політику у сфері
земельних відносин та сфері охорони навко+
лишнього природного середовища.

На практиці розвиток моніторингу земель
ускладнюється через вплив зовнішніх та
внутрішніх чинників. Зовнішні чинники мають
непрямий вплив на організацію моніторингу
земель, складаються з соціально+економічних,
правових, політичних, технічних, територіаль+
них факторів. Прямий вплив мають внутрішні
фактори: організаційні, виробничо+технічні,

фінансові. Схема чинників, через вплив яких
ускладнюється організація подана на рисунку
1.

Розвиток системи моніторингу земель
ускладнюється специфікою її функціонування,
бо є складовою моніторингу навколишнього се+
редовища і має характерну ознаку земельних
ресурсів їх різнорідність [4].

Відзначимо, що моніторинг земель прово+
диться на локальному (на території окремих
землеволодінь, землекористувань, ділянках
ландшафтів), регіональному (у межах адмініст+
ративно+територіальних одиниць, на терито+
ріях економічних і природних регіонів), націо+
нальному (охоплює всю територію України) і
глобальному рівнях (пов'язаний з міжнародни+
ми науково+технічними програмами) (рис. 2).

На кожному рівні доцільно визначати вплив
антропогенного навантаження. Для цього
потрібні різновиди інтегральних показників дії
антропогенного навантаження всіх підвидів і
використовувати індекси інтегральної оцінки.
Це спонукає раціонально планувати території
і розміщати на них народногосподарські об'єк+
ти з урахуванням правил і норм охорони навко+
лишнього природного середовища [3].

Отже, суспільство потребує сучасних
підходів щодо збору, зберігання, аналізу та
прогнозу стану об'єктів і явищ навколишнього
середовища і земельних ресурсів, що може бути
забезпечено сучасним підходом на геоінфор+
маційній основі для розв'язку поставлених за+
дач. При цьому сучасні геоінформаційні техно+
логії, системи GPS і дистанційне зондування
Землі стають відзначальними чинниками і за+
собами підвищення ефективності землекорис+
тування. Наприклад, аерокосмічні засоби доз+
воляють отримувати високоякісну інформацію
і скорочувати час її обробки. Висока інформа+
тивність спостережень зі штучних супутників
Землі дає можливість швидко і об'єктивно оці+
нювати стан земельних ресурсів, стан посівів,
лісових угідь, виникнення і розвиток загрозли+

Рис. 2. Рівні моніторингу земель
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вих природних явищ і надзвичайних ситуацій
тощо.

Тобто широке впровадження геоінформа+
ційних технологій забезпечує оперативну об+
робку та передачу інформації про стан земель,
що є актуальним для прийняття державно+уп+
равлінських рішень у цій галузі [2].

ВИСНОВКИ
Відповідно до вищесказаного відзначимо

що вирішення проблем розвитку моніторингу
земель потребує подальшого дослідження фор+
мування земельної інформаційної системи, що
дозволить отримувати об'єктивну інформацію
про стан використання земельних ресурсів.

Подальші дослідження мають бути спрямо+
вані на удосконалення сучасних геоінформа+
ційних технологій та систем, дистанційного зон+
дування Землі та системи GPS, бо вони є найоп+
тимальнішим засобом для отримання об'єк+
тивної інформації та визначальним чинником
підвищення ефективності землекористування.
Саме використання геоінформаційних техно+
логій зумовлює спрощення процесу інвентари+
зації та узгодження даних, підготовлює їх до
коректного аналізу та візуалізації результатів.
На основі дистанційного зондування моделю+
ють та системи GPS, прогнозують та розробля+
ють проектні рішення щодо раціонального зем+
лекористування та охорони грунтів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Важливою умовою подальшого зростання
виробництва сільськогосподарської продукції
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ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ
Yu. Kucherenko,
Postgraduate Student of Sumy National Agrarian University, Sumy

ECONOMIC СOMPONENT OF SOIL FERTILITY

Земля як основа сільськогосподарського виробництва потребує значної уваги науковців і практиків в аспекті раціональ<
ного використання, збереження і відтворення цього ресурсу.

Екстенсивне сільськогосподарське виробництво спричинило значні порушення і деградацію найголовнішої складової
родючості грунтів — гумусу.

Сільськогосподарськими підприємствами практично не проводяться заходи по підтримці родючості грунту, а саме: вап<
нування та гіпсування грунтів; процеси відтворення родючості грунтів вийшли з поля зору керівників і спеціалістів госпо<
дарств.

На процеси управління родючістю грунтів впливають внутрішні і зовнішні фактори. До внутрішніх факторів відносять<
ся рівень компетенції керівників і спеціалістів сільгосппідприємств, їх мотивація, відповідальність і порядність. До зовнішніх
— аграрна політика держави, інвестиційні процеси в аграрній сфері, розвиток агротехнологій та державна підтримка аграр<
ної науки і фінансова підтримка впровадження агроінновацій.

Висока родючість грунту забезпечить високу ефективність сільськогосподарського виробництва, підвищить економіч<
ну і грошову оцінку землі, сприятиме підвищенню якості сільськогосподарської продукції, а впровадження екологічно об<
грунтованих агротехнологій сприятиме раціональному використанню, збереженню і відтворенню родючості грунтів.

Науково<обгрунтоване співвідношення ріллі, сінокосів і пасовищ дозволяє на необхідному рівні підтримувати родючість
грунтів, зберегти їх від ерозії, підвищити якість обробітку грунту та зменшити при потребі кількість ріллі.

Поєднання природної і створеної людиною родючості є економічною родючістю грунту. В процесі обробітку грунту
зникає межа між природною і штучного родючістю, і вона виступає як єдине поняття — економічна родючість, що прояв<
ляється при умові, коли виробничі сили становляться розвинутими.

Land as a basis for agricultural production requires considerable attention of scientists and practitioners in terms of rational
use, conservation and reproduction of this resource.

Extensive agricultural production caused significant violations and degradation of the main component of soil fertility —
humus.

The agricultural enterprises practically do not carry out measures on maintenance of soil fertility — liming and gypsum of
soils; the processes of reproduction of soil fertility came out of the sight of managers and specialists of farms.

The processes of soil fertility control are influenced by internal and external factors. Internal factors include the level of
competence of managers and specialists of agricultural enterprises, their motivation, responsibility and decency. To external —
the agrarian policy of the state, investment processes in the agrarian sector, the development of agrotechnologies and state
support of agrarian science and financial support for the introduction of agronomy.

High soil fertility will ensure high efficiency of agricultural production, increase economic and monetary valuation of land,
promote the quality of agricultural products, and the introduction of environmentally sound agrotechnologies will promote the
rational use, conservation and reproduction of soil fertility.

The scientifically grounded correlation of arable land, hayfields and pastures allows to maintain the soil fertility at the required
level, to preserve it from erosion, to improve the quality of soil cultivation and to reduce the amount of arable land if necessary.

The combination of natural and human fertility is an economic fertility of the soil. In the process of cultivating the soil, the
boundary between natural and artificial fertility disappears, and it acts as the only notion — economic fertility, which manifests
itself on the condition that the productive forces become developed.

Ключові слова:родючість грунтів, природна, штучна, економічна родючість, раціональне
використання, збереження і відтворення земельних ресурсів, сільськогосподарське виробниц3
тво, агротехнології.

Key words: soil fertility, natural, artificial, economic fertility, rational use, conservation and
reproduction of land resources, agricultural production, agrotechnology.

в Україні є підвищення родючості грунту і більш
раціональне використання землі. Це можна по+
яснити тим, що земля є єдиним і незамінним
засобом виробництва в землеробстві.

Роль землі в різних областях суспільного
виробництва не однакова. В промисловості
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вона виступає як фундамент просторового опе+
раційного базису. Особливо зростає її роль в
сільському господарстві, а також у видобувній
промисловості. Тут земля виступає не тільки як
місце розташування галузі, але і як своєрідна
комора поживних елементів і корисних копа+
лин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ
Земля як природний базис суспільного ви+

робництва є головним і незамінним засобом
землеробства. Використання землі як головно+
го засобу виробництва в сільському госпо+
дарстві визначає особливості землеробства.
Впливає на диверсифікацію сільськогоспо+
дарського виробництва об'єднаних терито+
ріальних громад за рахунок реструктуризації
сільськогосподарських угідь, продуктивність
праці і формує додану вартість.

Суспільний процес і супроводжуюче його
підвищення матеріальних потреб людства,
збільшення народонаселення світу, втрати
землі від ерозії грунтів, підвищення її кислот+
ності, засолюваності в комплексі обумовлюють
виключну актуальність проблеми раціонально+
го використання землі, збереження і підвищен+
ня її родючості.

У сільському господарстві земля висту+
пає як предмет праці, засіб праці, головний
засіб виробництва. Як засіб виробництва
земля має деякі особливості, зокрема, в по+
рівнянні зі штучно створеними засобами ви+
робництва.

Принциповою сільськогосподарських угідь
від інших засобів виробництва є перш за все ро+
дючість. Свої праці дослідженню родючості
грунтів присвятили В.В. Медвєдев, М.В. Лісо+
вий, Б.С. Носко, Ю.О. Тараріко та ін. Але, не
дивлячись на достатньо чисельні дослідження,
суть родючості до цих пір трактується неодноз+
начно, а деякі аспекти залишаються дискусій+
ними. Відсутність згоди серед вчених пояс+
нюється скоріше всього тим, що родючість
представляє собою досить складне багатоас+
пектне явище, яке багато в чому визначається
як природними факторами, так і економічни+
ми.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Подальшої розробки потребують власне

економічні аспекти дослідження родючості
грунтів, вплив їх якості на економічну ефек+
тивність виробництва сільськогосподарської
продукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У сучасних умовах базисне поняття родю+
чості включає здатність грунту забезпечувати
потреби рослин в елементах живлення, воді,
забезпечення їх кореневої системи достатньою
кількістю повітря, тепла, і сприятливим фізи+
ко+хімічним середовищем для нормального ро+
сту і розвитку.

Засоби виробництва в процесі їх викорис+
тання зношуються, зменшують свої потенційні
корисні якості, а пізніше зовсім вибувають зі
сфери виробництва. Земля ж при правильному
її використанні не тільки не погіршує своїх вла+
стивостей, але може їх покращувати. Інакше
кажучи, сільськогосподарські угіддя характе+
ризуються здатністю збереження функціо+
нальної інтеграції, біотичної стійкості і само+
регулювання.

Ця особливість є наслідком здатності грун+
тів відтворювати свою родючість, яка є наступ+
ною відмінною рисою сільськогосподарських
угідь.

Відтворення родючості грунту можливо
здійснити декількома напрямами: шляхом тим+
часового вилучення земель із сівозміни, мате+
ріальним і технологічним.

Родючість — поняття багатофакторне. В
економічній літературі зустрічається така кла+
сифікація: природна, штучна, економічна, ефек+
тивна, дійсна, абсолютна та відносна родючість.
Така класифікація сама по собі сповна виправ+
дана, але ні один із вказаних видів родючості не
можна розглядати ізольовано від соціально+
економічних умов, бо поза ними саме поняття
"родючість" взагалі не існує. Між тим в еко+
номічній літературі часто ототожнюють понят+
тя економічної і штучної родючості грунту.

Економічна родючість грунту — це по+
єднання природної і штучної родючості. В про+
цесі обробітку грунту зникає межа між природ+
ною і штучного родючістю, і вона виступає як
єдине поняття — економічна родючість (рис. 1).

Економічна родючість не просто якість
грунту, але і економічна категорія. Розкрити
зміст цієї категорії важко без аналізу інших
видів родючості.

Природна родючість результат природно+
го об'єктивного грунтоутворюючого процесу,
важлива складова частина родючості грунту,
його початкова основа, яка під дією факторів,
привела до створення даного грунту як природ+
ного тіла. Вона характеризується поєднанням
природних якостей незайманого грунту і при+
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таманна лише цілинним землям. Але з того мо+
менту, коли незаймана земля залучається у ви+
робництво, вона стає предметом і засобом
праці, а сама праця стає важливим фактором
грунтоутворення. Тому в практиці сільськогос+
подарського виробництва натуральна, природ+
на родючість окремо не виступає, а знаходить
свій вираз в загальних результатах виробницт+
ва. Механічне поєднання природної і штучної
родючості землі перекручує дійсний процес
прояву родючості. Вищенаведене доводить, що
економічна родючість проявляється лише тоді,
коли виробничі сили становляться розвинути+
ми. Але може складатися враження, що така
інтеграція цього питання приводить до виснов+
ку, що природні і економічні фактори відтво+
рення в сільському господарстві ізольовані
один від одного. В дійсності вони створюють
єдину функціональну систему землеробства.

Історичний підхід до розслідування харак+
теру його походження дозволяє викрити спо+
лучну ланку природних економічних факторів
відтворення, що мають неоднаковий характер
у різних виробничих відносинах, основані на
певній формі власності на землю.

Родючість землі як складова частина про+
дуктивних сил розвивається згідно з принци+
пом від простого до складного. Тому вести мову
про ступінь розвитку економічної родючості
можна лише стосовно різних рівнів виробничих
відносин. На більш прогресивних ступенях роз+
витку виробничих сил сильніше проявляла себе
родючість землі.

Не можна розглядати родючість тільки як
природну якість землі, тому що ступінь прояву
підвищується з розвитком агрокультури на ос+
нові використання досягнень науки і техніки,
удосконалення виробничих відносин. Спираю+
чись на це, можна стверджувати, що родючість
— якість природно+економічна.

Природно+економічна родючість не є раз і
назавжди даною і незмінною якістю землі.
Якщо економічні умови створюються і підтри+
муються суспільною працею в процесі відтво+
рення, то родючість грунту є результатом цьо+
го відтворення. В результаті зростання інтен+
сивності виробництва, підвищення культури
землеробства, здійснення комплексу агроно+
мічних заходів природна родючість зазнає змін
і набуває якостей штучної родючості. Таким чи+
ном, штучна родючість — це результат людсь+
кої діяльності, розвитку виробничих сил
сільського господарства і в процесі виробниц+
тва органічно з'єднується з природною родю+
чістю і невід'ємна від неї. Штучна родючість —
після певного проміжку часу починає виступа+
ти як початкова продуктивність самого грун+
ту, тому що перетворився сам грунт, а цей про+
цес, за допомогою якого було здійснено це пе+
ретворення, зник став непомітним.

Важливою умовою успішного виробництва
сільськогосподарської продукції в Україні є
найбільш ефективне, розумне і виважене вико+
ристання землі, а перед усім — рівень забезпе+
чення товаровиробників земельними ресурса+
ми, їх якість [1].

Рис. 1. Процес формування економічної родючості грунтів
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Земля — це природний, найголовніший
засіб виробництва в сільському господарстві,
який нічим іншим не можна замінити. Викори+
стання землі, як головного засобу виробницт+
ва в сільському господарстві визначає особли+
вості її використання не як предмета праці, а
як засобу виробництва. Земля має свою особ+
ливість, наприклад таку, як протікання біоло+
гічних процесів разом з природними та кліма+
тичними умовами. Від того, наскільки правиль+
но і науково+обгрунтовано будуть враховані
такі особливості, залежить кінцевий результат
сільськогосподарського виробництва.

В Україні нараховується близько 650 видів
грунтів, а з урахуванням родових відмінностей
за материнськими породами — до 3 тисяч. Три+
вале екстенсивне використання грунтів у мину+
лому, а також неправильне проведення інтен+
сифікації землеробства зумовили деградацію
грунтів — зменшився вміст гумусу, погіршилась
структура збільшились кислотність і ерозійні
процеси [1].

Споживча вартість землі, як основного за+
собу виробництва в сільському господарстві,
проявляться в нерозривній єдності її спожив+
чих властивостей (потенційна і дійсно природ+
на і штучна родючість) і суспільно+економічних
умов використання землі (затрат праці і засобів
при визначенні рівня розвитку виробництва),
які обумовлюють корисність цих властивостей.
Таким чином, цінність землі обумовлена тим,
що вона залучена в сферу суспільного існуван+
ня людини і стала носієм певних соціальних
відносин.

Земля за своєю природою, з одного боку, є
засобом сільськогосподарського виробництва
а з іншого — просторовою базою життя та
праці не тільки однієї людини, а й усього соц+
іуму, співтовариства людей. Вона не є продук+
том людської праці, а передує їй в часі і є її при+
родною умовою. Земля є наслідком праці лю+
дини, а людина є матеріальною часткою землі.
Людина протягом свого життя систематично
підтримує з землею зв'язок через обіг речовин
шляхом споживання продуктів харчування і,
отже, немислима без неї. За своєю сутністю
земля не може ідентифікуватись ні з іншими
засобами виробництва, ні з родовищами корис+
них копалин, адже останні не є безпосередньо
матеріальною основою життя людини.

У сільському господарстві земля може ви+
ступати як просторовий базис (при розміщенні
виробничих центрів, населених пунктів, май+
стерень і т.ін., як предмет праці (при видобутку
корисних копалин і при обробці землі), як засіб
праці, як засіб виробництва, як компонент при+

родного середовища, як об'єкт господарюван+
ня і як об'єкт власності.

У сільському господарстві земля виступає
як основний засіб виробництва. У жодній галузі
матеріального виробництва земля не відіграє
такої ролі, як у сільському господарстві. Тоді,
коли люди використовують фізичні, біологічні
та інші її особливості, земля є знаряддям праці.
Коли ж люди оброблюють землю (орють, сіють,
збирають урожай), вона стає предметом праці.

Як знаряддя праці земля характеризується
якістю грунту і рослинності, а як предмет пра+
ці — якістю, що визначає технологію механі+
зованих робіт і витрат на виробництво про+
дукції землеробства. Як засіб виробництва зем+
ля оцінюється по сумі показників, що залежать
від властивостей і місцезнаходження ділянок
(продуктивність праці, собівартість продукції,
трудомісткість виробництва). Як об'єкт госпо+
дарювання, земля оцінюється за показниками,
які залежать від поєднання своїх властивостей
і місцезнаходження з урахуванням структури
виробництва і діючої системи цін на продукцію,
термінів окупності капітальних витрат, дифе+
ренційованого прибутку. Як об'єкт власності
земля оцінюється розміром орендної плати або
вартості землі [2].

Удосконалення землі як предмета праці оз+
начає пристосування земельних ділянок до тех+
ніки і знарядь, якими вони оброблюються. Це
удосконалення визначається технологією ви+
рощування рослин, характеристикою застосо+
ваної техніки.

Удосконалення землі як засобу праці озна+
чає відновлювання або підвищення її родю+
чості. Земля — головний засіб виробництва в
землеробстві у вигляді сільськогосподарських
угідь з різним рівнем родючості.

Як відомо, існують два види родючості грун+
ту — природна і економічна, які відрізняються,
але взаємозв'язані між собою. Природна ро+
дючість грунту виникає в процесі грунто+
утворення і залежить від клімату і поєднання
фізико+хімічних і біологічних факторів, що обу+
мовлюють формування тієї чи іншої рослинності.

Економічна родючість створюється в ре+
зультаті людської діяльності шляхом покра+
щення природної якості грунту за допомогою
меліорації, хімізації, обробки. Порівнюючи
землю з іншими засобами виробництва, що ви+
користовуються людиною, земля має деякі
відмінності. Як відомо, земля не переміщуєть+
ся з місця на місце, не відтворювана, незамін+
на, обмежена в просторі, не спрацьовується, і
при правильному її використанні, підвищує
свою родючість.
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Використання землі нерозривно пов'язане
з комплексним використанням природних фак+
торів (світла води, повітря, тепла), необхідних
для нормального розвитку рослин, через еко+
номічні, технологічні і інші антропогенні фак+
тори, що входять в систему землеробства. Крім
того, земля якісно і кількісно неоднорідно роз+
поділена, її якості змінюються.

Тому використання землі має такі особли+
вості:

1. Послідовність виконання в часі агротех+
нічних заходів при вирощуванні зернових, тех+
нічних і інших культур, а також обов'язкова по+
слідовність трудових процесів з перервами,
викликаними біологією культур, невідповідні+
стю періоду виробництва і робочого періоду.

2. Сезонність робіт і необхідність їх прове+
дення в точно визначені стислі строки, що за+
лежать від біології, агротехніки чи іншої куль+
тури.

3. Різниця тривалості вегетаційного періо+
ду і термінів проведення заходів для різних
сільськогосподарських культур та їх сортів.

4. 3алежність ефективності землеробства і
роботи сільськогосподарських машин від рель+
єфу місцевості і конфігурації полів, довжини
гонок і т.ін.

5. Велика кількість і одночасність виконан+
ня робіт при вирощуванні і збиранні сільсько+
господарських культур.

6. Виконання в ряді випадків одними і тими
ж самими машинами і агрегатами різних тех+
нологічних процесів.

Ефективність і організація сільськогоспо+
дарського виробництва залежить від кліматич+
них і мікрокліматичних умов.

Використання земель, не пов'язане з будів+
ництвом природних систем, детальним обліком
особливостей природних ландшафтів, приводе
до порушення рівноваги між елементами еко+
логічної системи (поява ерозії, зміна водного
режиму територій, мікроклімату і т.ін.). Крім
того, необхідно враховувати і природні закони
землеробства. До основних з них відносяться
закон незамінності і рівнозначності факторів
життя, закон мінімуму, максимуму і оптимуму,
закон поєднання факторів життя рослин, закон
відповідності рослинного угрупування своєму
місцерозташуванню і інше. Все це треба знати
для використання земель на еколого+ресурсній
основі.

Кожному етапу прогресу науки і техніки
відповідають специфічні форми технічного
впливу на землю, технології її використання.

На жаль, ми стали свідками негативних про+
цесів в результаті активного впровадження за+

собів хімізації в сільське господарство.
Відсутність достатнього наукового обгрунту+
вання правильного і екологічно безпечного ви+
користання засобів хімізації призвела до одер+
жання неякісної продукції, яка містить нітрати,
пестициди, важкі метали та радіонукліди. В ре+
зультаті надмірного внесення незбалансованої
кількості мінеральних добрив підвищується кис+
лотність грунту, знижується їх родючість.

Найважливіше народногосподарське при+
значення землі полягає в тому, щоб забезпечи+
ти ефективне її використання в народному гос+
подарстві згідно з поставленою країною метою.

ВИСНОВОК
Поступове зменшення органічних добрив

тваринного походження, відсутність адмініст+
ративного контролю і інертністю керівництва
щодо пошуку нових варіантів управління родю+
чістю, призвели до різкого падіння родючості.

Поступово склалася ситуація, коли сфор+
мовані види і способи управління родючістю
перестали відображати оптимальне співвідно+
шення між природною родючістю грунтів і сту+
пенем її підвищення і регуляції; що визвало не+
гативні тенденції в зміні якісного складу грун+
тів.

Таким чином, вимоги відносно раціонально+
го використання потенціалу родючості землі і
його підвищення, визначаються як необхідність
забезпечення відтворення родючості грунтів і
відновлення сприятливих для подальшого її
росту умов.
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У статті досліджено генезу думки наукових шкіл щодо структурування національного господарства та ролі аграр<
ної сфери у розвитку економіки, що дало можливість стверджувати про виняткову роль розвитку сільського госпо<
дарства у задоволенні потреб суспільства та економічному зростанні. Агропромисловий комплекс економіки пред<
ставляє собою сукупність взаємопов'язаних галузей національної економки та відіграє важливу роль у економічно<
му зростанні. З'ясовано, що процеси індустріалізації зумовили необхідність розглядати агропромисловий комплекс
з точки зору єдиного процесу створення сільськогосподарської продукції, її переробки та споживання, з урахуван<
ням залежності сільського господарства від галузей промисловості, що виробляють засоби виробництва та перероб<
ляють продукцію сільського господарства. Постійна взаємодія сільського господарства та промисловості сприяє
створенню інтегрованої системи агропромислового виробництва, що відбувається в межах агропромислового комп<
лексу.

The article analyzes the genesis of the scientific schools views on the structure of the national economy and the role
of the agrarian sphere in the development of economy, which made it possible to assert an exceptional role of the agriculture
development in meeting the needs of society and economic growth. The agro<industrial complex of the economy is a set
of interconnected branches of the national economy and plays an important role in economic growth.

It was determined that the processes of industrialization led to the need for considering the agro<industrial complex
in terms of a single process of agricultural production, its processing and consumption, taking into account the dependence
of agriculture on the branches of industry producing means of production and processing agricultural products. The
constant interaction between agriculture and industry promotes the creation of an integrated system of agricultural
production that occurs within agriculture.

Ключові слова: агропромисловий комплекс, національна економіка, структурування еко3
номіки, економічне зростання.

Key words: agroindustrial complex, national economy, economic structuring, economic growth.

го розвитку України, що визначає розвиток
держави в майбутньому. Основою створення
життєвих благ у суспільстві є агропромисловий
комплекс, розвиток якого має пріоритетне зна+
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чення у гарантуванні продовольчої безпеки
держави, забезпеченні сировиною галузей пе+
реробної промисловості та потреб населення
у продуктах харчування. Актуальність дослід+
ження розвитку агропромислового комплексу
в сучасних умовах господарювання зумовлена
особливостями, які притаманні агропромисло+
вого комплексу, оскільки нестабільність внут+
рішнього та зовнішнього середовища суттєво
впливає на параметри його розвитку.

Це та інше зумовлює дослідження кон+
цепцій структурування економіки, на основі
яких формується наукове уявлення про агро+
промисловий комплекс.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретико+методичні та прикладні аспекти
питань структурування економіки та місце в
ньому агропромислового комплексу дослідже+
но у працях багатьох учених+економістів та
практиків. Серед закордонних науковців слід
відзначити: Р. Бауера, М. Гіммана, Ф. Кене,
К Кларка, В. Леонтьева, К. Маркса, Д. Стоуна,
В. Тана, А. Р. Ж. Тюрго, А. Фішера, Ж. Фурастьє
В. Хойера, Р. Хольта та ін.

Значний доробок у вирішення цієї пробле+
ми внесли В.Г. Андрійчук, В.М. Бондаренко,
О.М. Бородіна, П.І. Гайдуцький, В.П. Галушко,
В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, М.І. Долішній,
Л.В. Дейнеко, Ж.В. Дерій, М.Я. Дем'яненко,
М.Ф. Крапивко, А.С. Лисецький, М.А. Лендел,
Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, Б.Й. Пасхавер,
Г.М. Підлісецький, В.В. Россоха, П.Т. Саблук,
М.А. Хвесик, О.Ю. Чубукова, В.П. Яковенко та
інші.

Віддаючи належне їх науковому доробку,
слід зауважити, що потребує подальшого дос+
лідження теоретико+методичне та прикладне
структурування економіки, яке дає можливість
більш обгрунтовано встановити значення агро+
промислового комплексу у національному гос+
подарстві.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування значення агро+

промислового комплексу у національній еко+
номіці на основі концепцій структурування
економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Обгрунтуванню виняткової ролі аграрної

сфери та її особливого значення щодо роз+
витку національної економіки присвячені
праці багатьох видатних вчених різних еко+
номічних шкіл. Фізіократи надавали виключ+

ну роль у економічних відносинах землі та
сільськогосподарській сфері. Так, Ф. Кене у
праці "Економічні таблиці" відводив земле+
робству головну роль у створенні чистого
продукту, зазначаючи, що "роль фермерів —
осіб, котрі орендують землю і роблять висо+
копродуктивним сільське господарство, ви+
робляють багатства та матеріальні блага, є
найважливішою для держави і потребує най+
більшої уваги з боку уряду" [10, с. 88]. При
цьому фізіократ заперечував можливість
збільшувати дохід у промисловому вироб+
ництві та торгівлі.

А.Р. Ж. Тюрго не заперечував первісного
значення землеробства у створені багатства,
розвиток якого, на його думку, повинен був
зберегти основи природного середовища, а та+
кож забезпечити постійний приріст основних
благ. Але він доводив, що промисловість і тор+
гівля також беруть участь у створенні багат+
ства, виступаючи допоміжними інструментами
при переробці і/або забезпечуючи обіг
сільськогосподарської сировини. А.Р. Ж. Тюр+
го зазначав: "Продукти землеробства, виготов+
лені для задоволення різних потреб людини, в
переважній своїй частині не можуть слугувати
цій меті у тому вигляді, в якому їх дає приро+
да… Це, у свою чергу, породило обмін… між
землеробами та іншою частиною суспільства,
котра віддала перевагу переробці чи обробці
продуктів землі замість їх виробництва" [12, c.
58].

Взаємодію галузей сільського господарства
та промисловості, що у сукупності забезпечу+
ють відтворення суспільного продукту та обу+
мовлюють економічний розвиток, розглядали
й інші школи, зокрема представники класичної
політичної економії. Її представники вважали,
що технологічне перероблення сільськогоспо+
дарської сировини є можливим за умов ство+
рення відповідного матеріально+технічного
базису на основі формування якісно нових
міжгалузевих зв'язків агропромислового ви+
робництва. К. Маркс зазначав, що "… капіталі+
стичний спосіб виробництва довершує розрив
того первісного родинного союзу землеробства
й промисловості, який з'єднував один з одним
їх нерозвинені форми". Але при цьому він ство+
рює "матеріальні передумови нового зовнішнь+
ого синтезу — союзу землеробства й промис+
ловості на основі їх протилежних форм розвит+
ку" [11, с. 512].

Розвиток продуктивних сил, розширення
організаційно+виробничих зв'язків, суспільний
поділ праці — все це призводить до відокрем+
лення інших видів господарської діяльності у



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2018

33

сфері агропромислового виробництва. Макро+
економічна модель В. Леонтьева дає уявлення
про макроекономічний кругообіг — потік ви+
робничих і розподільчих взаємозв'язків, у тому
числі в агропромисловому комплексі [4, c. 112].
Цей безперервний потік різнорідних елементів
поєднується причинною формою реального
зв'язку. Так, у процесі виробництва одні еле+
менти породжуються іншими, щоб ті, в свою
чергу, використовувались впродовж подальшо+
го виробництва та ішли на кінцеве споживан+
ня" [5, c. 580—582].

Подальшим дослідженням внутрішньогалу+
зевих й міжгалузевих відносин інтеграції та ко+
операції аграрної сфери, що поглиблювали
вчення В. Леонтьева, були присвячені роботи
Коліна Кларка [1]. Так, К. Кларк висунув тео+
рію "трьох секторів" [1], де описана структура
економіки за поділом на три сектори: первин+
ний (сільське господарство та добувна промис+
ловість, тобто виробництво сировини), вторин+
ний (обробна промисловість та будівництво —
види діяльності, що переробляють сировинну
продукцію) та третинний (сфера послуг —
об'єднує сфери діяльності, які обслуговують та
сприяють розвитку попередніх двох секторів
економіки).

Необхідно зазначити, що К. Кларк [1] та
А. Фішер [2], поділяючи економіку на три сек+
тори, дещо по+різному відносили галузі до того
чи іншого сектору. Також, на наш погляд, не+
обхідно виділити теорію Ж. Фурастьє [3], в якій
він виділив четвертинний сектор, вважаючи
"техніку визначальним фактором суспільного
розвитку, що зумовлює послідовну зміну циві+
лізацій від первинної "аграрної" до четвертин+
ної". До четвертинного сектору Ж. Фурастьє
відніс "духовне виробництво".

До сьогодення продовжуються наукові по+
шуки у концептуальному обгрунтуванні струк+
турування національного господарства. Су+
часні тенденції полягають у поділі економіки
на чотири та п'ять секторів. Так, вчені до чет+
вертинного сектору відносять галузі науково+
го та інформаційного обслуговування попе+
редніх трьох секторів, а до п'ятиртинного —
галузі виробництва інформації та знань.

Саме поняття "агропромисловий комп+
лекс", під яким розумілось сукупність галузей
національного господарства, зайнятих вироб+
ництвом продуктів харчування та сировини для
переробної промисловості, їх збереженням,
переробкою та доведенням до кінцевого спо+
живача, в науковий та економічний обіг було
введено у 50+х роках минулого сторіччя в СРСР
та було пов'язано із розвитком колгоспів й рад+

госпів та проведенням заходів щодо підвищен+
ня ефективності аграрної економіки.

З часом інтеграція та кооперація агропро+
мислового комплексу посилювалась відповід+
но до процесів індустріалізації (розвитку га+
лузей сільського машинобудування, вироб+
ництва мінеральних добрив, легкої та харчо+
вої промисловості) та зміни у соціально+еко+
номічній структурі виробництва сільського
господарства. Ці та інші питання висвітлюва+
лись у публікаціях науковців того часу. Вчені
окрім проблем державного планування також
висвітлювали проблеми функціональної та га+
лузевої структури агропромислового комп+
лексу, міжгалузеві зв'язки та їх регулювання,
розвиток агропромислового комплексу тери+
торій.

Так, дослідження розвитку агропромис+
лового комплексу на території України у
складі СРСР щодо удосконалення виробни+
чої спеціалізації та територіальної органі+
зації проводив П.П. Першин; територіальної
організації сільського господарства як про+
відної ланки агропромислового комплексу —
проводив І.Ф. Мукомеля; ролі та значення
економічних та природно+кліматичних особ+
ливостей як чинника агропромислового ком+
плексоутворення, застосування структурно+
го аналізу до аграрно+територіальних комп+
лексів — обгрунтовував М.Д. Пістун; викори+
стання системно+структурного підходу до
змістовної сутності, структури, закономірно+
стей функціонування та інтеграції агропро+
мислового комплексу — визначав М.М. Па+
ламарчук тощо [6—9].

Процеси індустріалізації зумовили не+
обхідність розглядати агропромисловий ком+
плекс з точки зору єдиного процесу створення
сільськогосподарської продукції, її переробки
та споживання, з урахуванням залежності
сільського господарства від галузей промисло+
вості, що виробляють засоби виробництва та
переробляють продукцію сільського господар+
ства. Постійна взаємодія сільського господар+
ства та промисловості сприяє створенню інтег+
рованої системи агропромислового виробниц+
тва, що відбувається в межах агропромислово+
го комплексу.

ВИСНОВКИ
Отже, завдяки концепціям структурування

економіки формується наукове уявлення
структури агропромислового комплексу еко+
номіки, що представляється сукупністю взає+
мопов'язаних галузей національної економки
та грає важливу роль у економічному зрос+
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танні. Проведене дослідження наукових шкіл
щодо структурування національного господар+
ства та ролі аграрної сфери у розвитку еконо+
міки починаючи від праць Ф. Кене, А.Р. Ж. Тюр+
го, К. Маркс, В. Леонтьева, К. Кларка, А. Фішер,
Ж. Фурастьє до сучасних праць науковців дає
можливість стверджувати про виняткову роль
розвитку сільського господарства у задово+
ленні потреб суспільства та економічному зро+
станні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день питання підвищення

ефективності сільськогосподарського вироб+
ництва — визначальний фактор економічного
й соціального розвитку суспільства. Ефектив+
не функціонування національної економіки
нашої країни в ринкових умовах, зокрема
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THEORETICAL ASPECTS OF THE ECONOMIC CATEGORY "EFFICIENCY OF PRODUCTION"

У статті узагальнено підходи до визначення економічної категорії "ефективність виробництва продукції", яка є
досить складною категорією, оскільки є визначальним фактором економічного і соціального розвитку суспільства
на сучасному етапі розвитку економіки та має народногосподарське значення і є важливою передумовою приско<
рення розвитку агропромислового комплексу й подальшого підвищення результативності функціонування економі<
ки України. Наведено наукові погляди до визначення ефективність виробництва продукції різними авторами щодо її
тлумачення та запропоновано авторське визначення цього поняття. Узагальнено основні ознаки класифікації ефек<
тивності та її види відповідно до цих ознак.

The article generalizes approaches to the definition of the economic category "efficiency of production", which is a
rather complicated category, since it is a determining factor in the economic and social development of society at the
current stage of economic development and has a national economic significance and is an important prerequisite for
accelerating the development of the agro<industrial complex and further improving the functioning of the Ukrainian
economy. The views on determining the efficiency of production by different authors in relation to its interpretation are
given and the author's definition of this concept is proposed. The main features of the classification of efficiency and its
types according to these features are summarized.

Ключові слова: ефективність, ефект, результативність, витрати, економіка.
Key words: efficiency, effect, productivity, costs, economy.

підприємств галузі АПК, об'єктивно обумов+
лює підвищення економічної ефективності ви+
робництва, конкурентоспроможності про+
дукції і послуг на основі впровадження ін+
новацій, ефективних форм господарювання й
управління виробництвом, активізації підприєм+
ництва.
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Ефективність аграрного виробництва ви+
значається наявністю, станом всіх факторів
виробництва: земельних та трудових ре+
сурсів, основних виробничих і оборотних за+
собів. Збільшити виробництво сільськогос+
подарської продукції до повного задоволен+
ня потреб населення неможливо без все+
бічного прискорення розвитку сільського
господарства, без зростання рівня економі+
чної ефективності розвитку окремих його
галузей.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЇ

Дослідженню поняття "ефективність вироб+
ництва продукції" на протязі багатьох років
присвятила свій час велика кількість вітчиз+
няних та іноземних авторів, як+от: В. Петті,
Ф. Кене, Д. Рікардо, А. Ноткін, М.С. Солодка,
В.Г. Андрійчук, М.І. Кісіль, Г.В. Черевко,
Ф.В. Горбонос, К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю,
А.А. Паронян, О.А. Бугуцький, М.А. Голик,
В.В. Краснова, В.С. Тікін, С. Покропивний,
Е. Долан, Д. Ліндсей, Г. Черевко, В. Лукаш та
інші. Незважаючи на велику кількість та різно+
манітність досліджень, дане питання є актуаль+
ним і в сучасних умовах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в узагальненні визна+

чення "економічна ефективність виробництва
продукції", систематизації видів економічної
ефективності та формулюванні авторського
визначення цієї категорії.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Ефективність виробництва — складна
економічна категорія, в якій відображаєть+
ся дія об'єктивних економічних законів ви+
робництва — результативність. Вона є фор+
мою виразу мети виробництва [14]. Економ+
ічна ефективність показує кінцевий корис+
ний ефект від застосування засобів вироб+
ництва і живої праці, а також сукупних їх
вкладень.

Як зазначено в економічній енциклопедії
"ефективність — це здатність приносити
ефект, результативність процесу, проекту
тощо, які визначаються як відношення ефек+
ту, результату до витрат, що забезпечили цей
результат. Крім того, це досягнення найбіль+
ших результатів за найменших витрат живої
та уречевленої праці. Це конкретна форма ви+

яву закону економії часу, їхній зв'язок
здійснюється через підвищення продуктив+
ності праці, яке означає зростання ефектив+
ності сукупної праці, ефективності всього ви+
робництва, зумовленої насамперед прогресом
продуктивних сил" [5]. Але необхідно розріз+
няти поняття "ефект" і "економічна ефек+
тивність". Ефект — це наслідок, результат ви+
робництва в цілому або проведення тих чи
інших заходів у сільському господарстві. На+
приклад, ефект від застосування добрив — це
приріст урожаю, а від поліпшення годівлі ху+
доби — приріст її продуктивності. Але ефект
не показує, вигідна певна справа, чи ні. Тому
за ефектом не можна судити про доцільність
діяльності. Потрібно зіставити ефект із вит+
ратами на його одержання й визначити, якою
ціною він досягнутий. Саме про це свідчить
економічна ефективність [14].

Економічна ефективність передбачає до+
сягнення максимального ефекту від госпо+
дарської діяльності підприємств за мінімаль+
них витрат ресурсів. При цьому вона відобра+
жає вплив сукупності факторів, що формують
її рівень і зумовлюють тенденції розвитку га+
лузі [4].

У цілому ефективність — це соціально+
економічна проблема, позитивне вирішення
якої зумовлює розвиток продуктивних сил і
стан суспільства. Вихідним критерієм ефек+
тивності виробництва є обсяг національного
доходу з розрахунку на душу населення при
найменших затратах живої і уречевленої
праці. Основний критерій економічної ефек+
тивності висвітлює головну мету виробницт+
ва і може використовуватись на всіх рівнях
[18].

Домінуюче до цього часу уявлення про
ефективність виробництва сформувалась ще в
1960+ті роки: "Економічна ефективність вироб+
ництва може бути виражена лише співвідно+
шенням результатів виробництва і використа+
них ресурсів". Тоді ж А. Ноткін висунув два
варіанти форми критерію економічної ефек+
тивності. При першому варіанті витрати і ре+
зультат беруться в абсолютному вираженні, а
при другому — витрати і результат відобража+
ють приріст величин (приріст чистого продук+
ту і приріст отриманих матеріальних витрат на
його виробництво). Американські автори роз+
глядають ефективність як добуток сільськогос+
подарської продукції на одиницю матеріально+
технічних ресурсів [11].

Професор М.С. Солодка в роботі "Надій+
ність, ефективність, якість систем управлін+
ня" [16] пропонує досить повний аналіз ево+
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люції поняття "ефективність". Автор зазна+
чає, що термін "ефективність" з'явився спо+
чатку в економічній літературі. Цей термін
можна зустріти в роботах одного із заснов+
ників класичної політекономії Вільяма Петті,
а також засновника школи фізіократів Фран+
суа Кене. Слід зазначити, що, поняття "ефек+
тивність" як самостійне цими вченими не роз+
роблялося, а вживалося у значенні результа+
тивності. Спочатку термін використовувався
для характеристики тих чи інших урядових чи
приватних ініціатив з позиції їх впливу на
економіку.

Поняття ефективність знову з'являється в
роботах Давида Рікардо вже в новому кон+
тексті. У його роботах ефективність виступає
не характеристикою процесу управління в
цілому, а характеристикою певних дій [15].
При цьому термін "ефективність" використо+
вується як відношення результату до певного
виду витрат, таким чином, набувається те спе+
цифічне значення, яке збереглося до тепері+
шнього часу. Саме в цей період поняття "ефек+
тивність" набуває визнання і статус економіч+
ної категорії.

В.Г. Андрійчук трактує ефективність як ре+
зультативність певного процесу, дії, що вимі+
рюється співвідношенням між одержаним ре+
зультатом і витратами (ресурсами), що його
спричинили [1]. М.І. Кісіль підкреслює, що
ефективність визначається зіставленням еко+
номічного результату (вигід від бізнесу) з ви+
тратами на досягнення цього результату [7].
Черевко Г.В. та Горбонос Ф.В. стверджують, що
ефективність — це складна економічна катего+
рія, пов'язана з цілеспрямованою, раціональ+
ною людською діяльністю. Вона відображає
певні виробничі відносини, що складаються
між суспільством загалом і підприємствами, а
також окремими працівниками. В ефектив+
ності відображається дія об'єктивних еконо+
мічних законів, розвиток продуктивних сил,
характер виробничих відносин. Вона є фор+
мою вираження мети виробництва. Отже, по+
няття "ефективність" має зміст за наявності
мети, яка повинна бути досягнута. Основну ж
мету виробництва становить віддача сукупних
витрат, які беруть участь у процесі виробниц+
тва [18].

К.Р. Макконнелл і С.Л. Брю зазначають, що
економічна ефективність є співвідношенням
між витратами ресурсів і виробленими в резуль+
таті їх використання обсягів товарів чи послуг;
виробництво продукту визначеної вартості за
найменших затрат ресурсів; досягнення най+
більшого обсягу виробництва товару чи послу+

ги із застосуванням ресурсів визначеної вар+
тості [10].

А.А. Паронян відзначає, що окремі автори
під економічною ефективністю розуміють
співвідношення досягнутого результату і ви+
робничих витрат; ресурсовіддачу, використо+
вувану у виробництві матеріальних благ; про+
дуктивність суспільної праці; величину отрима+
ного ефекту в розрахунку на одиницю засто+
совуваних сумарних витрат [12]. Економічна
ефективність залежить як від економічного
ефекту, так і від витрат (ресурсів), спрямова+
них на досягнення даного ефекту. Таким чи+
ном, економічна ефективність виходить в ре+
зультаті зіставлення ефекту з витратами або
ресурсами і є по суті відносною величиною. Як
наслідок, значення цього показника неможли+
во складати ні в часі, ні в просторі.

Економічна сутність ефективності полягає
в тому, щоб на кожну одиницю використову+
ваних ресурсів домагатися істотного збільшен+
ня обсягу виробництва продукції. У кінцевому
підсумку це означає підвищення продуктив+
ності суспільної праці, що і є критерієм підви+
щення ефективності виробництва [6].

О.А. Бугуцький визначав суть поняття
"ефективність виробництва" як відношення
одержаних результатів до витрат праці та за+
собів виробництва у матеріальному вироб+
ництві; що ефективність виробництва є комп+
лексною, узагальнюючою економічною катего+
рією, якісна характеристика якої відбивається
насамперед у результативності використання
живої й уречевленої в засобах виробництва
праці [2].

У працях багатьох учених суть ефектив+
ності полягає саме в досягненні максимальної
кількості продукції за мінімальних витрат.
Зокрема М.А. Голик підкреслює, що економі+
чна ефективність сільського господарства по+
лягає у виробництві максимальної кількості
високоякісної продукції з одиниці сільсько+
господарських угідь чи від однієї голови ху+
доби за найменших витрат ресурсів з метою
найповнішого задоволення потреб населення
у продуктах харчування і промисловості, у
сировині [3].

Краснова В.В. звертає увагу на те, що понят+
тя "економічний ефект" і "економічна ефек+
тивність" відносяться до найважливіших кате+
горій ринкової економіки. Ці поняття тісно
взаємопов'язані [9].

Також на сьогоднішній день широке обго+
ворення в наукових колах одержала зіставлен+
ня понять "ефективність" і " результативність".
Так, В.С. Тікін, у роботі "Ефективність — не
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коефіцієнт" пропонує чітко розмежувати ці
категорії. Обгрунтовуючи свою точку зору, він
посилається на відомого американського еко+
номіста Пола Хейне, який вважав, що ефек+
тивність і економічність характеризують "ре+
зультативність" використання засобів для до+
сягнення цілей. "...Отримувати якнайбільше з
доступних нам обмежених ресурсів ось що ми
маємо на увазі під ефективністю і економічні+
стю" [17]. Таким чином, ефективність розгля+
дається, як поняття більш вузьке, ніж резуль+
тативність.

На думку С. Покропивного, "...змістовне
тлумачення ефективності (продуктивності) як
економічної категорії визначається об'єктивно
діючим законом економії робочого часу, що є
основоположною субстанцією багатства й
мірою витрат, необхідних для його нагромад+
ження та використання суспільством. Саме
тому підвищення ефективності виробництва
треба вважати конкретною формою цього за+
кону..." [13].

Американські вчені Е. Долан і Д. Ліндсей
визначали ефективність у виробництві як си+
туацію, за якої при даних виробничих ресурсах
та існуючому рівні знань неможливо виробити
більшу кількість одного товару, не жертвуючи
при цьому можливістю виробити деяку кіль+
кість іншого товару. З ними погоджуються
Г. Черевко та В. Лукаш і доповнюють, що ефек+
тивність у виробництві визначається таким ста+
ном справ, при якому неможливо нічого зміни+
ти, щоб більш повно задовольнити бажання
однієї людини, не торкаючись задоволення ба+
жань іншої. Так здійснює свій прояв соціаль+
ний аспект ефективності.

Ринкова стихія дуже багатогранна, і перехід
до ринку обумовлює важливість розробки єди+
них підходів до визначення витрат і результатів,
щоб відібрати та реалізувати справді ефективні
рішення на всіх рівнях управління виробницт+
вом, які перетворюють розрахунок економіч+
ної ефективності із звичайної господарської
процедури в життєву необхідність суспільства.

Таблиця 1. Ознаки та види класифікації ефективності

Класифікаційна 
ознака Ефективність 

Одержаний результат 
(наслідки) 

Економічна. Соціальна. Економіко-соціальна. Екологічна. 
Технологічна 

Місце одержання 
ефекту 

Локальна (комерційна). Народногосподарська

Метод розрахунку Абсолютна. Порівняльна 
Ступінь збільшення 
ефекту 

Первинна. Мультиплікаційна. Синергічна

За видами 
господарської 
діяльності 

Ефективність виробничої, торговельної, банківської, 
страхової та інших видів діяльності 

Структура організації 
виробництва 

Робочого місця.
Виробничого підрозділу (дільниці, цеху, виробництва). 
Підприємства в цілому 

За рівнем об’єкта 
господарювання 

Ефективність економіки в цілому. 
Ефективність галузі, об'єднання підприємств, 
підприємства, структурного підрозділу підприємства. 
Ефективність виробництва окремих видів продукції 

Тип економічного 
зростання 
виробництва 

Екстенсивного розвитку. 
Інтенсивного розвитку 

За рівнем оцінювання Ефективність рівня суспільства.
Ефективність рівня суб'єкта підприємництва 

Напрям інноваційно- 
інвестиційної 
діяльності 

Науки, техніки і технології.
Організаційно-управлінських інновацій. 
Інвестиційних проектів і програм 

За умовами 
оцінювання 

Реальна. Розрахункова. Умовна

За типом процесу Ефективність виробничих процесів (з точки зору як 
організаційної, так і технічної). 
Ефективність управління. 
Ефективність інвестиційної, інноваційної, маркетингової, 
фінансової діяльності та ін. 

Характер витрат Поточних витрат.
Одноразових (капітальних) витрат. 
Ефективність застосовуваних ресурсів. 
Ефективність витрат (спожитих ресурсів) 

Об’єкт оцінки Повна (інтегральна). Часткова (окрема). 
Чинникова (багаточинникова) 

Масштаб 
міжнародного 
співробітництва 

Зовнішньоекономічної діяльності фірми.
Діяльності спільних підприємств і транснаціональних 
корпорацій 
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Для визначення ефективності виробництва най+
важливішими є класифікація даної категорії
(табл. 1).

Крім того, слід пам'ятати, що говорячи про
категорію "ефективність", необхідно врахову+
вати те, що як показник, ефективність може
виступати у двох вимірах. "Статична ефек+
тивність" характеризує деякий рівень досягнен+
ня поставленого результату, на підставі якого
можна робити певні висновки про функціону+
вання системи або процесу (наприклад, рента+
бельність продукції, фондовіддача та ін). По+
казники статичної ефективності можуть мати
оптимальне або загальноприйняте значення,
притаманне певній галузі.

"Динамічна ефективність", або краще назва+
ти її порівняльною ефективністю, характери+
зує систему або процес у зіставленні з іншими
системами (процесами) або саму з собою в ди+
наміці. Така ефективність надає більш широкі
можливості для дослідження. Коли ми говори+
мо про порівняльну ефективність, виникає не+
обхідність установки деякого критерію, за
яким одну систему (процес) можна вважати
більш+менш ефективною, ніж іншу. Найбільш
відомим критеріальним показником порівняль+
ної ефективності є приведені витрати, показ+
ник, запропонований радянськими вченими у
70+роках минулого сторіччя. Сьогодні його вже
стійко замінили різноманітні дисконтовані по+
казники.

Порівняльна ефективність відкриває нові
аспекти досліджування проблеми, визначаючи
те, що одна й таж система може бути ефектив+
ною за різних ознак. І тут недостатньо виділя+
ти загально прийняті соціальну та економічну
ефективність. Як соціальна, так й економічна
ефективність у однієї системи можуть прояв+
лятися у різноманітних напрямах та характе+
ризуватися різними рівнями ефективності. В
умовах ринкової економіки сільськогоспо+
дарські підприємства мають змогу самостійно
приймати рішення щодо напрямків своєї вироб+
ничо+господарської діяльності, обирати шля+
хи виробництва та реалізації продукції, вирі+
шувати щодо формування та використання ви+
робничих ресурсів, визначати методи розподі+
лу доходу й прибутку.

ВИСНОВКИ
Ефективність виробництва є однією з клю+

чових категорій ринкової економіки, яка безпо+
середньо пов'язана з досягненням кінцевої мети
розвитку суспільного виробництва в цілому і
кожного підприємства чи галузі окремо. У
найбільш загальному вигляді економічна ефек+

тивність виробництва є кількісним співвідношен+
ням двох величин — результатів господарської
діяльності і виробничих витрат. Сутність про+
блеми підвищення економічної ефективності
виробництва полягає у збільшенні економічних
результатів на кожну одиницю витрат у процесі
використання наявних ресурсів.

Ефективність виробництва в цілому харак+
теризується кінцевим результатом — сумарним
економічним ефектом, віднесеним до витрат,
тобто це ефективність понесених минулих ви+
трат. Ми запропонуємо дещо інше трактуван+
ня категорії "економічна ефективність вироб+
ництва", а саме: економічна ефективність ви+
робництва — це відносна величина, яка відоб+
ражає відношення отриманих результатів до
понесених витрат, або співвідношення кінцевих
результатів до затрачених ресурсів. Також
ефективність у сучасних умовах необхідно роз+
глядати як багатовекторність із системою пе+
реробки того чи іншого виду сільськогоспо+
дарської продукції на сировину, яку в подаль+
шому використовують у народному госпо+
дарстві та інших сферах діяльності.

Література:
1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних

підприємств: підруч. / В.Г. Андрійчук. — 2+ге
вид., доп., перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 624 с.

2. Бугуцький О.А. Аналіз економічної ефек+
тивності сільськогосподарського виробництва
/ О.А. Бугуцький. — К.: Урожай, 1976. — 264 с.

3. Голик М.А. Підвищення ефективності
тваринництва / М.А. Голик. — К.: Урожай, 1981.
— 104 с.

4. Горпинич О.В. Економічна ефективність
виробництва продукції в сільськогосподарсь+
ких підприємствах [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/
Portal/Soc_gum/Vbumb/2011_3/10.pdf

5. Економічна енциклопедія: у 3 т. / Ред.
кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Ака+
демія, 2000. — Т. 1. — 598 с.

6. Ильминская С.А. Эффективность эконо+
мики: критерии и показатели / С.А. Ильминс+
кая. // Вестник Орел ГИЭТ. — № 4 (14). — 2010.
— С. 103—107.

7. Кісіль М.І. Критерій і показники еконо+
мічної ефективності малого і середнього бізне+
су на селі / М.І. Кісіль // Економіка АПК. —
2001. — № 8. — С. 59—64.

8. Концеба С.М. Економічна ефективність
виробництва продукції олійних культур у сіль+
ськогосподарських підприємствах / С.М. Кон+
цеба, О.Д. Підлубна // Економіка АПК. 2012.
— №2. — С. 33—37.



40
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2018

9. Краснова В.В. Економіка підприємства:
навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів /
В.В. Краснова, І.О. Ахновська, М.В. Бандура та
ін.; за заг. ред. В.В. Краснової. — Донецьк: Дон+
НУ, 2012. — 502 с.

10. Макконнелл К.Р. Экономикс. Принципы,
проблемы и политика: В 2+х т. / К.Р. Маккон+
нелл, С.Л. Брю / Пер. с англ. — М.: Республи+
ка, 1992. — Т. 2. — 399 с.

11. Нечаев В. Эффективность экономичес+
кого и технико+технологического потенциала
в растениеводстве / В. Нечаев, К. Тюпаков,
Н. Сайфетдинова // Экономика сельского хо+
зяйства России. — 2012. — № 6. — С. 70—84.

12. Паронян. А.А. Теоретические аспекты
категории "эффективность" в исследовании тру+
довых ресурсов сельского хозяйства / А.А. Па+
ронян // Экономические науки. — 2011. —
№ 5. — С. 152—155.

13. Покропивний С.Ф. Економіка підприє+
мства: підруч. — Вид. 2+ ге, перероб. та доп. —
К.: КНЕУ, 2001. — 528 с.

14. Пугач А.М. Теоретичні засади еконо+
мічної ефективності сільськогосподарського
виробництва [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: nauka.kushnir.mk.ua/?p=39387

15. Рикардо Д. Сочинения в пяти томах /
Д. Рикардо — М.: Госполитиздат. — 1955. — Т.
1. "Начало политической экономии и налого+
вого обложения". — 360 с.

16. Солодкая М.С. Надежность, эффектив+
ность, качество систем управления / М.С. Со+
лодкая // Теоретический журнал "Credo". —
Оренбург. — № 5 (17). — 1999. — С. 30—46.

17. Тикин В.С. Эффективность — не коэф+
фициент / В.С. Тикин // Экономические науки.
— 2009. — № 7 (56). — С. 94—97.

18. Черевко Г.В. Економіка підприємств:
навч. посіб. / Г.В. Черевко, Ф.В. Горбонос,
Г.Б. Іваницька, Н.Ф. Павленчик; за ред. Г.В. Че+
ревка. — Львів: Апріорі, 2004. — 384 с.

References:
1. Andrijchuk, V.H. (2004), Ekonomika ahrar+

nykh pidpryiemstv [The economy of agrarian
enterprises], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.

2. Buhuts'kyj, O.A. (1976), Analiz ekonomich+
noi efektyvnosti sil's'kohospodars'koho vyrob+
nytstva pidpryiemstv [Analysis of economic
efficiency of agricultural production], Urozhaj,
Kyiv, Ukraine.

3. Holyk, M.A. (1981), Pidvyschennia efektyv+
nosti tvarynnytstva [Improving livestock effi+
ciency], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.

4. Horpynych, O.V. (2011), ''Economic effi+
ciency of production in agricultural enterprises'',

Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu
I biznesu, [Online], vol.3(15), available at: http://
archive.nbuv.gov.ua/ Portal/Soc_gum/Vbumb/
2011_3/10.pdf (Accessed 13 Nov 2013).

5. Mochernyj, S.V. (2000), Ekonomichna
entsyklopediia: u 3 t. [Economic encyclopedia: in
3 vol.], vol. 1, "Akademіya", Kyiv, Ukraine.

6. Yl'mynskaia, S.A. (2010), "Efficiency of the
economy: criteria and indicators", Vest+
nykOrelHYET, vol. 4 (14), pp. 103—107.

7. Kisil', M. I. (2001), "Criterion and indicators
of economic efficiency of small and medium+sized
businesses in the countryside", Ekonomika APK,
vol. 8, pp. 59—64.

8. Kontseba, S.M. and Pidlubna, O.D. (2012),
"Economic efficiency of production of oilseed
crops in agricultural enterprises", Ekonomika
APK, vol. 2, pp. 33—37.

9. Krasnova, V.V. Akhnovs'ka, I.O. Bandura,
M.V. (2012), Ekonomika pidpryiemstva [Enter+
prise Economics], DonNU, Donets'k, Ukraine.

10. Makkonell, K.R. Briu, S.L. (1992), Eko+
nomyks. Pryntsypy, problemy polytyka: u 2 t.
[Эkonomyks. Principles, problems, politics: in 2
vol.], vol. 1, Respublyka, Moskva, Rosiia.

11. Nechaev, V. Tiupakov, K. and Sajfetdynova,
N. (2012), "Efficiency of economic and technical
and technological potential in crop production",
Ekonomyka sel'skoho khoziajstva Rossyy, vol. 6,
pp. 70—84.

12. Paronian, A.A. (2011), "Theoretical aspects
of the category "efficiency" in the study of agri+
cultural labor resources", Ekonomycheskye
nauky, vol. 5, pp. 152—155.

13. Pokropyvnyj, S. F. (2001), Ekonomika
pidpryiemstva [Enterprise Economics], 2nd ed,
KNEU, Kyiv, Ukraine.

14. Puhach, A.M. (2012), "Theoretical prin+
ciples of economic efficiency of agricultural
production", [Online], available at: nauka.kush+
nir.mk.ua/?p=39387 (Accessed 13 March 2018).

15. Rykardo, D. (1955), Nachalo polytycheskoj
ekonomyy y nalohovoho oblozhenyia: u 5 t. [The
beginning of political economy and tax taxation:
in 5 vol.], vol. 1, Hospolytyzdat, Kyiv, Ukraine.

16. Solodkaia, M.S. (1999), "Reliability,
efficiency, quality of control systems", Teorety+
cheskyj zhurnal "Credo", vol. 5 (17), pp. 30—46.

17. Tykyn, V.S. (2009), "Efficiency is not a
factor", Ekonomycheskye nauky, vol. 7 (56), pp.
94—97.

18. Cherevko, H.V. Horbonos, F.V. Ivanyt+
s'ka, H.B. Pavlenchyk, N.F. (2004), Ekonomika
pidpryiemstv, [Enterprise Economics], Apriori,
L'viv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 11.04.2018 р.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2018

41

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкурентна стратегія підприємства ві+

діграє важливу роль у системі стратегічного
розвитку будь+якого підприємства. У сучасній
економіці практично всім сферам бізнесу при+
таманні високий ступінь конкурентної бороть+
би між учасниками ринку, мінливість і неперед+
бачуваність зовнішніх змін, що значно усклад+
нює конкурентну діяльність підприємств. Тому
однією з важливих управлінських проблем є
формування дієвої конкурентної стратегії
підприємства, забезпечення її стратегічної
адаптивності до умов ринкового середовища.
Існує безліч зовнішніх і внутрішніх факторів,
від яких залежить успішність діяльності
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FORMATION OF COMPETITIVE STRATEGY OF ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION
OF GOODS OF EVERYDAY DEMAND

Статтю присвячено проблемі вибору базової конкурентної стратегії підприємства. Запропоновано та обгрунто<
вано методичний підхід для вибору базових конкурентних стратегій підприємств з виробництва товарів повсякден<
ного попиту, що грунтується на поєднанні базових стратегій лідерства у витратах і диференціації продукції. Про<
аналізовано особливості товарів повсякденного попиту та особливості конкурентних відносин на ринку товарів з
обмеженим строком споживання. Визначено показники вибору базової конкурентної стратегії підприємств з вироб<
ництва товарів повсякденного попиту. Розкрито особливості застосування конкурентних стратегій вибіркової ди<
ференціації продукції, фокусної мінімізації та оптимального співвідношення мінімізації і диференціації для
підприємств з виробництва товарів повсякденного попиту.

The article is devoted to the problem of choosing the basic competitive strategy of the enterprise. The methodical
approach for choosing the basic competitive strategies of enterprises for the production of goods of everyday demand is
proposed and substantiated, based on a combination of basic strategies of leadership in costs and product differentiation.
The peculiarities of the goods of everyday demand and features of competitive relations on the market of consumer
goods that are rapidly being realized are analyzed. The indicators of the choice of the basic competitive strategy of
enterprises for the production of goods of daily demand are determined. The features of application of competitive
strategies of selective assortment product differentiation, focal minimization, parallel application of cost minimization
and differentiation and the optimal ratio of minimization and differentiation for enterprises for the production of goods
of daily demand are revealed.

Ключові слова: стратегія, конкурентна перевага, базова конкурентна стратегія, товари
повсякденного попиту, показники вибору конкурентної стратегії.
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підприємства, але саме правильне обрання кон+
курентної стратегії значно підвищує можли+
вості збереження та посилення конкуренто+
спроможності підприємства у стратегічній пер+
спективі, особливо у сфері виробництва товарів
повсякденного попиту як одного з найконку+
рентніших секторів вітчизняної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань набуття стійких кон+
курентних переваг, сутності базових стратегій
конкуренції, процедур формування та впровад+
ження конкурентних стратегій, їх ролі і місця
в системі стратегічного розвитку організації,
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присвятили свої праці відомі зарубіжні та віт+
чизняні науковці, як+от: Г. Азов, І. Ансофф,
Л.В. Балабанова, Дж. Дей, А.А. Длігач, О.В. Зо+
зульов, Ф. Котлер, Н.В. Куденко, Ж. Ламбен,
Г. Мінцберг, А.П. Наливайко, М. Портер,
Р. Фатхутдінов, А.Ю. Юданов та інші. Водно+
час питанням вибору конфігурації базових кон+
курентних стратегій підприємств на ринках то+
варів повсякденного попиту приділяється не+
достатньо уваги, що обумовлює необхідність
проведення нашого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення теоретико+ме+

тодичних положень і практичних рекомендацій
щодо формування конкурентних стратегій
підприємств з виробництва товарів повсякден+
ного попиту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування конкурентної стратегії підпри+
ємства може грунтуватись на різних стратегіч+
них методологіях, так званих "школах стра+
тегії" [1]. Але обов'язковим для будь+якої ме+
тодології формування конкурентної стратегії
є визначення джерела основної конкурентної
переваги — мінімізація витрат чи диференціа+
ція продукції. Один із засновників школи (ме+
тодології) позиціонування М. Портер вважав,
що стратегії абсолютного лідерства у витратах
і диференціації повинні розповсюджуватися на
галузь в цілому [2]. Але таке твердження є бе+
зумовно вірним з точки зору теорії. За реаль+
ної практики підприємство, що здійснює свою
діяльність в межах певного конкурентного про+
стору, в будь+якому випадку обирає певний сег+
мент, у якому вона збирається конкурувати.
Для різних підприємств неоднаковим може
бути лише рівень і характер сегментації.

На практиці не існує стратегій абсолютно+
го лідерства у витратах і диференціації без+
відносно певного рівня сегментації. Фактично,
підприємства формують свої стратегії на основі
пріоритетності мінімізації витрат чи диферен+
ціації. Зазначене може слугувати відправним
положенням у формуванні конкурентної стра+
тегії підприємства з виробництва товарів по+
всякденного попиту.

Підприємства з виробництва товарів по+
всякденного попиту мають незаперечні особ+
ливості стратегічного розвитку, обумовлені
специфікою процесу реалізації і споживання
їхньої продукції та своєрідним характером
конкурентних відносин на ринку. В переважній
більшості вони пов'язані з об'єктивними умо+

вами, які слід враховувати при здійсненні управ+
лінської діяльності. Найбільше значення тут
мають специфічні умови процесу реалізації
продукції зазначених підприємств, що, як пра+
вило, безпосередньо направляється до роз+
дрібної торговельної мережі для продажу
кінцевому споживачу.

Згідно з загальноприйнятою у вітчизняно+
му маркетингу класифікації товарів, товари по+
всякденного попиту відносяться до категорії
споживчих товарів, які за характером кінцево+
го споживання поділяють на товари повсякден+
ного попиту, товари попереднього вибору та
товари особливого попиту [3, с.10; 4, с.45]. До
складу товарів повсякденного попиту входять
товари, які швидко реалізуються, коштують
відносно дешево та використовуються протя+
гом обмеженого часового проміжку. При цьо+
му короткий термін придатності є наслідком
двох причин: швидкого споживання (наприк+
лад, алкоголь, туалетні приналежності, розфа+
совані харчові продукти, безалкогольні напої,
шоколад, цукерки, засоби для побутового очи+
щення) та/або швидкого псування (наприклад,
хлібобулочні вироби, м'ясо, фрукти, овочі, мо+
лочні продукти). Відповідно, переважну части+
ну товарів повсякденного попиту відносять до
сектора споживчих товарів, що швидко реалі+
зуються (англ. FMCG — Fast moving consumer
goods). До галузей промисловості, що є поста+
чальниками товарів FMCG, можна віднести ви+
робників/постачальників таких продуктів:
хлібобулочні вироби; риба, рибні продукти;
фрукти, овочі; рослинні, тваринні масла, жири;
молочні продукти; крохмаль, продукти з крох+
малю; цукор; какао, шоколад, кондитерські ви+
роби; макарони, локшина; корми для тварин та
інші продукти харчування; спирти, етиловий
спирт; вино, лікер, солод; безалкогольні напої,
мінеральні води; тютюнові вироби; целюлоза,
папір, картон; вироби з паперу та картону;
мило, миючі засоби, засоби для чищення, пар+
фумерна продукція; чоловіча, жіноча білизна;
засоби для гоління, дезодоранти, гелі [5].

Найсуттєвішими характеристики товарів
повсякденного попиту є: відносно високий
рівень постійного попиту, низька еластичність
кінцевого попиту (особливо для товарів першої
необхідності); відносно невисока ціна про+
дукції (через невисоку ціну споживачі купують
товар практично відразу без тривалих роз+
думів, витрачаючи мінімум часу на прийняття
рішення); висока частота придбання (споживачі
або щоденно, або досить регулярно купують
дані продукти); високий рівень стандартизації
товарів (обмережені можливості диференціації



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2018

43

товарів); швидкий товарообіг товарів через об+
межений строк споживання/використання
більшості ТПП [5].

Діяльність підприємств з виробництва то+
варів повсякденного попиту відрізняється своє+
рідним характером конкурентних відносин на
ринку. Це стосується і складу конкурентів, і
характеру конкуренції, і динаміки конкурент+
них відносин.

Виробництво товарів повсякденного попи+
ту здійснює велика кількість різних за обсяга+
ми діяльності, рівнем спеціалізації, організа+
ційної побудові і формами власності суб'єктів
ринку. Серед них — великі транснаціональні
корпорації, наприклад, Japan Tobacco Inter+
national, Philip Morris, Colgate, Coca+Cola, Mars,
які мають незаперечні конкурентні переваги за
рахунок ефекту масштабу. У них не виникає
проблем з вибором базової конкурентної пе+
реваги. Незаперечна доцільність діяльності
згідно стратегії мінімізації витрат приносить
надприбутки і гарантує конкурентний успіх в
доступній перспективі. Інша справа з підприє+
мствами не корпоративного сектору, діяльність
яких обмежена локальними ринками. Їхнє ши+
роке представлення на даних ринках обумов+
лює високу інтенсивність конкуренції та непе+
редбачуваність рівня конкурентоспроможності
навіть у найближчій перспективі. Посилює
відчуття непередбачуваності і різний рівень
динаміки видів конкуренції.

Для більшості видів товарів/продукції зміна
ціни є визначальним чинником конкурентного
результату, проте для товарів повсякденного
попиту ціна кінцевої реалізації ситуація інша.
Більшість наукових джерел і результати при+
кладних досліджень не безпідставно свідчать
про низький рівень еластичності споживчого
попиту від ціни. І цьому є об'єктивне пояснен+
ня — більшість споживачів зазначених товарів,
з причини їхньої відносно низької ціни, не буде
витрачати час на пошук цінових альтернатив.
Крім того, рівень якості, особливо продуктів
харчування, зазвичай має більше значення при
виборі товару.

Якщо для споживачів товарів повсякденно+
го попиту ціна не завжди є визначальною при
прийнятті рішення щодо купівлі, то оптові по+
купці надзвичайно чутливі до її рівня. Вони не
купують товари по штучно, для них не існує
проблеми втрати часу на вибір. Основним чин+
ником управлінського рішення при закупівлі
будь+яких товарів, а не тільки повсякденного
попиту, є співвідношення ціни та якості. Навіть
невелика відмінність у ціні, при тій же якості
товару, стає визначальним чинником прийнят+

тя відповідного рішення. Особливо це стосуєть+
ся великих оптових партій за яких невелика
цінова знижка викликає суттєве зростання ва+
лового доходу торговельного підприємства.

Зазначене свідчить, що цінова конкуренція
між виробниками товарів повсякденного попи+
ту, особливо при збуті стандартизованої про+
дукції, є надвисокою. Роздрібні торговельні
підприємства дуже чутливі до ціни закупівлі,
оскільки цінові знижки від виробника, слугу+
ють вагомим аргументом зростання потенціа+
лу рентабельності кінцевого продажу.

Велика кількість виробників товарів повсяк+
денного попиту, відносно низькі бар'єри входу
на ринок, помітна динаміка зміни споживчих
пріоритетів, обумовлюють високий рівень змі+
нюваності конкурентного положення суб'єктів.
Жоден учасник ринку не може бути впевненим
у непохитності своєї позиції навіть у найб+
лижчій перспективі. При незначних ринкових
частках більшості підприємств, мінімальна
зміна обсягу виробництва може призвести до
помітної зміни конкурентоспроможності, яка,
я відомо, є відносною характеристикою, що
залежить від діяльності самого підприємства і
поведінки конкурентів.

Зазначена нестабільність конкурентного
положення учасників виробничого ринку то+
варів повсякденного попиту має і позитивну
сторону. Кожне підприємство без надмірних
зусиль може суттєво поліпшити свою поточну
конкурентоспроможність в короткий термін.
Проблемним є втримання її у майбутньому.
Тому визначальним завданням кожного учас+
ника ринку є забезпечення стратегічної конку+
рентоспроможності, яка може бути досягнута
виключно за рахунок ефективного стратегічно+
го менеджменту, зокрема, на основі розроблен+
ня і реалізації відповідної стратегії.

Виходячи із зазначених вище особливостей
реалізації і споживання цих груп товарів, мож+
на дійти висновку, що для їхніх виробників
пріоритетною є стратегія мінімізації витрат.
Високий рівень стандартизації і частоти купі+
вель товарів повсякденного попиту у поєднанні
із стабільністю купівлі, в тому числі і за раху+
нок відносно низької ціни, робить стратегію
мінімізації витрат майже безальтернативною
для підприємств+виробників даної продукції.

Однак слід зазначити, що зосередженість на
мінімізації витрат має диференційований ха+
рактер, що залежить від обраного підприєм+
ством рівня сегментації ринку. Теоретично
підприємство досягає найбільшої конкурентної
переваги, отримавши абсолютне лідерство у
витратах за умови гранично високого рівня
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фокусування. Адже абсолютне лідерство у вит+
ратах передбачає можливість виробництва і
реалізації продукту зі стандартними властиво+
стями за нижчою, ніж у конкурентів, ціною.
Цільовим сегментом для такого продукту бу+
дуть лише найбідніші верстви споживачів, які
не можуть собі дозволити купити продукт
вищої якості з кращими властивостями. Тоб+
то, по суті, таке підприємство буде фокусува+
ти свою діяльність лише на певному, досить
вузькому сегменті ринку. Аналогічна ситуація
спостерігається і для підприємств, які обрала
власною стратегією абсолютну диференціацію:
собівартість продукту з унікальними властиво+
стями, аналогів якому немає на ринку, буде на+
стільки високою, що цільова аудиторія такого
продукту обмежуватиметься дуже вузьким сег+
ментом заможних споживачів.

Отже, чим вужчим є обраний для обслуго+
вування сегмент ринку, наприклад, за рівнем
доходів споживачів, тим більш вираженою має
бути стратегія мінімізації витрат. У свою чер+
гу, наявність резервних виробничих потужно+
стей у такого підприємства буде спонукати
його для розширення географічних меж обслу+
говування, тобто — до збільшення територіаль+
ного сегменту діяльності.

Бажання розширити ринковий сегмент об+
слуговування може призвести до "розмивання"
обраної стратегії мінімізації витрат. Так, за
умов обмеженості сегменту реалізації товарів
з низькою ціною, підприємство може прийня+
ти рішення щодо меншої абсолютизації стра+
тегії мінімізації, зосередивши увагу на випус+
ку продукції більш високої якості з відповід+
ною ціною. В цьому випадку виникає питання,
а наскільки принциповим є дотримання пріори+
тетності стратегії мінімізації.

У своїх роботах, присвячених дослідженню
стратегій конкуренції [6, 7], М.Портер прихо+
дить до висновку, що підприємство може за+
стосовувати лише одну з базових стратегій че+
рез їх фундаментальну несумісність. Для реа+
лізації будь+якої стратегії підприємство повин+
но мобілізувати всі наявні ресурси задля під+
тримання низького рівня собівартості (страте+
гія мінімізації), або забезпечення високої
якості продукції (стратегія диференціації). На
думку дослідника, підприємство може реалізу+
вати й альтернативні стратегії, але для цього
концентрація ресурсів повинна здійснюватися
відповідно до визначених напрямів діяльності,
а виробництво продукції з різними базовими
перевагами, зосереджуватись в різних вироб+
ничих підрозділах. Тобто має бути створено
декілька окремих спеціалізованих виробництв,

які б реалізували свою індивідуальну стратегію,
основану на конкурентній перевазі у рівні вит+
рат чи диференціації продукції. У такому ви+
падку головним завданням підприємства по+
стає координація роботи всіх виробничих
підрозділів для більш повного і якісного вико+
нання цілей, які стоять перед організацією в
цілому. За цих обставин, підприємство має пе+
ретворитися у корпорацію з певною кількістю
самостійних структурних підрозділів, які бу+
дуть реалізовувати власні конкурентні стратегії
на окремих ринках. Напрошується висновок,
що це може стосуватися лише потужних
підприємств, які мають достатній ресурсний
потенціал, а невеликі підприємства, начебто, не
мають об'єктивних умов для поєднання базо+
вих конкурентних стратегій. З огляду на спе+
цифіку реалізації і споживання товарів повсяк+
денного попиту, такої стратегії можуть дотри+
муватись підприємства, що створили підрозді+
ли з виробництва "непрофільної" продукції.

Проте паралельне використання базових
стратегій на основі спеціалізації виробничих
підрозділів підприємства не єдина можливість
поєднання стратегій мінімізації витрат і дифе+
ренціації продукції. Значна частина підпри+
ємств здатна знайти оптимальне співвідношен+
ня між диференціацією і лідерством у витратах.
Все залежить від мети, якої воно прагне досяг+
ти. Схильність до використання стратегії змен+
шення витрат дозволить збільшити абсолютну
масу прибутку завдяки зростанню обсягів
діяльності, завдяки ж стратегії диференціації
реалізується мета досягнення максимального
рівня рентабельності (високий дохід на одини+
цю товару при невеликих обсягах діяльності).

Поєднання базових конкурентних стратегій
підприємства у придатному для використанні
співвідношенні випливає також і з наявності у
будь+якого товару межі корисності. Якщо
підприємство буде сфокусовано на досягненні
абсолютної унікальності свого продукту, не+
зважаючи на його собівартість, то рано чи пізно
воно сягне межі, за якою не залишиться спо+
живачів, які будуть готові платити за уні+
кальність продукту через невідповідність
співвідношення корисності і ціни. Тому важли+
вим є знаходження оптимального для даного
підприємства співвідношення диференціації
продукції і витрат на її виробництво з ураху+
ванням внутрішніх організаційних можливос+
тей і потенціалу ємності ринку.

Зазначена стратегія може застосовуватись
в переважній більшості видів і сфер діяльності.
Для підприємств, що виробляють товари по+
всякденного попиту вона також може бути ви+
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значальною, але надприбутків навряд чи при+
несе з огляду масовий характер її реалізації
більшістю підприємств даного профілю.

Розглянуті варіанти вибору пріоритетного
напряму набуття базової конкурентної перева+
ги зазначеними підприємства, дозволяють зро+
бити такі висновки:

— стратегія мінімізації витрат має віднос+
ний характер абсолютизації і залежить від об+
раного підприємством цільового сегменту об+
слуговування;

— для великих підприємств може бути ви+
гідним паралельне застосування стратегії міні+
мізації витрат і диференціації продукції стра+
тегія, що обумовлює необхідність створення
окремих спеціалізованих виробництв, які б
формували свої стратегії;

— поширеним явищем є застосування стра+
тегії оптимізації співвідношення мінімізації
витрат і диференціації продукції.

Із зазначеного випливає, що підприємствам
з виробництва товарів повсякденного попиту
показано дотримуватися базової переваги на
основі пріоритету мінімізації витрат з тим чи
іншим рівнем сегментного фокусування. Варіант
пріоритетності стратегії диференціації має об+
межену сферу застосування і має відношення
для окремих непрофільних видів діяльності ве+
ликих корпоративних підприємств. Сказане є
результатом дії, так званого, постулату М. Пор+
тера стосовно галузевого поширення стратегії
абсолютного лідерства у витратах і обмежено+
го окремими виробничими підрозділами засто+
сування альтернативної стратегії.

Спірність його положень полягає у наступ+
ному. По+перше, навряд чи можна говорити про
галузевий характер пріоритету базових конку+
рентних стратегій, які, з одного боку, є резуль+
татом управлінського вибору, а не наслідком
регламентації; з іншого, в межах однієї галузі
виробляється продукція різної якості і суспіль+
ної значимості. По+друге, чи варто вважати, що
продукція, орієнтована на диференціацію, або
мінімізацію витрат, має вироблятися виключ+
но відокремленими підрозділами. Іноді високий
рівень кваліфікації працівників потрібен як при
випуску диференційованої, так і масової про+
дукції. Тільки у першому випадку це реалі+
зується у її високій якості, в іншому — у швид+
кості здійснення виробничих операцій, що аку+
мулюється у високій продуктивності праці. В
невеликих підприємствах з виробництва то+
варів повсякденного попиту подібна спеціалі+
зація персоналу не завжди є постійною, що обу+
мовлено особливістю організації виробничих
процесів у зазначених підприємствах.

Висловлені застереження є основою для
обгрунтування стратегії вибіркової асортимен+
тної диференціації продукції, яка передбачає
поєднання стратегій мінімізації і диференціації
не на рівні виробничих підрозділів з само+
стійним управлінням господарською діяльні+
стю, а шляхом визначення окремих номенкла+
турних і, навіть, асортиментних позицій, вироб+
ництво яких будуть здійснюватись в режимі
диференційованої продукції. Мова іде про
окремі види продукції, які відрізняються висо+
кою якістю сировини, унікальною рецептурою/
технологією, новими смаковими якостями,
можливо, оригінальною упаковкою тощо. Ви+
пуск такої, більш дорогої продукції, аж ніяк не
суперечить можливості фокусування підприє+
мства на виробництві масової продукції і реа+
лізації стратегії мінімізації витрат. Зрозуміло,
що не кожне підприємство здатне на це. По+
трібно створити інноваційний вид продукції і
забезпечити його ефективне просування на
ринок.

Доцільність прикладного застосування
такої стратегії полягає у підтримання загаль+
ної рентабельності підприємства, що зосеред+
жено на мінімізації витрат на основну продук+
цію. Але за певних обставин зазначена страте+
гія здатна принести подвійний ефект. В разі
високої цінової еластичності закупівлі рітейле+
рами основної продукції підприємства, доціль+
но знизити ціну її продажу за рахунок отрима+
ного доходу від реалізації диференційованих
видів продукції і досягти збільшення обсягу
продажу основної продукції з отриманням до+
даткового зиску від ефекту масштабу.

Застосування такої стратегії вибіркової
асортиментної диференціації з ціновою міні+
мізацією на основну продукцію буде доцільним
у разі перевищення доходу від збільшення об+
сягу продажу основної продукції над доходом
від реалізації диференційованої продукції.

Особливо зазначимо, що запропоновані
конкурентні стратегії для підприємств, що ви+
робляють товари повсякденного попиту, не
ставлять під сумнів пріоритетність базової
стратегії мінімізації витрат. Вони лише свідчать
про доцільність розумного поєднання фокусу+
вання на мінімізації витрат з вибірковою дифе+
ренціацією окремих видів продукції. Підтвер+
дженням сказаного є неможливість дзеркаль+
ного відображення зазначених стратегій при
виробництві основної диференційованої про+
дукції. Виробник таких продуктів не може
здійснювати паралельний випуск масової про+
дукції, яка буде рентабельною лише за великих
обсягів виробництва. В іншому випадку підпри+
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ємство втратить свою спеціалізацію і статус
виробника диференційованої продукції.

Вибір того чи іншого різновиду стратегії
мінімізації витрат залежить від багатьох чин+
ників зовнішнього і внутрішнього середовища,
що передбачає визначення системи зовнішніх і
внутрішніх критеріїв. До зовнішніх критеріїв
слід віднести: рівень цінової еластичності заку+
півель продукції контрагентами, інтенсивність
конкуренції на ринку основної продукції,
ємність ринку. До внутрішніх: рівень концент+
рації виробництва, рівень завантаження потуж+
ностей, потенціал впровадження диференцій+
ованої інноваційної продукції. Запропоновані
критерії дозволяють диференціювати значен+
ня відповідних показників, які слід враховува+
ти при виборі конкурентної стратегії підприє+
мства з виробництва товарів повсякденного
попиту (табл. 1).

Стратегія фокусної мінімізації стане у на+
годі підприємствам, що мають високий рівень
концентрації виробництва і резерв не викорис+
таної потужності, діють на ринку з високим
значенням його ємності, але з тих чи інших при+
чин не здатні/не зацікавлені у впровадженні ди+
ференційованої інноваційної продукції.

Стратегія паралельного застосування міні+
мізації витрат і диференціації продукції буде
придатною для великих підприємств, що діють
на висококонкурентних ринках і шукають мож+
ливість бути представленим у вузьких сегмен+
тах з низькою інтенсивністю конкуренції зад+
ля забезпечення зростання рентабельності за
рахунок випуску диференційованої продукції.

Стратегія оптимального співвідношення
мінімізації і диференціації — це єдина страте+

гія для підприємств з виробництва товарів по+
всякденного попиту, які не вважають мініміза+
цію витрат головним джерелом отримання
конкурентних переваг. Вони зосереджені на
випуску продукції високого цінового рівня і
відчувають потужний конкурентний вплив су+
перників. Низький рівень ємності основного
ринку змушує їх шукати нові сегментні ніші,
які мають перспективу середньострокового
розвитку.

Стратегії вибіркової асортиментної дифе+
ренціації продукції, в тому числі і з ціновою
мінімізацією на основну продукцію, будуть пер+
спективними для підприємств, що відчувають
потужний конкурентний тиск і намагаються
його применшити за рахунок продуктових
інновацій.

 Деякі з визначених критеріїв не є значими+
ми при виборі тієї чи іншої стратегії, але моні+
торинг за змінами у конкурентному середовищі
можуть викликати їхню актуальність. Тому не+
заперечною умовою вибору варіанту базової
конкурентної стратегії, її можливої трансфор+
мації, забезпечення процесу реалізації розроб+
леної стратегії є ідентифікація, аналіз і прогно+
зування змін у зовнішньому і внутрішньому се+
редовищі досліджуваного підприємства.

ВИСНОВКИ
Для більшості шкіл стратегічного менедж+

менту незаперечним є той факт, що здатність
ефективно конкурувати залежить від того, яки+
ми конкурентними перевагами володіє підприє+
мство. Ефективне стратегічне конкурентне по+
зиціонування, що реалізується завдяки дотри+
мання обраної базової конкурентної стратегії,

 
Види стратегії 

Показники та їхні значення*

зовнішні внутрішні 
Ец Ік Єр Кв Пз Пі 

Фокусна мінімізації - - Єрз Квв Пзн Пін 
Паралельного застосування 
мінімізації і диференціації 

- Ікв Єрв Квв Пзн Пів 

Оптимізації співвідношення 
мінімізації і диференціації 

- Ікв Єрн - - Пін 

Вибіркової асортиментної 
диференціації продукції 

- Ікв - - Пзв Пів 

Вибіркової асортиментної 
диференціації з ціновою 
мінімізацією на основну 
продукцію 

Ецв Ікв Єрв Квв Пзн 
 
Пів 

Таблиця 1. Показники вибору конкурентної стратегії підприємства з виробництва товарів
повсякденного попиту

Примітки: * Ец — цінова еластичності закупівель продукції контрагентами (Ецв — висока; Ецн — низька);
Ік — інтенсивність конкуренції на ринку основної продукції (Ікв — висока; Ікн — низька);
Єр — ємність ринку (Єрз — висока; Єро — низька);
Кв — концентрації виробництва ( Квв — висока; Квн — низька);
Пз — завантаженість потужностей (Пзв — висока; Пзн — низька);
Пі — потенціал впровадження диференційованої інноваційної продукції (Пів — високий; Пін — низький).
Джерело: розроблено автором.
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досягається завдяки всебічному аналітичному
вивченню внутрішніх і зовнішніх чинників фун+
кціонування підприємства.

На практиці не існує стратегій абсолютно+
го лідерства у витратах і диференціації без+
відносно певного рівня сегментації. Фактично
підприємства формують свої стратегії на основі
пріоритетності мінімізації витрат чи диферен+
ціації. Стратегія вибіркової асортиментної ди+
ференціації продукції для підприємств з вироб+
ництва товарів повсякденного попиту передба+
чає поєднання стратегій мінімізації і диферен+
ціації, шляхом визначення окремих номенкла+
турних чи асортиментних позицій, виробницт+
во яких будуть здійснюватись в режимі дифе+
ренційованого фокусування продукції.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM
OF RATIONALIZATION OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN DRAINAGE AREAS

Встановлено, що інституціональними передумовами впровадження механізму раціоналізації аграрного природо<
користування в зоні осушення виступають: забезпечення функціонування служб сільськогосподарського дорадництва;
формування об'єднань землевласників і землекористувачів на кооперативній та асоціативній основі; створення фондів
відтворення та охорони осушених земель; інституціоналізація угод державно<приватного партнерства; розробка про<
грам відтворення та охорони осушених сільськогосподарських угідь. Доведено, що важливою складовою механізму
раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення є диверсифікація напрямів використання осушених
земель, яка передбачає переведення ренатуралізованих осушених сільськогосподарських земель у лісовкриті площі;
повернення до традиційної сільськогосподарської спеціалізації; створення біоенергетичних систем; розширення ареа<
лу розвитку зеленого і сільського туризму; створення систем упередження підтоплення осушених сільськогосподарсь<
ких угідь. Обгрунтовано, що фінансово<економічний механізм як центральна ланка раціоналізації аграрного природо<
користування в зоні осушення є сукупністю інструментів наповнення фінансових фондів, джерел фінансування приро<
доохоронних заходів та методів фінансування заходів по відтворенню і охороні осушених земель.

It has been determined that organizational and economic preconditions for the implementation of the mechanism of
rationalization of agrarian nature management in drainage areas are as follows: support of operations of agricultural advisory
services; formation of landowners and land users associations on a cooperative and associative basis; establishment of
funds for the restoration and protection of drained lands; institutionalization of public<private partnership agreements;
development of programs for the reproduction and protection of drained agricultural lands. It has been proven that an
important part of the mechanism of rationalization of agrarian nature management in drainage area is the diversification of
the use of drained lands, which involves the transfer of renaturalized drained agricultural lands into the forested areas;
return to the traditional agricultural specialization; creation of bioenergetic systems; expansion of the development range
of green and rural tourism; establishment of systems for preventing flooding of drained agricultural lands. It has been
substantiated that the financial and economic mechanism as a central link in the rationalization of agrarian nature
management in drained areas is a set of instruments for filling the financial funds, sources of financing of environmental
protection measures and methods of financing activities for restoration and protection of drained lands.

Ключові слова: аграрне природокористування, осушені землі, фінансові фонди, державно3
приватне партнерство, диверсифікація, реінжиніринг.

Key words: agrarian nature management, drained lands, financial funds, public3private
partnership, diversification, re3engineering.

ності раціоналізації використання окремих
видів природних ресурсів, важливого значен+
ня набуває розробка організаційно+економі+
чних засад впровадження механізму раціона+
лізації аграрного природокористування в
зоні ризикового землеробства. Для макси+



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2018

49

мального наближення проектних рішень до
реальної практики господарювання варто
конкретизувати специфіку впровадження
механізму раціоналізації аграрного природо+
користування в зоні осушення. При розробці
таких засад необхідно враховувати численні
зміни інституціонального середовища аграр+
ного природокористування, що пов'язані з
децентралізацією влади та реформою місце+
вого самоврядування, зокрема об'єднанням
територіальних громад, а також із поглиб+
ленням земельної реформи. Для зони осушен+
ня формування механізму раціоналізації аг+
рарного природокористування ускладнюєть+
ся ще й тим, що тут відсутні потужні центри
інвестиційної активності та в латентному
стані перебувають суб'єкти ринкової інфра+
структури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Раціоналізація аграрного природокори+
стування вже давно стала об'єктом систем+
них економічних досліджень [8], але не по+
вною мірою розкриті її особливості в зоні
масштабних осушувальних меліорацій [1; 5],
де кризові явища набули найбільшого роз+
маху через несприятливі природнокліма+

тичні умови ведення сільськогосподарсько+
го виробництва. Незважаючи на те, що дос+
татньо дослідженими є окремі аспекти аг+
рарного природокористування на торфових
грунтах [3], сформовано методологічні за+
сади менеджменту осушуваних земель [4],
розроблено прикладні аспекти фінансуван+
ня підприємництва в зоні осушувальних ме+
ліорацій [6] та ідентифіковано джерела ре+
монту внутрішньогосподарських мереж ме+
ліоративних систем [2; 7], цілісний підхід
стосовно раціоналізації природокористу+
вання в зоні осушення з врахуванням ос+
танніх трендів трансформації інституціо+
нального середовища розвитку національної
економіки відсутній.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є розробка організацій+

но+економічних засад впровадження механіз+
му раціоналізації аграрного природокористу+
вання в зоні осушення, зокрема розкриття
змісту його центральної ланки фінансово+еко+
номічного механізму та фундаментальних
принципів його функціонування, з врахуванням
наслідків децентралізації влади, об'єднання те+
риторіальних громад та поглиблення земельної
реформи.

Рис. 1. ОрганізаційноMекономічні засади впровадження механізму раціоналізації
аграрного природокористування в зоні осушення

Джерело: розробка автора.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відправним пунктом у впровадженні меха+
нізму раціоналізації аграрного природокори+
стування виступають інституціональні переду+
мови використання осушених земель у відтво+
рювальному процесі. Виходячи з того, що су+
б'єкти господарської діяльності та домогоспо+
дарства, які використовують осушені землі, не
мають достатнього інвестиційного, організа+
ційного та виробничо+технічного потенціалу для
їх ефективного використання у відтворюваль+
ному процесі, однією з основних інституціо+
нальних передумов впровадження механізму
раціоналізації аграрного природокористуван+
ня є створення та забезпечення реального фун+
кціонування служби сільськогосподарського
дорадництва (рис. 1).

Нинішня редакція базового законодавчого
акту, який регламентує дорадницьку діяльність
у сільській місцевості, не передбачає навіть кри+
тично необхідного переліку видів діяльності,
які мають здійснювати дорадницькі служби для
донесення інформації до землевласників та
землекористувачів стосовно використання та
відновлення мереж гідротехнічних споруд, які
значною мірою визначають ефективність вико+
ристання осушених земель. Це стосується як
запровадження систем землеробства, які за+
безпечують максимальну еколого+економічну
ефективність використання осушених угідь, так
і можливостей отримання державної допомо+
ги стосовно підтримання в робочому стані ме+
реж гідротехнічних споруд, які створюють не+
обхідний водно+повітряний режим для сіль+
ськогосподарського виробництва та забезпечу+
ють захист населених пунктів та сільськогос+
подарських угідь від підтоплень.

У базовий законодавчий акт, який регулює
дорадницьку діяльність у сільській місцевості
мають бути внесені зміни, що зумовлені масо+
вим об'єднанням територіальних громад і пе+
редачею сільськогосподарських земель дер+
жавної власності поза межами населених
пунктів у комунальну власність територіальних
громад. Найбільшою мірою такі зміни мають
сприяти розширенню набору послуг, які нада+
ються дорадницькими службами в частині до+
несення інформації щодо можливих форм ви+
користання осушених земель.

Важливою інституціональною передумо+
вою впровадження механізму раціоналізації
аграрного природокористування в зоні осу+
шення є формування об'єднань землевласників
та землекористувачів як на кооперативній, так
і га асоціативній основі. Створення об'єднань

землевласників та землекористувачі осушених
земель зумовлено необхідністю підвищення
рівня концентрації інвестиційного потенціалу
стосовно модернізації і реконструкції внут+
рішньогосподарських мереж гідротехнічних
споруд, а також стосовно координації дій в на+
прямі модернізації і оновлення наявного меліо+
ративного фонду.

Кооперативна форма об'єднання дозволяє
забезпечувати створення відповідних техніко+
технологічних комплексів меліоративних сис+
тем і їх подальше використання всіма учасни+
ками такого об'єднання. Асоціативна форма
об'єднання землевласників та землекористу+
вачів в зоні осушення сприятиме підвищенню
рівня результативності та узгодженості дій
учасників, але при цьому не обмежуватиме пра+
ва окремих учасників щодо здійснення вироб+
ничо+господарської та інвестиційної діяль+
ності.

Повноцінне впровадження механізму ра+
ціоналізації аграрного природокористування є
неможливим без створення відповідних фінан+
сових фондів відтворення та охорони осушених
сільськогосподарських угідь. Мова йде про ре+
гіональні та місцеві фонди такого спрямуван+
ня. За нинішніх умов поглиблення фіскальної
децентралізації фонд відтворення та охорони
осушених сільськогосподарських угідь необ+
хідно створювати у формі позабюджетного
фонду, щоб зводити до мінімуму прецеденти
використання адмінресурсу при розподілі його
видаткової частини.

Позабюджетний характер цього фонду
дасть можливість зараховувати до нього вне+
ски землевласників та землекористувачів, які
використовують осушені землі і зацікавлені в
раціоналізації їх використання шляхом модер+
нізації і реконструкції мереж гідротехнічних
споруд, здійснення заходів агролісомеліорації,
фітомеліорації та хімічної меліорації. Фактич+
но учасники кооперативних чи асоціативних
об'єднань користувачів і власників осушених
земель і будуть здійснювати внески до назва+
ного фонду, щоб мати надійне фінансове дже+
рело здійснення заходів по відновленню і ре+
конструкції меліоративних фондів та задоволь+
няти потребу у поточних фінансових витратах
на здійснення агролісомеліоративних та гідро+
меліоративних заходів.

Виходячи з того, що поглиблення децентра+
лізації влади і реформи місцевого самовряду+
вання розширюватиме комунальний сектор у
володінні та користуванні осушеними землями,
потребують інституціоналізації угоди держав+
но+приватного партнерства, які розширять
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спектр форм передачі у користування підприє+
мницьким структурам осушених земель, що
перебуватимуть у власності територіальних
громад. Розширення переліку форм і видів дер+
жавно+приватних партнерства щодо викорис+
тання осушених сільськогосподарських угідь
даватиме можливість передавати земельні ак+
тиви в користування ефективним землекорис+
тувачам і при цьому не порушувати законодав+
ство, яке передбачає мораторій на вільний обо+
рот земель сільськогосподарського призначен+
ня.

В умовах перегляду стратегічних пріори+
тетів регіональної політики у зв'язку з поглиб+
ленням процесів децентралізації та земельної
реформи та для упорядкування заходів стосов+
но відтворення та охорони осушених земель
важливого значення набуває розробка місце+
вих та регіональних програм відтворення та
охорони осушених сільськогосподарських
угідь. Такі програми дадуть можливість ув'яза+
ти науково обгрунтовані пріоритети раціона+
лізації аграрного природокористування в зоні
осушення з наявними фінансовими та виробни+
чо+технічними можливостями відповідних ре+
гіонів, територіальних громад та безпосередніх
землевласників і землекористувачів, що сприя+
тиме поступальному впровадженню грунтоза+
хисних систем землеробства, сучасних техно+
логій зміцнення агроландшафтів та прогресив+
них форм управління наявними меліоративни+
ми фондами. Програмування відтворення і охо+
рони осушених земель сприятиме усуненню
проявів спорадичності та фрагментарності в
питаннях раціоналізації аграрного природоко+
ристування, а також забезпечить комплімен+
тарність між заходами по відтворенню і охо+
роні осушених угідь між окремими землевлас+
никами та землекористувачами.

Перераховані інституціональні передумови
визначають специфікацію інструментів та ме+
тодів раціоналізації аграрного природокорис+
тування в зоні осушення. Кожна окремо взята
інституціональна передумова визначає спектр
відповідних інструментів та методів, які в кінце+
вому підсумку забезпечують максимально
можливе зменшення еколого+деструктивних та
природо+руйнівних процесів в аграрному при+
родокористуванні в зоні осушення. Так дорад+
ницькі служби забезпечують консультативне
супроводження раціонального використання
осушених земель відповідно до кращих інозем+
них практик використання даної категорії зе+
мель та у відповідності з вимогами, які пред+
'являються міжнародними природоохоронни+
ми конвенціями.

Інституціоналізація асоціативних та коопе+
ративних об'єднань землевласників та землеко+
ристувачів забезпечує необхідну концентрацію
інвестиційного, організаційного та техніко+
технологічного потенціалу для забезпечення
реінжинірингу використання ренатуралізова+
них осушених сільськогосподарських угідь.
Реінжиніринг являє собою кардинальне пере+
профілювання основних бізнес+процесів щодо
використання відтворення та охорони осуше+
них земель. Проявом реінжинірингу є поступо+
ве впровадження сучасних технологій обро+
бітку найбільш характерних для осушених земель
типів грунтів, дотримання сівозмін, відновлен+
ня посівів традиційних для природнокліматич+
них умов відповідної зони сільськогосподарсь+
ких культур. Враховуючи високу капіталоміст+
кість реінжинірингових заходів для окремо взя+
того землевласника та землекористувача, саме
їх об'єднання можуть максимальною мірою
сформувати належне ресурсне забезпечення
для повноцінного впровадження технологій
реінжинірингу у відтворювальний процес.

Важливим методом раціоналізації аграрно+
го природокористування в зоні осушення є
фінансування проектів модернізації гідротех+
нічних споруд на основі використання коштів
регіональних та місцевих фондів відтворення та
охорони осушених сільськогосподарських
угідь, коштів державного фонду розвитку вод+
ного господарства, власних коштів суб'єктів
господарювання та домогосподарств. Якщо
міжгосподарські мережі гідротехнічних споруд
фінансуються за рахунок коштів державного
бюджету, то модернізація та реконструкція
внутрішньгосподарських мереж здійснюються
за рахунок суб'єктів господарювання та домо+
господарств, а також за рахунок коштів цільо+
вих фінансових фондів. Для зони осушення
підтримання мереж гідротехнічних споруд у
робочому стані означає створення необхідно+
го водно+повітряного режиму для ведення ви+
сокопродуктивного сільськогосподарського
виробництва, а також упередження проявів
підтоплення сільськогосподарських угідь та
населених пунктів.

Раціоналізація аграрного природокористу+
вання в зоні осушення також значною мірою
залежить від передачі осушених земель дер+
жавної та комунальної власності у користуван+
ня суб'єктам аграрного підприємництва, а та+
кож суб'єктам інших видів господарської діяль+
ності, які використовуватимуть ці землі на
принципах строковості і платності, що підви+
щить рівень надходжень до місцевих бюджетів.
У зв'язку із об'єднанням територіальних гро+
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мад та ідентифікацією їх меж підвищиться
ймовірність передачі осушених сільськогоспо+
дарських земель державної власності у воло+
діння та розпоряджання територіальних громад,
що дозволить сформувати колективного влас+
ника осушеним сільськогосподарським угіддям
і протидіяти поглинанню цих земель вертикаль+
но+інтегрованими аграрними формуваннями,
які спеціалізуються на вирощуванні експорто+
орієнтованих культур та підвищують рівень
енергетичної спрямованості сільськогоспо+
дарського виробництва в цілому.

Наявні інституціональні передумови, інстру+
менти та методи раціоналізації аграрного при+
родокористування дадуть можливість забезпе+
чити диверсифікацію напрямів використання
осушених земель, що сприятиме подоланню
монокультуризації сільськогосподарського
виробництва, впровадженню сучасних техно+
логій рослинництва, посиленню органічної
спрямованості сільськогосподарської діяль+
ності в цілому. Виходячи з наявних типів грун+
тів та природнокліматичних умов в зоні до+
мінування осушених земель, диверсифікація
напрямів їх використання забезпечуватиметь+
ся через переведення ренатуралізованих осу+
шених сільськогосподарських земель у лісовк+
риті площі; повернення до традиційної сіль+
ськогосподарської спеціалізації; створення
біоенергетичних систем; розширення ареалу
розвитку зеленого і сільського туризму; ство+
рення систем упередження підтоплення осуше+
них сільськогосподарських угідь.

Важливою складовою впровадження механі+
зму раціоналізації аграрного природокористу+
вання в зоні осушення з огляду на наявні інсти+
туціональні передумови і визначені методи та
інструменти є повернення до традиційної
сільськогосподарської спеціалізації переважної
більшості суб'єктів аграрного підприємництва,
що передбачає поступове збільшення посівів тра+
диційних, в першу чергу, для супіщаних та дер+
ново+підзолистих грунтів гумідної зони сільсько+
господарських культур, що сприятиме зміцнен+
ню агроландшафтів та зменшенню проявів вод+
ної та вітрової ерозії. Традиційна сільськогоспо+
дарська спеціалізація в зоні осушення пов'язана
із значними площами луб'яних культур, а також
жита та культур енергетичного спрямування.
Відновлення традиційної сільськогосподарської
спеціалізації через збільшення обсягів виробниц+
тва високоліквідної сільськогосподарської сиро+
вини (насіння льону, льоноволокна, костриці)
дасть можливість вітчизняним товаровиробни+
кам завоювати привабливі ніші на світових рин+
ках сільськогосподарської сировини.

Виходячи з перспектив відновлення традиц+
ійної сільськогосподарської спеціалізації, що
передбачає значні обсяги утворення відходів
сільськогосподарського виробництва, а також
деревних відходів, які отримуватимуться при
здійсненні рубок, пов'язаних із веденням лісо+
вого господарства на самозаліснених територі+
ях, створюються сприятливі передумови для
суттєвого нарощення обсягів виробництва твер+
дого біопалива, що сприятиме зменшенню по+
треби у викопних вуглеводнях для домогоспо+
дарств та суб'єктів соціальної інфраструктури.

При цьому максимізація обсягів виробниц+
тва твердого біопалива на основі використан+
ня відходів сільськогосподарського та лісогос+
подарського виробництва не має йти всупереч
пріоритетам збереження продовольчої, а не
енергетичної спрямованості рослинницької га+
лузі. З цією метою необхідним є формування
біоенергетичних систем в зоні осушення, які
передбачають максимально можливе викорис+
тання деревних відходів та відходів сільсько+
господарського виробництва для виготовлен+
ня паливних гранул та брикетів при науково
обгрунтованому розмірі посівних площ куль+
тур енергетичного спрямування, зокрема
міскантусу, за умови збереження традиційної
сільськогосподарської спеціалізація і зміцнен+
ня лісо+ та агроландшафтів.

Масові прояви природної ренатуралізації
осушених сільськогосподарських угідь внаслі+
док виведення з робочого стану мереж гідро+
технічних споруд, які обслуговували меліоро+
вані території, сформували територіальний ба+
зис для розвитку зеленого і сільського туриз+
му завдяки відновленню традиційних для гумі+
дної зони флористичних та фауністичних ре+
сурсів. Саме розвиток зеленого і сільського
туризму дасть можливість повною мірою ди+
версифікувати економіку сільських територій
в зоні осушення, залучити до продуктивної
діяльності значну кількість сільського населен+
ня та збільшити доходи домогосподарств.

Найбільш складною проблемою раціонал+
ізації аграрного природокористування в зоні
осушення є створення систем для упереджен+
ня підтоплення осушених сільськогосподарсь+
ких угідь, оскільки даний захід має, в першу
чергу, важливе природоохоронне значення і
не несе для окремо взятого суб'єкта господа+
рювання та домогосподарства економічного
ефекту, але в цілому формує сприятливі про+
сторові передумови для ведення високопро+
дуктивного сільськогосподарського вироб+
ництва відповідно до традиційної спеціалі+
зації, розширення площі земель лісового фон+
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ду та розвитку зеленого і сільського туризму.
За таких умов ініціатива стосовно створення
штучних, а в деяких випадках і природних
дамб для упередження підтоплення осушених
сільськогосподарських угідь має йти від
органів місцевого самоврядування, які є ви+
разниками потреб місцевого населення, а та+
кож мають забезпечувати сприятливий тери+
торіальний полігон для розвитку місцевого
господарства.

Магістральним елементом механізму ра+
ціоналізації аграрного природокористування в
зоні осушення має виступати фінансово+еконо+
мічний механізм як сукупність інструментів,
джерел та методів фіскального та фінансово+
кредитного забезпечення заходів по раціона+
лізації аграрного природокористування (рис. 2).
Побудова сучасного фінансово+економічного
механізму раціоналізації аграрного природо+
користування в зоні осушення має базуватися
на ряді фундаментальних засад, які визначають
інституціональні межі володіння, користуван+
ня та розпоряджання осушеними землями,
встановлюють інституціональні обмеження на
купівлю+продаж осушених сільськогоспо+
дарських угідь, передбачають делегування по+
вноважень стосовно управління природоохо+
ронною діяльністю на регіональний та місцевий
рівень.

До фундаментальних засад формування
фінансово+економічного механізму раціо+
налізації аграрного природокористування в
зоні  осушення слід віднести також
платність спеціального природокористу+
вання, дотримання принципу "забруднювач
платить" та відшкодування втрат сільсько+
господарського та лісогосподарського ви+
робництва.

Врахування такої важливої інституціональ+
ної передумови формування фінансово+еконо+
мічного механізму раціоналізації аграрного
природокористування в зоні осушення як на+
явність державної, комунальної та приватної
форм власності на осушені землі є важливим
при ідентифікації наявної бази стягнення
різних форм рентної плати за землю, що знач+
ною мірою визначає потенціал наповнення
місцевих бюджетів, зокрема бюджетів місцево+
го самоврядування, а також фондів відтворен+
ня та охорони меліорованих земель. Врахуван+
ня наявності мораторію на вільний оборот осу+
шених сільськогосподарських угідь виступає
передумовою вибору та застосування різнома+
нітних форм користування землями такої ка+
тегорії, що також детермінує вибір інстру+
ментів та методів фіскального регулювання

діяльності землевласників та землекористу+
вачів.

Реальна децентралізація системи управлі+
ння природоохоронною діяльністю також
створює можливості для диверсифікації
фінансово+економічних інструментів впливу
на природокористувачів як в частині стимулю+
вання процесів відтворення та охорони осуше+
них земель, так і в частині запобігання еколо+
го+деструктивним та природо+руйнівним про+
цесам. Децентралізація управління природо+
охоронною діяльністю фактично створює
інституціональне підгрунтя для формування
фінансово+економічного механізму раціонал+
ізації аграрного природокористування на ре+
гіональному та місцевому рівні, що дасть мож+
ливість забезпечити узгодження інструментів
фінансово+кредитного та фіскального впливу
на природокористувачів з пріоритетами соц+
іально+економічного піднесення територіаль+
них громад.

Відправним пунктом при формуванні фінан+
сово+економічного механізму раціоналізації
аграрного природокористування є дотриман+
ня принципу "забруднювач платить", що безпо+
середньо пов'язано з тими видами діяльності,
які генерують викиди та скиди шкідливих ре+
човин, а також передбачають розміщення
відходів.

Фундаментальною складовою фінансово+
економічного механізму раціоналізації аг+
рарного природокористування в зоні осушен+
ня в умовах децентралізації влади та рефор+
ми місцевого самоврядування слід вважати
удосконалення механізму відшкодування
втрат сільськогосподарського та лісогоспо+
дарського виробництва у зв'язку з тим, що ди+
версифікація напрямів використання осуше+
них земель передбачає вилучення частини
земель лісового фонду та сільськогоспо+
дарських угідь для розбудови рекреаційної
діяльності, а також зеленого та сільського
туризму.

Виходячи з перерахованих фундаменталь+
них засад функціонування фінансово+еконо+
мічного механізму раціоналізації аграрного
природокористування, формуються інструмен+
ти, джерела та методи впливу на ефективність
використання і охорони осушених земель. Ди+
версифікація набору інструментів наповнення
фінансових фондів розширює джерела фінан+
сування природоохоронних заходів, які в свою
чергу вимагають добору методів фінансування
заходів для відтворення і охорони осушених зе+
мель. Виходячи з наявного інституціонального
підгрунтя фіскального регулювання природо+
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користування, бюджетного фінансування при+
родоохоронних заходів та пріоритетів децент+
ралізації у сфері управління природними ре+
сурсами, основними інструментами наповнен+
ня фінансових фондів відтворення та охорони
осушених земель слід вважати рентну плату за
спеціальне використання води, екологічний
податок, штрафи за порушення природоохо+
ронного законодавства, відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарсько+
го виробництва, плату за землю.

Наявні інструменти наповнення фінансових
фондів формують специфікацію джерел фінан+
сування природоохоронних заходів, якими ви+
ступають: кошти державного фонду розвитку
водного господарства; кошти регіональних та
місцевих фінансових фондів природоохорон+
ного спрямування; власні кошти суб'єктів гос+
подарювання та домогосподарств; кошти
місцевих бюджетів; фінансові ресурси, залучені
в рамках реалізації грантових програм та
міжнародних природоохоронних проектів.

Виходячи з наявних джерел фінансування
природоохоронних заходів, методами фінансу+
вання заходів по відтворенню і охороні осуше+
них земель мають стати: бюджетне фінансуван+
ня відтворення та охорони осушених земель
державної та комунальної власності; цільове
державне фінансування заходів по упереджен+
ню підтоплень осушених сільськогосподарсь+
ких угідь; фінансування природоохоронних
заходів на основі угод державно+приватного
партнерства. Важливого значення в нинішніх
умовах набуває фінансове стимулювання ра+
ціонального використання осушених земель
шляхом надання прямої та непрямої держав+
ної підтримки землевласникам та землекорис+
тувачам, які реалізують проекти екологічного
реінжинірингу осушених земель та забезпечу+
ють модернізацію та реконструкцію меліора+
тивного фонду.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

В умовах структурної перебудови регіо+
нальних агропромислових комплексів особли+
вого значення набуває раціоналізація аграрно+
го природокористування. В першу чергу потре+
бують обгрунтування організаційно+еко+
номічні засади впровадження механізму раці+
оналізації аграрного природокористування в
зоні осушення, які включали б відповідні інсти+
туціональні передумови, інструменти та мето+
ди раціоналізації, а також диверсифікацію на+
прямів використання осушених земель.

Магістральною складовою структурної пе+

ребудови агропромислових комплексів у зоні
осушення є якраз диверсифікація напрямів ви+
користання осушених земель, яка передбачає
переведення ренатуралізованих осушених
сільськогосподарських земель у лісовкриті
площі, повернення до традиційної сільськогос+
подарської спеціалізації, створення біоенерге+
тичних систем та розширення територіально+
го базису розвитку зеленого і сільського туриз+
му.

Базовою ланкою механізму раціоналізації
аграрного природокористування в зоні осу+
шення виступає фінансово+економічний ме+
ханізм, який включає інструменти наповнення
фінансових фондів, джерела фінансування
природоохоронних заходів та методи фінансу+
вання заходів по відтворенню і охороні осуше+
них земель.

Формування фінансово+економічного ме+
ханізму раціоналізації природокористування в
зоні осушення має відштовхуватися від розумін+
ня певних фундаментальних постулатів, а саме
врахування обмежень на вільний оборот осу+
шених сільськогосподарських угідь, дотриман+
ня принципу платності спеціального природо+
користування, принципу "забруднювач пла+
тить" та забезпечення відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарсько+
го виробництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

В умовах ринкових відносин перед еконо+
мікою країни поставлена задача формування
ефективного конкурентоспроможного сіль+
ськогосподарського виробництва та пост+
ійного пошуку резервів зниження собівар+
тості сільськогосподарської продукції. Од+
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EVALUATION SYSTEMS MANAGEMENT BY ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL PROCESSES
OF PRODUCTION AND PROCESSING MILK IN THE KHARKIV REGION

Проведено оцінку системи управління економіко<технологічними процесами виробництва та переробки молока
в Харківській області, на основі системи показників, які складаються з п'яти частин. Встановлено, що необхідно
використовувати єдиний критерій ефективності і систему показників для оцінки економічної ефективності управ<
ління підприємствами з виробництва та переробки молока. Ґрунтуючись на цьому, запропоновано послідовність дій
щодо оцінки економічної ефективності системи управління підприємств з виробництва та переробки молока.

Проаналізовано рейтинг показників та стан системи управління Харківської області та зроблено висновок, що
найгірша ситуація склалася в системі управління виробничою частиною підприємств, найкраща ситуація в управлінні
трудовою діяльністю. Визначено, що навіть незначне покрашення системи управління лише зазначеної складової доз<
волить значно підвищити ефективність управління в цілому.

Estimation system management of economic and technological processes of production and processing milk in the
Kharkiv region, was conducted on the basis of a five<part system indicators. It was established that it is necessary to use,
a single criterion of efficiency and a system indicators for assessing the economic efficiency of the management fo milk
production and processing enterprises. Based on this, a series of actions have been proposed to assess the economic
efficiency of the milk production and processing enterprise management system and the region as a whole.

The rating of indicators and the state the management system of the Kharkiv region is analyzed, and the conclusion
is made that the worst situation has occurred in the system of management of the industrial part of enterprises, the best
situation in the management of labor activity. It has been determined that even a minor improvement of the control
system of only this component will significantly improve the efficiency of management as a whole.

Ключові слова: управління, виробництво, переробка, молокопродуктовий підкомплекс, оцін3
ка системи.

Key words: management, production, processing, dairy product subcomplex, system evaluation.

нак за період ринкових перетворень у галузі
молочного скотарства, як і у всіх агарних
підприємствах України, відбувся істотний
спад виробництва. Реформування галузі,
спрямоване на зміну форм власності та гос+
подарювання, не привело до досягнення очі+
куваних позитивних результатів. Для забез+
печення конкурентоспроможності та розши+
реного відтворення виникає об'єктивна не+
обхідність комплексного та якісного підви+
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щення рівня ведення господарської діяль+
ності в цій галузі. З урахуванням цього пріо+
ритетним напрямом розвитку молочного ско+
тарства є організація ефективного управ+
ління.

Це є одним із основних питань, рішення яких
сьогодні вимагає організації господарської
діяльність аграрних підприємств, з урахуван+
ням змін зовнішнього та внутрішнього середо+
вища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На даний час вивчення тематики організа+
ція ефективного управління присвячено дос+
татню кількість робіт. Значний внесок у вивчен+
ня питання розвитку та ефективності управлі+
ння зробили такі вченні та науковці, як: В.Г. Ан+
дрійчук, М.О. Бєсєдін, Л. С. Буценко, О.Д. Гуд+

зинський, С.І. Дем'яненко, Й.С. Завадський,
П.М. Макаренко, М.Й. Малік, В.Я. Месель+
Веселяк, Л.І. Михайлова, В.І. Перебийніс,
П.Т. Саблук та інші.

На думку Л.С. Буценко [1] ефективне управ+
ління такою групою чинників як: ресурсні, еко+
номічні, організаційні, політичні та правові, в
цілому вплине на ефективність розвитку під+
приємств з виробництва та переробки молока.

Однак ряд питань, пов'язаних з організац+
ійно+економічним механізмом створення і фун+
кціонування системи управління, до цього часу
залишається актуальним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною цілю статті є оцінка системи

управління економіко+технологічними проце+
сами виробництва та переробки молока в Хар+
ківській області.

 
 

 

 

Постановка проблеми: визначення цілей оцінки ефективності управління підприємством 

Вибір предметних об'єктів оцінки 

Вивчення показників оцінки ефективності системи управління з виробництва та 
переробки молока 

Визначення критеріїв оцінки

Визначення системи показників для оцінки ефективності системи управління 
підприємств з виробництва та переробки молока 

Встановлення нормативних (планових) параметрів оціночних показників 

Структуризація обраних показників

Показники оцінки економічної 
ефективності підприємств з 
виробництва та переробки 

молока 

Інформація для оцінки ефективності системи управління  

Дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства 

Визначення фактичних значень (характеристик) оціночних показників 
розрахунково-аналітичними і експертними методами 

Показники оцінки економічної 
ефективності системи управління 

підприємств з виробництва та переробки 
молока 

Комплексний аналіз параметрів оцінки та інтерпретація її результатів 

Дослідження технологічних процесів підприємства з розбивкою на окремі 
підпроцеси і виявлення «вузьких» місць 

Висновок щодо ефективності системи управління  

Розроблення проекту управлінського рішення 

Рис. 1. Основні етапи оцінки економічної ефективності системи управління
молокопродуктового підкомплексу

Джерело: сформовано автором за джерелом [3].
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Система показників у роботах різних еко+
номістів відрізняється структурою показників
що дозволяють оцінити ефективність управ+
ління підприємствами з виробництва та пере+
робки молока.

Необхідно відзначити, що формування си+
стеми управління на вітчизняних підприємствах
спирається більше на досвід, аналогію, стан+
дартні рішення і інтуїцію, ніж на сувору мето+
дологію і методику, що базується на наукових
методах і принципах менеджменту і маркетин+
гу.

Найчастіше поняття ефективності вжи+
вається в фінансово+економічній сфері управ+
ління, що є точною дисципліною і оперує чис+
лами, формулами, коефіцієнтами. У зв'язку з
цим склався певний стереотип, і коли мова за+
ходить про ефективність управління підприє+
мством, то люди очікують отримати формулу з
точними даними, в якій ці дані складаються,
перемножуються, діляться і віднімаються. В
результаті повинен вийти такий собі коефі+
цієнт, що відображає ефективність управління.
Цим методом можна виміряти ефективність
управління, наприклад, інвестиціями, капіта+
лом, оборотними коштами, але для розуміння
загальної ефективності управління підприєм+
ством такий підхід неприйнятний [2].

Вивчаючи загальну ефективність управлін+
ня підприємством можливо отримати ряд по+
казників, одні з яких будуть виражатися чис+
лами, інші виражені словесними формулюван+
нями. Ці показники можуть бути використані
лише при достатньому рівні досвіду і кваліфі+
кації в управлінні і дозволять отримати основні
напрями, тенденції і зробити загальний висно+
вок.

Такий підхід призводить до негативних
явищ і необоротних процесів, негативно позна+
чається на ефективності системи управління
підприємством.

Оцінка ефективності управління здійс+
нюється за багатьма параметрами. Для різних
підприємств цей набір параметрів майже не
змінюється, але самі параметри мають різну
пріоритетність для кожного підприємства.

 У зв'язку з цим результати вдосконалення
системи управління виробництвом повинні
відображатися в економії всіх видів ресурсів,
підвищення якості продукції, зміні характеру і
культури праці.

Ми дотримуємося думки, що необхідно ви+
користовувати єдиний критерій ефективності і
систему показників для оцінки економічної

ефективності управління підприємствами з ви+
робництва та переробки молока. Грунтуючись
на цьому, пропонуємо таку послідовність щодо
оцінки економічної ефективності системи уп+
равління і в цілому підприємств з виробництва
та переробки молока (рис. 1).

При оцінці ефективності підприємств з ви+
робництва та переробки молока, як і сільсько+
го господарства в цілому, визначальним є ра+
ціональне використання продуктів при повно+
му задоволенні особистих і суспільних потреб
населення.

На наш погляд, запропонована класифіка+
ція факторів, що впливають на ефективне
управління підприємствами молочнопродукто+
вого підкомплексу, запропонована М.В. Литви+
ненко [4], на нашу думку, є економічно правиь+
ною, а якщо закласти в систему показників
оцінки економічної ефективності системи уп+
равління підприємств з виробництва та пере+
робки молока показники, що дозволяють оці+
нити кожну групу чинників, то це дозволить до+
сягти мети.

За допомогою системи показників, яка
складається з п'яти частин:

— оцінка стратегічної частини;
— оцінка фінансової частини;
— оцінка управлінської діяльності;
— оцінка трудової діяльності;
— оцінка виробничої діяльності.
Нами було проведемо комплексну оцінку

системи управління при виробництві та пере+
робці молока в Харківській області.

Така система оцінки дозволяє визначити на
регіональному рівні чи існують недоліки в сис+
темі управління виробництвом та переробкою
молока в регіоні, який саме район призводить
до зниження ефективності регіону, яке підпри+
ємство нехтую системою управління і які захо+
ди потрібно розробляти щодо покрашення си+
стеми управління.

Аналіз стратегічної частини управління ви+
робництвом та переробкою молока показав, що
його рівень у регіоні середньому знаходиться
на малоефективному рівні. Цього рівня досяг+
нуто завдяки того що підприємства не достат+
ньо приділяють уваги таким складовим як основ+
ні цінності підприємства — це центральна роль
споживача, орієнтування на результати досяг+
нення цілей, командна робота, взаємодія та
партнерство які склали 47,5 %. Але вона досяг+
ла цього рівня завдяки тому що підприємниць+
ка діяльність побудована на місії підприємства,
80 % підприємств вважає що у них є місія, на+
приклад розробка і виробництво конкурентос+
проможної продукції; на малоефективному
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рівні знаходиться наявність цінностей підприє+
мства, в більшій мірі це пов'язано з чесністю і
порядністю, загальнолюдською і професійною
етикою.

Наступним кроком оцінки ефективності
управління є розрахунок значень частини фі+
нансових показників. Розрахувавши суму балів
по фінансовій частині показників, нами було
визначено рівень ефективності управління.
Згідно з показниками таблиці рівень оцінки
ефективності управління в регіоні по фінансо+
вих показників визначено як малоефективний.
Не дивлячись на те що була тенденція покра+
шення по зростанню виручки, підприємства не
приділили уваги до зниженню собівартості, що
в свою чергу немало можливості покращити си+
туацію с отримання прибутку і підвищенню
рентабельності. В такому випадку основним
завданням потрібно ставити, управління витра+
тами підприємства, що дасть змогу забезпечи+
ти стійкий фінансовий стан.

Оцінка управлінської діяльності проводи+
лася на основі розрахунків фінансових показ+
ників і результатів опитування. За отрима+
ними результатами було зроблено висновок,
що ефективність управління в регіоні можна
оцінити як малоефективну. Всі менеджери уп+
равління мають спеціальну освіту, що викори+
стовується малоефективно. Висновком до цьо+
го можуть стати технологічні нововведення,
особливо сучасні форми автоматизації і інфор+
маційні технології справляють чи не найбільш
істотний вплив на рівень і динаміку ефектив+
ності виробництва. За принципом ланцюгової
реакції вони викликають суттєві зміни в управ+
лінському персоналі, методах і формах органі+
зування трудових процесів, підготовці і квалі+
фікації персоналу.

Завершальною частиною дослідження була
оцінка ефективності управління в Харківській
області по виробничій частині показників. Та+
ким чином, ця частина потребує впроваджен+
ня системи управління виробництвом, яка за+
безпечить підприємство повним комплексом
функціональних можливостей виробництва.

Дозволить оптимізувати всі виробничі
процеси підприємства, від вихідних ма+
теріалів до кінцевої продукції.

Провівши аналіз управління вироб+
ництвом та переробкою молока в
Харківській області за основними скла+
довими було визначено загальний стан
системи управління в регіоні.

Для цього було визначено вагу кож+
ного показника (табл. 1) та встановле+
но рейтинг показників, який дозволив

оцінити стан системи.
Проаналізувавши данні таблиці, було

встановлено, що найгірша ситуація склалася
в системі управління виробничою частиною
підприємства, яка посідає п'яте останнє
місце, найкраща ситуація була в управлінні
трудовою діяльністю і займає перше місце в
рейтингу.

Після визначення рейтингу основних показ+
ників постає питання визначення загального
підсумкового показника управління виробниц+
твом та переробкою молока [5].

Таким чином, загальний підсумковий показ+
ник управління виробництвом та переробкою
молока дорівнює:

0,23×63,6 + 0,18×50,0 + 0,20×55,3 + 0,28×79,8+
+ 0,11×32,0 = 60,5.

Провівши розрахунок показника, який до+
рівнює 60,5, ми можемо зробити висновок, що
управління виробництвом та переробкою мо+
лока знаходиться на малоефективному рівні
та потребує пошуку шляхів його удосконален+
ня. Для визначення шляхів його удосконален+
ня, нами було структуровано основні показ+
ники (рис. 2) та визначено найслабкіші скла+
дові, які потребують підвищення ефектив+
ності.

Аналізуючи наведене графічне зобра+
ження, можна зробити висновок, що основ+
ними складовими системи виробництва, які
потребують підвищення ефективності уп+
равління є: зниження собівартості,  на+
явність додаткових виплат, підвищення рен+
табельності персоналу управлінської діяль+
ності, наявність цінностей підприємства,
зростання рівня товарності, збільшення
прибутку.

Собівартість продукції є одним із найваж+
ливіших показників діяльності підприємства,
який впливає на його рентабельність і само+
окупність. Лише запровадження комплексної
системи управління собівартістю продукції з
використанням усіх його функцій: аналізу, пла+
нування, організації, регулювання та контро+
лю для оптимізації рівня собівартості продук+

Найменування показника Рейтинг Вага 
показника 

Результат розрахунку стратегічної частини 2 0,23
Результат розрахунку фінансових частини 4 0,18
Результат розрахунку оцінки управлінської діяльності 3 0,20
Результат розрахунку оцінки створення умов трудової 
діяльності 1 0,28 
Результат розрахунку виробничої частини 5 0,11

Таблиця 1. Визначення питомої ваги показників
у методиці оцінки ефективності управління

підприємством

Джерело: розраховано автором.
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ції, дозволить підвищити прибутковості під+
приємства і підвищити ефективність управлін+
ня в цілому.

Наявність додаткових виплат у першу чергу
відсутня через розкрадання. Найпоширеніший
вид розкрадання в сільському господарстві —
це необгрунтоване списання або крадіжка па+
лива і паливно+мастильних матеріалів. При цьо+
му далеко не всі вважають таким вже злочином
недозаправлення техніки або розбавлення па+
лива. Але ось крадіжки дорогих запчастин вже
вимагають спеціального розслідування. Вирі+
шити це питання можливо лише через впровад+
ження сучасних систем, які можуть перемогти
розкрадання в агробізнесі і зберегти компані+
ям значні суми.

Підвищення рентабельності персоналу управ+
лінської діяльності можливо досягти за раху+
нок скорочення управлінського персоналу,
запровадження нових технологій та викорис+
тання більш кваліфікованого персоналу, а не
орієнтація на родинні зв'язки.

Сучасний напрям розвитку аграрного сек+
тору суттєво змінює методи управління
підприємствами. Відповідно, для зайняття
конкурентоспроможної позиції на ринку ке+
рівники підприємства повинні переглянути
головні принципи управління, предмет госпо+
дарської діяльності і віддати пріоритет тим
напрямам, які мають найбільшу цінність. Впро+
вадження стратегічного менеджменту, орієн+
тованого на цінностях, сприятиме швидкому
досягненню поставлених цілей, правильній
організації виробничих процесів, зростанню
прибутку, підвищенню рівня ліквідності, пла+
тоспроможності та ділової активності суб+
'єкта господарювання і успішному розвитку
бізнесу [6].

Особливим чинником, який впливає на
збільшення товарності продукції та виручки
від реалізації є підвищення якості продукції та
продуктивності. На якісну продукцію, що по+
стачається на ринок, існує кращий попит, і
вона реалізується за вищою ціною, тому в на+
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Рис. 2. Графічне зображення розрахунку основних показників управління виробництвом
та переробкою молока

Джерело: сформовано автором.
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шому випадку не буде потребуватись знижен+
ня ціни. Нестандартна, неякісна продукція має
менший попит, залежується, псується, і це
змушує товаровиробника реалізувати її за
нижчою ціною, що знижує прибуток, а в дея+
ких випадках робить виробництво такого виду
продукції збитковим. Таким для підвищення
рівня товарності, виручки від реалізації та
прибутку потрібно запровадити систему уп+
равління якістю та покращити технологію ви+
робництва молока.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

На основі запропонованого методу та си+
стеми показників, що складається з п'яти ча+
стин, було проведено комплексну оцінку си+
стеми управління виробництвом та перероб+
кою молока в Харківській області, що доз+
волило визначити її стан та встановити рей+
тинг показників за станом системи управлі+
ння. Встановлено, що найгірша ситуація
склалася в системі управління виробничою
частиною підприємств, яка посідає п'яте,
останнє місце, найкраща ситуація є в уп+
равлінні трудовою діяльністю і займає пер+
ше місце в рейтингу. Таким чином підприєм+
ствам у першу чергу потрібно звернути ува+
гу на виробничу частину і розробити план
заходів щодо її покрашення за рахунок
підвищення системи управління нею, що в
подальшому може стати перспективним на+
прямом дослідження. Навіть незначне по+
крашення системи управління лише зазначе+
ної складової дозволить значно підвищити
ефективність управління в цілому.
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