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The article is devoted to topical issues of development of existing and establishment of new approaches
to the methodology of assessing the effectiveness of foreign economic activity of agricultural enterprises
with the subsequent formation of strategies for its development. Thanks to the successful operation of domestic agricultural enterprises in foreign markets and effective and fruitful cooperation with foreign partners, economic growth of the country as a whole is achieved. Therefore, in modern economic conditions, the
increase in foreign economic activity requires a thorough methodological approach to assessing the effectiveness of foreign economic activity of agricultural enterprises. The theoretical and methodological basis
of research were the works of leading domestic and foreign economists and the work of leading analysts on
the problems and methodology of modeling foreign economic activity, comprehensive approaches based on
a combination of economic analysis and methods of economic and mathematical modeling. The following
research methods were used in solving the tasks: monographic, analysis and synthesis, expert evaluations,
deduction method and abstract-logical. In order to implement the organizational and economic mechanism
for determining the foreign economic activity of agricultural enterprises, we propose to use a universal
method of foreign economic activity analysis and at the micro level in order to compare the obtained calculations to assess trends in the development of foreign economic activity of agricultural enterprises. If an
agricultural enterprise is engaged in both exports and imports, then to assess its performance in the foreign
market for a certain period can be calculated integrated indicators of foreign trade, which provide for the
comparability of results achieved for the whole set of export-import operations at full cost. The initial methodological basis for assessing and analyzing the foreign economic activity of agricultural enterprises should
be a systematic analysis and a comprehensive, dialectical approach, which necessitates the study of individual elements and the system as a whole in constant motion, change, in the process of constant renewal. This
is important not only for understanding the essence of economic categories but also for formulating conclusions on their practical application, making management decisions at different levels of the hierarchical
management system in the agricultural sector of Ukraine. The practical significance of the results of the
study lies in the substantiation of the methodology, which allows to calculate and fully assess the effectiveness of foreign economic activity of any agricultural enterprise.
Key words: valuation methodology, foreign economic activity, agricultural enterprises, integrated
indicator, valuation indices.

Методичні підходи до оцінювання ефективності зовнішньоекономічної
діяльності аграрних підприємств
Р. Б. Батюк
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Стаття присвячена актуальним питанням розвитку наявних і встановлення нових підходів до методики оцінки ефективності
зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств із подальшим формуванням стратегій його розвитку. Завдяки успішній
діяльності вітчизняних аграрних підприємств на зовнішніх ринках та ефективній й плідній співпраці з іноземними партнерами
досягається економічне зростання країни у цілому. А тому в сучасних умовах господарювання підвищення ЗЕД вимагає ґрунтовного методичного підходу до оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств. Теоретичною та методологічною основою досліджень стали праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів та праці провідних аналітиків, присвячені проблемам і методології моделювання зовнішньоекономічної діяльності, комплексні підходи, що базуються на
поєднанні економічного аналізу та методів економіко-математичного моделювання. При вирішенні поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: монографічний, аналізу та синтезу, експертних оцінок, метод дедукції та абстрактнологічний. З метою реалізації організаційно-економічного механізму визначення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств пропонуємо використовувати універсальну методику аналізу ЗЕД, яка може застосовуватись як на макро-, та і на мікрорівні з метою можливості порівняння отриманих розрахунків для оцінки тенденцій розвитку ЗЕД аграрних підприємств. Якщо
аграрне підприємство одночасно займається експортом і імпортом, то для оцінки його роботи на зовнішньому ринку за певний
період можуть бути розраховані інтегральні показники ефективності зовнішньоторговельної діяльності, які передбачають співмірність результатів, що досягаються, за всією сукупністю експортно-імпортних операцій з повними витратами на них. Вихідною методичною базою для оцінки й аналізу зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств має бути системний аналіз
та комплексний, діалектичний підхід, що зумовлює необхідність вивчення окремих елементів і системи в цілому в постійному русі,
змінах, в процесі постійного оновлення. Це є важливим не тільки для пізнання суті економічних категорій, але і для формулювання
висновків щодо практичного їх застосування, прийняття управлінських рішень на різних рівнях ієрархічної системи управління в
аграрному секторі України. Практична значущість результатів дослідження полягає в обґрунтуванні методики, що дає змогу
розрахувати та максимально повно оцінити ефективність зовнішньоекономічної діяльності будь-якого аграрного підприємства.
Ключові слова: методика оцінювання, зовнішньоекономічна діяльність, аграрні підприємства, інтегральний показник, індекси
оцінювання.

предметом підвищеної уваги багатьох зарубіжних і
вітчизняних учених, зокрема Брояка А. А. (Broiaka,
2020), Васюк Т. В. (Vasiuk, 2015), Гадзало Я. М., Лузан Ю. Я. (Hadzalo & Luzan, 2021), Гребельник О. П.
(Hrebelnyk, 2008), Каплан Р. С. (Kaplan, 2004; Kaplan &
Norton, 2006), Кернасюк Ю. В. (Kernasiuk, 2020), Кубів С. І. (Kubiv & Fediuk, 2020), Паска І. М. (Paska,
2000), Слюсаренко А. В. (Sliusarenko, 2020), Яковлев А. І. (Yakovlev, 1998) та інші.
Однак, незважаючи на значний науковий доробок,
деякі аспекти теоретичних і методологічних засад
оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрних ще недостатньо вивчені.
Поняття ефективності ЗЕД має комплексний і багатоаспектний характер. Воно може виражатись за
допомогою різноманітних економічних показників,
але найпростіший та найголовніший – це отримання
прибутку від реалізацій виробленої продукції на зовнішньому ринку (Semenov, 2009).
На думку Гребельника О. П. ефективність зовнішньоекономічної діяльності – “це економічна категорія,
що відображає сукупний ефект від зовнішньоекономічних зв’язків, який полягає в економії суспільної
праці та зростанні її продуктивності від участі економіки країни у міжнародному поділі праці” (Hrebelnyk,
2008).
Під ефективністю зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві слід розглядати результати виконання зовнішньоекономічних видів діяльності, які
базуються на отриманні такого обсягу доходу, який
забезпечує прибуток, що значно перевищує витрати
на його досягнення. Окрім кількісного критерію визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства необхідно враховувати якісний
критерій, який можемо оцінювати за рівнем виконання поставлених завдань, рівнем конкурентоспроможності продукції та послуг, що експортуються (Psiuk,
2014).
Так, І. Паска (Paska, 2000) пропонує визначати
економічну ефективність зовнішньоекономічної дія-

Вступ
В умовах ринкової економіки кожне підприємство
самостійно визначає свою діяльність, зокрема зовнішньоекономічну. Від цього залежить розвиток підприємства, а тому здійснення зовнішньоекономічної
діяльності має бути результативним та ефективним з
формування відповідного механізму управління, який
дозволить ефективно впливати на діяльність об’єкту
управління з метою досягнення цілей підприємства
при здійсненні ЗЕД.
На сучасному етапі глобалізації господарських відносин визначальним у розвитку аграрних підприємств України є ефективність інтеграції аграрного
сектору економіки нашої держави у систему зовнішньоекономічних зв’язків, відповідно до вимог СОТ,
що вимагає суттєвого рівня його адаптованості до
сучасних тенденцій зовнішнього середовища. Адже,
завдяки успішній діяльності вітчизняних аграрних
підприємств на зовнішніх ринках та ефективній й
плідній співпраці з іноземними партнерами досягається економічне зростання країни у цілому. А тому в
сучасних умовах господарювання підвищення ЗЕД
вимагає ґрунтовного методичного підходу до оцінки
ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств.
В економічній літературі, яка представлена досить
детальною системою аналізу та оцінки фінансовогосподарської діяльності підприємства у зовнішньоекономічній сферіприділено належну увагу. Проте не
існує єдиного загальновизнаного підходу до оцінювання розвитку ЗЕД підприємства.
Відкритим залишається питання вибору критеріїв
оцінки та аналізу ЗЕД, які дозволять окремим аграрним підприємствам залежно від виду та обсягів їхньої
діяльності адекватно оцінити ефективність й визначити шляхи подальшого розвитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження методичних аспектів оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств є
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рахувати та максимально повно оцінити ефективність
зовнішньоекономічної діяльності будь-якого аграрного підприємства.

льності підприємства в розрізі окремих товарних груп
або товарів. На його думку, ефективність зовнішньоекономічної діяльності характеризують такі показники, як валютна ефективність експорту, абсолютна
ефективність, абсолютний ефект, рівень рентабельності. Рівень рентабельності автор пропонує визначати
як співвідношення абсолютного ефекту від експорту і
собівартості виробництва одиниці продукції з урахуванням витрат на здійснення експортної угоди. Варто
зазначити, що оцінювання розвитку ЗЕД аграрних
підприємств передбачає застосування набору різноманітних методів та прийомів (інструментів) та базується на певних методичних підходах.
А. Яковлєв розробив систему оцінки ефективності
для різних агентів міжнародного бізнесу, дав визначення коефіцієнту кредитного впливу та виділяє такі
показники оцінки ефективності зовнішньоекономічної
діяльності підприємства: ефективність підприємства,
яке самостійно здійснює зовнішню торгівлю, порівняно з ефективністю підприємства, яке реалізує продукцію через державні органи; ефект, який отримує
бюджет держави під час реалізації продукції підприємством безпосередньо іноземному споживачу; ефект
фірми-посередника, яка реалізує продукцію підприємства на зарубіжному ринку; коефіцієнт кредитного
впливу на результати експортно-імпортної діяльності
(Yakovlev, 1998).
Схожої думки дотримується колектив авторів –
Ю. Г. Козак, Н. С. Логвинова, М. А. Заєць (Kozak et
al., 2012). Проте вони вважають, що доцільний поділ
показників лише на дві групи: показники ефекту й
показники ефективності. Оскільки експортна діяльність може супроводжуватися низкою негативних
чинників, що становлять загрозу платоспроможності,
ефективності діяльності підприємства, його здатності
до самофінансування, то, на нашу думку, для визначення ефективності ЗЕД, окрім загальноприйнятих
показників, необхідно застосовувати показники запасу економічної безпеки підприємства, які опосередковано її характеризують. Такі показники визначаються
як різниця між фактично досягнутим обсягом виручки
та її мінімально необхідними рівнями, що послідовно
забезпечують: по-перше, достатній грошовий оборот
підприємства; по-друге, покриття витрат операційної
діяльності, по-третє, фінансування інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства. Зазначимо, незважаючи на відмінності в поглядах щодо класифікації системи показників, більшість авторів дотримується думки, що ефективність ЗЕД потрібно аналізувати
окремо за напрямами такої діяльності, а потім визначати загальний ефект.
Мета та завдання дослідження. Зважаючи на наукову та практичну актуальність теми, метою даного
дослідження є розвиток наявних і встановленнянових
підходів до методики оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств із подальшим формуванням стратегій його розвитку.
Предметом дослідження є науково-методичні та
прикладні підходи до оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств.
Практична значущість результатів дослідження
полягає в обґрунтуванніметодики, що дає змогу роз-

Матеріал і методи досліджень
Теоретичною та методологічною основою досліджень стали праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, у яких розглянуто сучасні
наукові погляди на економічні проблеми управління
зовнішньоторговельною діяльністю, а також праці
провідних аналітиків, присвячені проблемам і методології моделювання зовнішньоекономічної діяльності, комплексні підходи, що базуються на поєднанні
економічного аналізу та методів економікоматематичного моделювання. При вирішенні поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: монографічний - при висвітленні поглядів
учених на досліджувані в роботі проблеми, вивченні
ретроспективи розвитку оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств,
вітчизняного і зарубіжного досвіду); аналізу та синтезу – для оцінювання впливу окремих чинників та
показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств на їх експортний потенціал; експертних оцінок – для формування системи
показників та визначення їх вагомості під час оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності
аграрних підприємств; метод дедукції - при формуванні авторських рекомендацій; абстрактно-логічний
– для теоретичних узагальнень та формування висновків.
Результати та їх обговорення
Класичні методичні розробки щодо визначення
ефективності ЗЕД можливо використовувати як універсальні методики визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. В сучасній
економічній науці існує що найменше два підходи
щодо визначення ефективності ЗЕД підприємства.
Загально прийнятий підхід базується на розрахунку
загального показника ефективності ЗЕД підприємства
– прибутковості зовнішньоторговельних операцій. Він
розраховується шляхом співставлення доходів і витрат, а також розрахунку стану виконання планових
завдань
по
зовнішньоторговельних
операціях
(Terekhov, 2010).
Кожна економічна система, зокрема і підприємство-суб’єкт ЗЕД має в своєму розпорядженні обмежені
ресурси для зовнішньоекономічної діяльності, тому,
при реалізації програми виходу на зовнішній ринок,
необхідно оцінити весь комплекс внутрішніх і зовнішніх можливостей підприємства (Vasiuk, 2015).
На нашу думку, оптимальна програма експорту
аграрних підприємств, визначається за допомогою
наступної економіко-математичної моделі (1):

maxF  iI *kk * Pik * Xik  iI * Pli * Xli  koko* x*Jj *Z jk * Xcepjk,
де:
iI – кількість видів продукції, що випускається,
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h x  y  – максимальний дохід, який приносить (x-y),

k k – кількість зовнішніх ринків експорту продукції,

x  y  – другий об’єкт, до якого вкладається інша
кількість ресурсів (х),
ay  – величина, до якої зменшується кількість (у) до
початку наступного періоду,
b x  y  – величина, до якої зменшується кількість (ху) до початку наступного періоду.
Потреба в оцінюванні зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору виникає тоді,
коли підприємство намагається знайти способи щодо
поліпшення своїх поточних ринкових позицій чи виходу на нові ринки. За необхідності реалізації таких
цілей виникає необхідність оцінювання потенціалу
нового ринку, розрахунку необхідних інвестицій та
дослідження можливостей щодо вдосконалення товарного ринкового асортименту підприємства. Вирішення цих завдань потребує детального аналізу, який
і відбувається шляхом реалізації наступних етапів
оцінювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору (Kubiv & Fediuk, 2020).
Економічне обґрунтування діяльності підприємства, у тому числі і тих напрямків, які пов’язані із зовнішньоекономічною сферою господарювання, здійснюється на підставі аналізу показників ефективності,
які поділяють на показники ефекту та показники ефективності (Voronkova, 2009).
Для економічного обґрунтування прийнятих рішень та управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств можуть використовуватися
різні методики її оцінки. Розглянемо деякі з них.
На практиці поширеним способом оцінки ефективності ЗЕД підприємства є розрахунок різних показників на основі порівняння досягнутих економічних
результатів з витратами ресурсів на їх досягнення. В
якості основних кількісних показників оцінки результативності експорту аграрних підприємств, на наш
погляд, потрібно використовувати наступні:
Коефіцієнт ефективності експорту:
Де
Де ,
(3)
Kл 
Ста  Т ю  П р   Зе
де, Ста – собівартість експортованого товару;

Pik – питомий прибуток від продажу експортної

продукції і на зовнішньому ринку k,
J j – кількість видів продукції, що імпортується,
k oko – кількість зовнішніх ринків імпорту продукції,
X ik – обсяг експорту продукції i на зовнішній ринок k,

X li – обсяг внутрішнього виробництва продукції і,

Pli – питомий прибуток від реалізації продукції і на
внутрішньому ринку,
Z jk – питомі витрати на придбання продукції імпорту

j на зовнішньому ринку k0;
X cepjk – обсяг імпорту продукції j з зовнішнього ринку
k0.
Економіко-математичні методи володіють низкою
переваг, що пов’язано з особливостями їх концептуальної побудови. Економіко-математичні засоби аналізують динаміку рядів числових даних із використанням об’єктивного, науково доведеного математичного
інструментарію. Окрім цього, використання економіко-математичних методів дає змогу не лише оцінити
перспективний напрям зміни того чи іншого індикатора, на їх основі можливо визначити кількісні прогнозні значення показників, що аналізуються (Kubiv
& Fediuk, 2020).
Методика, на наш погляд, має практичну значимість, оскільки ефективність зовнішньоекономічної
діяльності аграрних підприємств формується під
впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Кількісна
оцінка цього впливу є важливою при визначенні ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Проте, при оцінці валютної ефективності зовнішньоекономічної діяльності, необхідно враховувати
фактор перерахунку іноземної валюти в національну
валюту і назад за офіційним курсом НБУ, який не
відображають реального співвідношення купівельної
спроможності іноземних валют і національної валюти, що впливає на достовірність і об’єктивність результатів дослідження.
З метою реалізації організаційно-економічного
механізму визначення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств пропонуємо використовувати універсальну методику аналізу ЗЕД, яка може застосовуватись як на макро-, та і на мікрорівні з метою
можливості порівняння отриманих розрахунків для
оцінки тенденцій розвитку ЗЕД аграрних підприємств. З цією метою пропонується застосувати методи
динамічного програмування, а саме розв’язати рівняння Р. Беллмана (Bellman, 1969): (2)

Т ю – транспортно-експедиторські витрати;
П р – інші витрати (укладення угоди, страхування

товару, платіжно-розрахункові операції, мито і збори
під час перевезення товару через митний кордон та
ін).
Якщо Кл> 1, то експорт ефективний (чим вище зазначений коефіцієнт, тим вища ефективність експорту);
Коефіцієнт ефекту експорту:

Fn x   max*g y  hx  y  Fn 1* ay  b x  y 

(4)
К ю  Опф  В р  Зе ,
– грошовий еквівалент відрахувань до валют-

де:
Fn  x  – максимальний дохід від n-крокового процесу,

де, Опф
ного фонду підприємства, визначається перерахунком
валютної виручки (підлягає обов’язковому продажу
державі) в гривні за курсом на дату надходження
валюти;

n – кількість етапів (кроків) розвитку процесу,

x  – певна кількість ресурсів,
g  y  – дохід, який приносить (y),

 y  – один об’єкт, до якого вкладається певна кількість ресурсів (х),
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Розрахунок економічної ефективності експорту
товару (%)аграрних підприємств здійснюється за
формулою:
Економічна ефективність експорту товару (%):

В р – грошова виручка від обов’язкового продажу
частини валюти державі.
Так, як при оцінці коефіцієнта ефективності і коефіцієнта ефекту експорту аграрних підприємств враховується низка чинників (кількість експортованого
товару, контрактні ціни, динаміка валютного курсу,
рівень накладних витрат в інвалюті і в гривнях, виробнича собівартість товару тощо), їх розрахунок дає
змогу визначити вплив цих чинників на результат за
допомогою методів детермінованого факторного аналізу.
Факторний аналіз зміни коефіцієнта ефективності
експорту товару аграрних підприємствза кожною
групою товарів розраховується за наступною формулою:
Коефіцієнт ефективності експорту товару за кожною групою товарів:
К * Ц * з  ,
(5)
К 
е

,

Показник ефективності експорту є відносною величиною і набуває більшої ваги при економічному
аналізі ЗЕД аграрних підприємств, ніж абсолютний
показник економічного ефекту.
Аналіз імпортних операцій аналогічний аналізу
експортних, за допомогою якого звітні обсяги порівнюються з плановими і минулого року, визначаються
зміни у товарній структурі, а також зміни у географічному напрямку експорту (Voronkova, 2009).
В практичних розрахунках використовується низка коефіцієнтів, за допомогою яких оцінюється ефективність імпортних операційаграрних підприємств:
коефіцієнт ефективності імпорту товарів для перепродажу; коефіцієнт ефективності імпорту товарів для
власного виробництва; економічний ефект імпорту
товарів для власного виробництва (Radchenko, 2007).
Коефіцієнт ефективності імпорту товарів для
перепродажу:
,
(9)

К * с   Н грн

де, К – кількість експортованого товару;
Ц – контрактні ціни;
Р – динаміка валютного курсу;
Н і – рівень накладних витрат в іноземній валюті;
Н грн – рівень накладних витрат в гривнях;
З – виробнича собівартість товару.

При аналізі та оцінці ефективності експортних
операційаграрних підприємств, в першу чергу, визначають зміни в товарній структурі експорту підприємств та зміни в географічному напрямку експорту.
Також аналізується виконання умов контрактів за
термінами поставок і розраховується узагальнюючий
коефіцієнт прострочених зобов’язань за наступною
формулою:
Узагальнюючий коефіцієнт прострочених зобов’язань:
,
(6)

Коефіцієнт ефективності імпорту товарів для
власного виробництва:
,
(10)
де, Сті – вартість товару;
Ті – транспортно-експедиторські витрати;
Пі – інші витрати;
Ді – імпортний дохід;
Звп – витрати на імпорт.
Економічний ефект імпорту товарів для власного
виробництва:

де, Вк – вартість товару по всіх контрактах, які
прострочені за рік;
Вкв – вартість товару по всіх контрактах, які підлягають виконанню за рік.
Розрахунок економічного ефекту експорту товару
аграрних підприємств провадять за формулою:
Економічний ефект експорту товару:
Ее=Вект - Сес,

(8)

Еев=ОіЗ-Ці ,

(11)

де, З – повні витрати на придбання (виготовлення)
та використання
вітчизняної продукції, альтернативної імпортної
продукції, (грн.);
Ці – ціна споживання імпортного товару (продукції), тобто всі витрати за весь період служби імпортного товару, продукції, (грн.).
Якщо аграрне підприємство одночасно займається
експортом і імпортом, то для оцінки його роботи на
зовнішньому ринку за певний період можуть бути
розраховані інтегральні показники ефективності зовнішньоторговельної діяльності, які передбачають
співмірність результатів, що досягаються, за всією
сукупністю експортно-імпортних операцій з повними
витратами на них.
Для розрахунків і визначення економічної ефективності імпортної діяльності аграрних підприємств
застосовують дві групи показників:
- показники ефективності імпорту товарів виробничого призначання для виробничої діяльності;

(7)

де, Вект – виручка від експорту товару в грошових
одиницях і за офіційним курсом країни-експортера;
Сек – всі витрати підприємства на цей товар в грошовій оцінці країни-експортера.
Економічний ефект розраховується в грошових
одиницях, тому будь-яка його позитивна величина є
підставою для пошуку можливостей збільшення експорту з урахуванням досягнутого рівня виробництва.
Цезумовлює перспективу розширення сегменту зовнішньоекономічних відносин, що за будь-яких обставин є позитивним для аграрних підприємств.
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- показники ефективності імпорту товарів кінцевого споживання для реалізації на внутрішньому ринку.
При розрахунку показників економічного ефекту
імпорту товарів і ресурсів виробничого призначення
визначають повну їх вартість за формулами 12 і 13.
Показники економічного ефекту імпорту товарів і
ресурсів виробничого призначення:
В=Ц+Ев ,

(12)

Ев=(м+е+р+з)N ,

(13)

вана за допомогою інтегральних показників ефективності зовнішньоторговельної діяльності.
Показник інтегрального економічного ефектуаграрних підприємств від експортно-імпортної діяльності
може бути розрахований за формулою:
Показник інтегрального економічного ефекту від
експортно-імпортної діяльності:
ЕЕекс-імп=ЕЕекс+ЕЕімп,

де, ЕЕекс – сумарний економічний ефект від експорту, наведений до проміжку часу, за який визначається ефект (вартісний показник). Може бути визначений
як сума ефектів за всіма експортними операціями.
ЕЕімп – сумарний економічний ефект від імпорту,
наведений до проміжку часу, за який визначається
ефект (вартісний показник). Може бути визначений як
сума ефектів за всіма імпортними угодами.
Для розрахунку інтегрального показника ефективності експортно-імпортної діяльності аграрних підприємств за відповідний період часу можна використати наступну формулу (Ekonomichnyi analiz…, 2004):
Інтегральний показник ефективності експортноімпортної діяльності підприємства:

де, В – повна вартість покупки в умовах її використання, (грн.);
Ц – купівельна ціна імпортованих виробничих ресурсів, (грн.);
Ев – експлуатаційні витрати при використанні цих
виробничих ресурсів, (грн.);
м – вартість матеріалів на одиницю продукції, яка
випускається за участю цих ресурсів;
е – вартість палива та енергії на одиницю продукції;
р – питома вартість ремонтів на одиницю продукції;
з – заробітна плата основних робітників на одиницю продукції;
N – програма випуску продукції, на яку розраховує
виробник.
Здійснюючи такий аналіз, необхідно звернути увагу на вплив чинника підвищення якості продукції,
заради чого найчастіше імпортуються виробничі ресурси ізтехнологічно розвинених країн.
Показник економічної ефективності імпорту ресурсів виробничого призначенняаграрних підприємств
розраховується за формулою (Ekonomichnyi analiz…,
2004):
Показник економічної ефективності імпорту ресурсів виробничого призначення:
,

,

(17)

де, Еекс-імп– інтегральний показник ефективності
експортно-імпортної діяльності, %;
Векс – повні витрати на експорт, наведені до проміжку часу, за який визначається економічна ефективність, (грн.);
Вімп – повні витрати на імпорт, наведені до проміжку часу, за який визначається економічна ефективність, грн.
При обґрунтованому підборі індексів оцінювання
зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств доцільно керуватись певними вимогами, а саме:
кожен індекс повинен характеризуватись економічним змістом, тобто повинно бути чітко виражене його
функціональне призначення; для об’єктивності результатів розрахунок індексів повинен ґрунтуватись
на доступній інформаційній базі; під час розрахунку
індексівпотрібно враховувати взаємозв’язки між ними. З урахуванням вищенаведених вимог до системи
індикаторів оцінювання експортної діяльності доцільно зараховувати такі:
Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної
діяльності аграрних підприємствповинна проводитись
за 6 параметрами, кожен з яких оцінює результативність поставленої мети (табл. 1).
Складність та багатогранність зовнішньоекономічної діяльності не дозволяють вибрати один показник
результативності з кількості узагальнюючих результативних показників.

(14)

де, Qim – обсяг товарної продукції, що випускається за участю імпортованих ресурсів у середньорічних
цінах.
Якщо аграрне підприємство імпортує товар для
його подальшої реалізації на внутрішньому ринку,
економічний ефект імпорту обчислюється за формулою:
Показник економічного ефекту імпорту товарів
для реалізації на внутрішньому ринку:
,

(16)

(15)

де, Цв – внутрішня відпускна ціна товарів;
Цім – імпортна фактурна вартість товару.
Для аграрних підприємств, що займається експортом та імпортом одночасно оцінки їх роботи на зовнішньому ринку за певний період може бути розрахо-
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Таблиця 1
Індекси оцінки ефективності ЗЕД аграрних підприємств
Назва
Індекс
вартості

Формула

Економічний зміст
відображає зміни обсягу виробництва продукції у звітному періоді по
відношенню до базового

Індекс ціни

характеризує зміну в середньому ціни на товари

Індекс фізичного обсягу

характеризує зміни вартості обсягу товарів при незмінних цінах

Індекс
кількості
Індекс
кількісної
структури
Середня ціна
товару

відображає кількісну зміну обсягу виробництва періоду, що аналізується по відношенню до базового
визначає підвищення частки дорожчих товарів в межах товарної групи
за рахунок зниження частки дешевих товарів
відображає середнє значення ціни експорту (імпорту) за аналізований
період часу (рік, квартал, місяць)

Qi1 та Pi1 – кількість і ціна і-ого товару у звітному періоді; Qi0 та Pi0 – кількість і ціна і-ого товару у базовому періоді;
n – кількість видів товарів.
Джерело: побудовано за даними (Kaplan, 2004; Kaplan & Norton, 2006)

номічної діяльності зокрема. Оцінка показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності зумовлює
ступінь зацікавленості аграрного підприємства у виході на світовий ринок, дає змогу обґрунтувати окремі
позиції щодо закупівлі та продажу певних товарів.
Одержані дані використовують при розробленні планів експортно–імпортних операцій підприємства та
при оцінюванні й аналізі структури ті напрямків зовнішньоторговельного обороту (табл. 2).
Вихідною методичною базою для оцінки й аналізу
зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств має бути системний аналіз та комплексний,
діалектичний підхід, що зумовлює необхідність вивчення окремих елементів і системи в цілому в постійному русі, змінах, в процесі постійного оновлення.
Це є важливим не тільки для пізнання суті економічних категорій, але і для формулювання висновків
щодо практичного їх застосування, прийняття управлінських рішень на різних рівнях ієрархічної системи
управління в аграрному секторі України.

Вибір критерію для оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності залежить від цілей підприємства, особливостей ситуації на ринку, наявності
інформації про внутрішнє та зовнішнє середовища.
Тому виникає потреба у виборі оптимального способу
виходу на зовнішній ринок на основі комплексної
оцінці зовнішньоекономічної діяльності господарюючого суб’єкта.
Для того щоб спланувати зовнішньоекономічну діяльність будь-якого аграрного підприємства на перспективу, необхідно оцінити ЗЕД на даний період часу.
На основі такої інформації можлива розробка нової
стратегії, спрямованої на удосконалення експортноімпортних операцій підприємств.
Для оцінки власних потенційних можливостей на
зовнішньому ринку та розробки заходів підвищення
конкурентоспроможності й забезпечення максимального прибутку аграрним підприємствамнеобхідно
проводити комплексний економічний аналіз виробничо-господарської діяльності в цілому і зовнішньоеко-

Таблиця 2
Показники оцінки ефективності ЗЕД аграрних підприємств
Назва
Ефективність виробництва продукції на експорт
Ефективність використання імпортного товару
Ефект експорту

Ефект імпорту

Формула

Необхідні дані
Цекс – вартість реалізованих товарів в експортних цінах, (грн.);
Среал – собівартість виробництва і реалізації експортної продукції, (грн.)
Цімп – ціна поставки імпортних товарів на внутрішній ринок,
(грн.);
– витрати на вітчизняне виробництво продукції аналогічної імпортній, (грн.)
Векс – виручка від експорту продукції, (вал.од.);
Среал – витрати на виробництво та реалізацію експортованої
продукції, (грн.);
kв – валютний курс
Цімп – ціна імпорту, (вал.од.);
Вімп – витрати на імпорт, (грн)
kв – валютний курс
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Валютна
експорту

ефективність

Валютна
імпорту

ефективність

– валютна ціна і-ого експортованого товару, (вал.од./од.);
Qекс і – обсяг експорту і-ого товару, (натур.од.);
Среал і – витрати на виробництво та реалізацію одиниці і-ого
товару, (грн/од.);
m – кількість назв товарів чи послуг
Цімпj – ціна j-ого товару чи послуги на внутрішньому ринку,
(грн/од.);
Qімп j – обсяг імпорту j-ого товару, (натур.од.);
– валютна ціна (ціна придбання).

– вартість імпортної продукції на внутрішньому ринку,
(грн);
Вімп – витрати на придбання імпортованої продукції, (грн).
Qекс – обсяг експорту, (натур. од.);
Ефективність реалізації
– ціни на продукцію, аналогічну експортованій на внутріекспортних товарів на
шньому ринку, (грн); Среал – витрати на виробництво та реалівнутрішньому ринку
зацію в Україні усієї партії експортної продукції, (грн).
Джерело: побудовано за даними (Kaplan, 2004; Kaplan & Norton, 2006)
Економічна (абсолютна)
ефективність
імпорту
товарів

Broiaka, A. A. (2020) Perspektyvy rozvytku zovnishnoekonomichnoi
diialnosti
pidpryiemstv
APK.
Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia
nauky i praktyky, 1, 146–159 doi: 10.37128/24114413-2020-1-10 (in Ukrainian).
Buniak, N. M., & Danylko, I. M. (2019). Mekhanizm
zovnishno-ekonomichnoi diialnosti na rynku nasinnia
zernovykh kolosovykh kultur. Ekonomika APK, 2, 42–
47. doi: 10.32317/2221-1055.201902042 (in Ukrainian).
Dukhnytskyi, B. V. (2021). Perspektyvy zovnishnoi torhivli
ahroprodovolchoiu produktsiieiu mizh Ukrainoiu ta
krainamy Azii. Ekonomika APK, 4, 68–75.
doi: 10.32317/2221-1055.202104068 (in Ukrainian).
Ekonomichnyi analiz finansovo-hospodarskoi diialnosti.
(2004). Pidruchnyk dlia SR prof. M.: Ekonomist (in
Ukrainian).
Hadzalo, Ya. M., & Luzan, Yu. Ia. (2021).
Zovnishnoekonomichna diialnist ta rezultatyvnist
funktsionuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky
Ukrainy.
Ekonomika
APK,
4,
6–17.
doi: 10.32317/2221-1055.202104006 (in Ukrainian).
Hrebelnyk, O. P. (2008). Osnovy zovnishnoekonomichnoi
diialnosti: pidruchnyk. 3-tie vyd., pererob. ta dop. K.:
Tsentr navchalnoi literatury. URL: http://xn-e1ajqk.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/grebelnik-oposnovi-zovnshnoekonomchnoyi-dyalnost_9abbed0.pdf (in
Ukrainian).
Kaplan, R. S. (2004). Organizaciya, orientirovannaya na
strategiyu. Kak v novoj biznes-srede preuspevayut
organizacii, primenyayushchie sbalansirovannuyu
sistemu pokazatelej. per. s angl. M.: Al'pinaBiznes
Buks (in Russian).
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006). Sbalansirovannaya
sistema pokazatelej. Ot strategii k dejstviyu. 2-e izd.,
ispr. i dop. per. s angl. M.: ZAO “Olimp-Biznes” (in
Russian).
Kernasiuk, Yu. V. (2020). Zastosuvannia metodu DEA
dlia otsinky rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky.
Ekonomika APK, 10, 14–21 doi: 10.32317/22211055.202010014 (in Ukrainian).
Kozak Iu. H., Lohvinova N. S., Kovalevskyi V. V. ta in.
(2012). Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstv:
navch. posib. Odes. nats. politekhn. un-t 4-te vyd.,
pererob. ta dop. Kyiv: Osvita Ukrainy. URL:

Висновки
Отже, сукупне і вибіркове використання усіх викладених методичних підходів на основі використання уже сформованої послідовності етапів оцінювання
зовнішньоекономічної діяльності аграрних суб’єктів
господарювання з врахуванням рівня їх спеціалізації
та гнучкості має суттєве значення для аналізу конкурентоспроможності у системі ринкових відносин,
забезпечує достатню достовірність одержаних оцінок
і прогнозних даних, дозволяє правильно оцінити конкретні моменти розвитку зовнішньоекономічної діяльності та мінливості кон’юнктури світового ринку
сільськогосподарської продукції і на цій основі визначити перспективні й раціональні шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності
вітчизняних аграрних підприємств.
Комплексний економічний аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємства дозволяє раціонально обґрунтувати найоптимальніші обсяги пропозицій щодо реалізації товару, уникнути можливості збитків через недостатнє аргументування економічної ефективності зовнішньоекономічних операцій, обсягу реалізації продукції, її асортименту чи ціни через зміну валютних курсів.
Перспективи подальших досліджень. У подальшому планується дослідити показники ефективності
зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств, які дозволяють виявляти економічну привабливість зовнішньоекономічних операцій та розробляти заходи щодо їх вдосконалення задля збільшення
прибутку агроформувань.
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The article analyzes the financial statements of Cargill Animal Nutrition LLC, which aims to become a
leader in feed production. The urgency of the need to find optimal ways to assess the financial state of
enterprises to take the necessary measures in case of instability of the firm is substantiated. The main methods of analysis of financial statements of companies have been identified and substantiated, which will
allow agricultural enterprises to analyze their financial state and take measures to optimize their activities.
Various approaches have been applied to the analysis of the company's financial position, including horizontal analysis of balance sheet indicators and statement of financial performance, vertical analysis of the
balance sheet structure, and coefficient analysis of profitability, liquidity and solvency of the company, with
a comprehensive assessment of bankruptcy. Vertical analysis is used to track the structure of a company's
assets and liabilities over a period. This analysis makes it possible to draw conclusions about the liquidity
and solvency of the company. Horizontal analysis helps to analyze the growth rates of various indicators
presented in the financial statements. Finally, the ratio analysis is a system of ratios that allows you to
analyze the liquidity, profitability, solvency and investment attractiveness of the company compared to other
companies. According to the results of the study, it was concluded that the financial state of Cargill EN LLC
has improved. In particular, the net profit margin of Cargill EN LLC improved from 3.1 % in 2018 to 10 %
in 2020. According to the value of Altman's Z-score, the probability of bankruptcy is very low. Perspective
directions of researches in a part of an estimation of the generalized indicator of instability of the company
taking into account features of an agro-industrial complex of Ukraine are substantiated.
Key words: financial analysis, profitability, liquidity, solvency, production.

Підходи до аналізу фінансового стану підприємства на прикладі
ТОВ “Каргілл Енімал Нутрішн”
Б. Б. Бричка
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
У статті проведено аналіз фінансової звітності ТОВ “Каргілл Енімал Нутрішн”, яка прагне стати лідером у виробництві кормів. Обґрунтовано актуальність необхідності пошуку оптимальних шляхів оцінки фінансового стану підприємств для вжиття
необхідних заходів у випадку нестабільності стану фірми. Визначено та обґрунтовано основні способи аналізу фінансової звітності компаній, що дасть змогу агропідприємствам проводити аналіз свого фінансового стану та приймати заходи для оптимізації
своєї діяльності. Застосовано різні підходи до аналізу фінансового стану підприємства, включаючи горизонтальний аналіз динаміки індикаторів балансу та звіту про фінансові результати, вертикальний аналіз структури балансу, а також коефіцієнтний
аналіз рентабельності, ліквідності та платоспроможності компанії, з прикладом комплексної оцінки ймовірності банкрутства.
Вертикальний аналіз використовується для простежування структури активів та пасивів компанії протягом певного періоду
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часу. Такий аналіз дає можливість зробити висновок щодо ліквідності та платоспроможності компанії. Горизонтальний аналіз
допомагає проаналізувати темпи зростання різних показників, представлених у фінансовій звітності. Нарешті, аналіз коефіцієнтів – це система коефіцієнтів, що дає можливість аналізувати ліквідність, прибутковість, платоспроможність та інвестиційну
привабливість компанії порівняно з іншими компаніями. За результатами дослідження зроблено висновок про покращення фінансового стану компанії ТОВ “Каргілл ЕН”. Зокрема, рентабельність продажу ТОВ “Каргілл ЕН” покращилась з 3,1 % у 2018 році
до 10 % у 2020 році. Відповідно до значення показника Z-рахунку Альтмана, ймовірність банкрутства фірми є дуже низькою.
Обґрунтовано перспективні напрями досліджень в частині оцінки узагальненого показника нестабільності компанії з врахуванням
особливостей агропромислового комплексу України.
Ключові слова: фінансовий аналіз, рентабельність, ліквідність, платоспроможність, виробництво.

Вступ

групування та систематизації – при групуванні фінансової інформації; фінансового аналізу – для вивчення
тенденцій зміни окремих показників рентабельності,
ліквідності, платоспроможності та оборотності.

Забезпечення сталого розвитку підприємств є
пріоритетом та передумовою стійкого економічного
зростання та забезпечення зростання життєвого рівня
населення. Водночас, в умовах глобалізації ринків та
підвищення конкурентного середовища актуалізується необхідність пошуку оптимальних шляхів оцінки
фінансового стану підприємств для вжиття необхідних заходів у випадку нестабільності ситуації. При
цьому, недостатня фінансова стабільність підприємств в межах вітчизняного господарства доповнюється недостатньою дієвістю основних інструментів
макроекономічного регулювання, що знижує прогнозованість розвитку економічних орієнтирів та стримує
досягнення фінансової стабільності підприємств. У
цьому контексті зростає необхідність підвищення
ефективності оцінки та аналізу фінансового стану
підприємств у напрямі напрацювання і впровадження
нових концептуальних підходів до вирішення існуючих проблем.
Підходи до аналізу фінансової звітності підприємства та пошук найбільш ефективних шляхів підвищення
стійкості його фінансового стану досліджені у працях
таких науковців як Базілінська О. Я. (Bazilinska, 2009),
Бреус С. В. (Breus & Shmatukha, 2016). Зайцев О. В.
(Valiukh & Zaitsev, 2019). Краснікова О. М., Міхалець А. І. (Krasnikova & Mikhalets, 2020), Сосновська О. О. (Sosnovska, 2019), Ткачук Г. О. Рибалко С. В.,
Скляр Л. Б. (Tkachuk et al., 2020) та інші.
Мета і завдання дослідження полягає у визначенні
та обґрунтуванні основних способів аналізу фінансової
звітності компаній, що дасть змогу агропідприємствам
проводити аналіз свого фінансового стану та приймати
заходи для оптимізації діяльності. Для досягнення
поставленої мети потрібно застосувати різні підходи до
аналізу фінансового стану підприємства, включаючи
горизонтальний аналіз динаміки індикаторів балансу та
звіту про фінансові результати, вертикальний аналіз
структури балансу, а також коефіцієнтний аналіз рентабельності, ліквідності та платоспроможності компанії, з прикладом комплексної оцінки ймовірності банкрутства.

Результати та їх обговорення
Основною метою аналізу фінансової звітності підприємства є прийняття висновків про фінансову стійкість, рентабельність та інвестиційну привабливість
фірми. Як вірно зазначає Сосновська О.: “Всі суб’єкти,
які мають відношення до ділового життя підприємства
та бізнесу, повинні використовувати методику фінансового аналізу для прийняття рішень, спрямованих на
оптимізацію своїх інтересів” (Sosnovska, 2019). На
думку Краснікової О.М., виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності компанії та пошук резервів покращення її фінансового стану є основною
метою фінансового аналізу (Krasnikova & Mikhalets,
2020).
ТОВ “Каргілл Енімал Нутрішн” – провідна фірма з
виробництва готових кормів для тварин, що утримуються на фермах у Західному регіоні України. Компанія є сучасним комбікормовим заводом, побудованим
у 2007 році. Завод розташований у с. Жорниська,
Яворівського району Львівської області.
Економісти застосовують багато інструментів для
аналізу фінансової звітності компаній, включаючи
інструменти вертикального та горизонтального аналізу,
аналізу коефіцієнтів тощо. Вертикальний аналіз використовується для простежування структури активів та
пасивів компанії впродовж певного періоду часу. Такий аналіз дає можливість прийняти рішення щодо
ліквідності та платоспроможності компанії. Наприклад,
якщо частка оборотних активів збільшується в структурі загальних активів компанії, її ліквідність зростає.
У свою чергу, якщо відсоток зобов’язань зростає, платоспроможність компанії падає. Горизонтальний аналіз
допомагає проаналізувати темпи зростання різних
індикаторів, представлених у фінансовій звітності.
Нарешті, аналіз коефіцієнтів – це система коефіцієнтів,
що дає можливість аналізувати ліквідність, прибутковість, платоспроможність та інвестиційну привабливість компанії порівняно з іншими компаніями.
Відповідно до річного звіту ТОВ “Каргілл Енімал
Нутрішн”, загальний обсяг продажів фірми збільшився
з 635 млн. грн. у 2018 р. до 842 млн. грн. за підсумками
2020 р. Чистий прибуток компанії також продемонстрував позитивну динаміку росту з 20,2 млн. грн. у
2018 році до 84 млн. грн. у 2020 році.
Аналізуючи баланс ТОВ “Каргілл ЕН”, помічаємо,
що частка грошових коштів в структурі активів компа-

Матеріал і методи досліджень
В основу дослідження покладено сучасні положення теорії фінансів, фінансового менеджменту, фінансового аналізу. У роботі застосовано сукупність методів
наукового пізнання, зокрема: індукції і дедукції, аналізу і синтезу – для аналізу обчислених коефіцієнтів та
синтезу наявної інформації для вироблення висновків,
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нії знизилася з 2,48 % у 2018 році до 0,04 % та 0,78 % у
2019 та 2020 рр. відповідно. Це може свідчити про
низьке значення миттєвої ліквідності компанії. Як ві-

домо, коли частка грошових коштів зменшується у
структурі загальних активів, ліквідність підприємства
погіршується.

Таблиця 1
Аналіз структури активів та пасивів ТОВ “Каргілл ЕН”
Вертикальний аналіз
2018 р.
2019 р.
2020 р.
Грошові кошти та їх еквіваленти
2,48 %
0,04 %
0,78 %
Дебіторська заборгованість
42,97 %
48,53 %
48,37 %
65,64 %
55,84 %
65,47 %
Запаси
Оборотні активи
78,58 %
76,52 %
81,93 %
Баланс
100,00 %
100,00 %
100,00 %
52,27 %
30,83 %
33,61 %
Кредиторська заборгованість
Поточні зобов’язання разом
83,96 %
62,41 %
58,98 %
Зобов’язання
83,96 %
62,41 %
58,98 %
Власний капітал
16,04 %
37,59 %
41,02 %
Джерело: розраховано автором за матеріалами офіційних даних звітності ТОВ “Каргілл Енімал Нутрішн” (Finansova zvitnist
“TOV “KARHILL EN”, 2021)

З результатів аналізу структури активів та пасивів
компанії видно, що частка дебіторської заборгованості
є достатньо значною, досягаючи майже 50 % усіх активів фірми. При цьому, компанії важливо утримувати
частку сумнівної та безнадійної заборгованості на низькому рівні. Крім цього, частка зобов’язань компанії
знизилась з 83,9 % у 2018 році до 59 % у 2020 році, але
вона все ще залишається дуже значною. Рентабельність
є один з основних показників успіху діяльності компа-

нії. Коефіцієнти рентабельності дають можливість
порівняти ефективність діяльності компаній з різних
галузей промисловості. Рентабельність активів показує
частку чистого прибутку, що генерується кожною гривнею загальних активів фірми. Що вища рентабельність активів компанії, то ефективніше вони використовуються. Рентабельність активів ТОВ “Каргілл ЕН”
підвищилась з 5,9 % у 2018 році до 16,5 % у 2020 році.

Таблиця 2
Показники рентабельності ТОВ “Каргілл ЕН”
Показники рентабельності
2018 р.
2019 р.
2020 р.
Рентабельність активів
5,95 %
21,22 %
16,49 %
Рентабельність довгострокового капіталу
45,93 %
68,96 %
49,43 %
Рентабельність власного капіталу
37,08 %
56,44 %
40,20 %
Рентабельність продажу
3,18 %
10,08 %
9,99 %
Валова маржа
23,90 %
29,63 %
30,65 %
Операційна маржа
8,24 %
15,99 %
13,56 %
Джерело: розраховано автором за матеріалами офіційних даних звітності ТОВ “Каргілл Енімал Нутрішн” (Finansova zvitnist
“TOV “KARHILL EN”, 2021)

54,4 % у 2019 році, але знизилася до 40,2 % у 2020 році.
Важливо відзначити, що рентабельність продажу компанії також покращилась з 3,1 % у 2018 році до 10 % у
2020 році. Однак, незважаючи на зростання усіх показників рентабельності у 2020 році порівняно з 2018
роком, значення практично усіх коефіцієнтів знизились
порівняно з 2019 роком.

Як відомо, власники компанії прагнуть повернення
своїх інвестицій, а тому рентабельність власного капіталу є дуже важливим коефіцієнтом прибутковості. Він
показує, скільки чистого прибутку приносить компанії
кожна гривня власного капіталу. Як бачимо з даних
наведених у таблиці 2, рентабельність власного капіталу ТОВ “Каргілл ЕН” зросла з 37 % у 2018 році до
Таблиця 3
Показники ліквідності ТОВ “Каргілл ЕН”

Показники ліквідності
2018 р.
2019 р.
2020 р.
Коефіцієнт загальної ліквідності
0,94
1,23
1,39
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,15
0,33
0,28
Коефіцієнт миттєвої ліквідності
0,03
0,00
0,01
Чистий оборотний капітал
-18273,00
46957,00
117032,00
Джерело: розраховано автором за матеріалами офіційних даних звітності ТОВ “Каргілл Енімал Нутрішн” (Finansova zvitnist
“TOV “KARHILL EN”, 2021)

Ліквідність означає здатність компанії покривати
поточні зобов’язання за допомогою оборотних активів.

Зокрема, коефіцієнт загальної ліквідності обчислюється шляхом відношення оборотних активів компанії до
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Коефіцієнт швидкої ліквідності продемонстрував
подібну динаміку, збільшившись з 0,15 у 2018 році до
0,28 у 2020 році. Однак, значення коефіцієнта швидкої
ліквідності ТОВ “Каргілл ЕН” є неприйнятним, оскільки воно не відповідає нормативному значенню 0,7–0,8.
Варто підкреслити, що значення коефіцієнта миттєвої
ліквідності було надзвичайно малим впродовж аналізованого періоду, а тому компанії слід вжити заходів для
підвищення її швидкої та миттєвої ліквідності. Показники оборотності часто застосовуються для вимірювання ефективності використання активів компанії.

її поточних зобов’язань. Коефіцієнт загальної ліквідності ТОВ “Каргілл ЕН” збільшився з 0,94 у 2018 році до
1,39 у 2020 році. Таке значення коефіцієнта є прийнятним, оскільки поточні активи компанії повністю покривають її поточні зобов’язання, що свідчить про високу загальну ліквідність фірми. Нормативне значення
коефіцієнта загальної ліквідності знаходиться в межах
від 1 до 2. Зростання чистого оборотного капіталу компанії з -18,2 млн. грн. у 2018 році до 117 млн. грн. у
2020 році також підтверджує висновок щодо покращення загальної ліквідності компанії.
Таблиця 4
Показники оборотності ТОВ “Каргілл ЕН”

Показники оборотності
Коефіцієнт оборотності запасів
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Середній період погашення дебіторської заборгованості (у днях)
Середній період погашення кредиторської заборгованості (у днях)
Середній період конвертованості грошових коштів та їх еквівалентів (у днях)
Джерело: розраховано автором за матеріалами офіційних даних звітності ТОВ “Каргілл
“TOV “KARHILL EN”, 2021)

2018 р.
2019 р.
2020 р.
2,85
3,77
2,52
4,36
4,34
3,41
83,80
84,17
106,91
101,95
53,48
74,30
4,84
0,06
1,72
Енімал Нутрішн” (Finansova zvitnist

та клієнтів. Натомість, середній період погашення кредиторської заборгованості знизився, що означає покращення фінансової незалежності ТОВ “Каргілл ЕН”.
Варто також розглянути коефіцієнти платоспроможності або коефіцієнти погашення боргу, оскільки вони
залежать від частки власного капіталу та пасивів у
структурі капіталу компанії. Чим більша частка власного капіталу, тим фінансово стабільнішою є компанія.
Аналізуючи значення показників наведених в таблиці 5, доходимо висновку, що фінансова незалежність
компанії ТОВ “Каргілл ЕН” покращилась, оскільки
співвідношення усіх зобов’язань до підсумку балансу
знизилось з 0,84 у 2018 році до 0,59 у 2020 році. Це
означає, що сукупні борги компанії становили 59 % її
сукупних пасивів у 2020 році.

Коефіцієнт оборотності запасів обчислюється як відношення собівартості реалізованої продукції до запасів, вимірюючи кількість оборотів запасів компанії
протягом операційного циклу. Чим більша кількість
оборотів запасів компанії, тим вища ефективність їх
використання. Коефіцієнт оборотності запасів ТОВ
“Каргілл ЕН” знизився з 2,8 у 2018 році до 2,5 у
2020 році, що свідчить про погіршення ефективності
використання запасів фірми. Коефіцієнт оборотності
дебіторської заборгованості також показав негативну
динаміку, знизившись з 4,3 у 2018 р. до 3,4 у 2020 р.
Певну тривогу викликає зростання середнього періоду
погашення дебіторської заборгованості з 84 днів у 2018
році до майже 107 днів у 2020 році. Очевидно, компанії
слід звернути увагу на фінансову надійність покупців
Таблиця 5
Показники платоспроможності ТОВ “Каргілл ЕН”

Показники платоспроможності
2018 р.
2019 р.
2020 р.
Зобов’язання / Підсумок балансу
0,84
0,62
0,59
Зобов’язання / Власний капітал
5,23
1,66
1,44
Підсумок балансу / Власний капітал
6,23
2,66
2,44
Джерело: розраховано автором за матеріалами офіційних даних звітності ТОВ “Каргілл Енімал Нутрішн” (Finansova zvitnist
“TOV “KARHILL EN”, 2021)

Таблиця 6
Розрахунок Z-рахунку Альтмана для ТОВ “Каргілл ЕН”
2018 р.
2019 р.
2020 р.
Y1 - Відношення оборотних коштів до загальних активів
-0,05
0,14
0,23
0,06
0,21
0,16
Y2 - відношення нерозподіленого прибутку до загального обсягу активів
Y3 - відношення прибутку до сплати відсотків та податків до загальних активів
0,15
0,34
0,22
Y4 - відношення ринкової вартості власного капіталу до загальних зобов'язань
0,19
0,60
0,70
1,87
2,10
1,65
Y5 - відношення продажів компанії до її сукупних активів
Altman's Z-score
2,50
4,02
3,30
Джерело: розраховано автором за матеріалами офіційних даних звітності ТОВ “Каргілл Енімал Нутрішн” (Finansova zvitnist
“TOV “KARHILL EN”, 2021)
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Подібну динаміку продемонструвало співвідношення зобов’язань компанії до її власного капіталу,
знизившись з 5,2 у 2018 році до 1,4 у 2020 році. Незважаючи на покращення платоспроможності компанії
впродовж аналізованого періоду, варто зазначити, що
зобов’язання ТОВ “Каргілл ЕН” все ще перевищують
власний капітал.
Крім того, економісти обчислюють Z-рахунок Альтмана, щоб виміряти ймовірність банкрутства компанії
і врахувати її платоспроможність протягом певного
періоду часу. Альтман розробив модель оцінки компанії на основі різних фінансових показників і спосіб
застосування цього рахунку для оцінки ризику банкрутства компанії. Для виведення моделі Альтман використав дані багатьох фінансово незалежних та збанкрутілих публічних компаній разом із статистичною методологією під назвою аналіз множинної дискримінації.
Повний Z-рахунок Альтмана включає 22 коефіцієнта,
але його спрощений Z-рахунок включає лише п'ять
найважливіших коефіцієнтів. Альтман запропонував
використати наступні коефіцієнти для оцінки ймовірності банкрутства компаній.
Z = 1,2 Y1 + 1,4 Y2 + 3,3 Y3 + 0,6 Y4 + 0,99 Y5

млн. грн. у 2018 році до 117 млн. грн. у 2020 році, а
також зростання коефіцієнтів загальної та швидкої
ліквідності також підтверджують висновок щодо покращення фінансового стану компанії. Певну тривогу
викликає зростання середнього періоду погашення
дебіторської заборгованості з 84 днів у 2018 році до
майже 107 днів у 2020 році. Загалом, фінансовий стан
компанії покращився минулого року порівняно з 2018
роком, хоча і відбулось певне погіршення у порівнянні
з 2019 роком. Відповідно до значення показника Zрахунку Альтмана, ймовірність банкрутства фірми є
дуже низькою.
Перспективи подальших досліджень. Важливим
напрямом досліджень аналізу фінансового стану підприємств АПК, на наш погляд, повинно стати, оцінка
узагальненого показника нестабільності компанії з
врахуванням особливостей агропромислового комплексу України.
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(1)

де, Y1 – відношення оборотних коштів до загальних
активів;
Y2 – відношення нерозподіленого прибутку до загального обсягу активів;
Y3 – відношення прибутку до сплати відсотків та
податків до загальних активів;
Y4 – відношення ринкової вартості власного капіталу до загальних зобов’язань
Y5 – відношення продажів компанії до її сукупних
активів.
Отже, згідно з розрахованим Z-рахунком Альтмана,
ризик банкрутства ТОВ “Каргілл ЕН” знизився протягом двох розглянутих фінансових років, оскільки Zрахунок компанії зріс з 2,5 у 2018 році до 3,3 у
2020 році. Важливо підкреслити, що Z-рахунок нижче
1,8 вказує на високий ризик банкрутства компанії, тоді
як оцінка вище 3,0 означає, що ймовірність компанії
збанкрутувати дуже низька.
Висновки
За результатами дослідження можна зробити висновок про покращення фінансового стану компанії
ТОВ “Каргілл ЕН”. Зокрема, рентабельність власного
капіталу компанії зросла з 37 % у 2018 році до 54,4 % у
2019 році, але знизилася до 40,2 % у 2020 році. Водночас, рентабельність продажу ТОВ “Каргілл ЕН” також
покращилась з 3,1 % у 2018 році до 10 % у 2020 році.
Зростання чистого оборотного капіталу компанії з -18,2
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Management decisions on the formation of the product portfolio are traditionally in the field of research of scientists as the relevance questions of the choice of strategic goals of the enterprise involves the
justification of marketing and production decisions in optimizing the structure of the product range. The
formation of the product portfolio involves certain management actions to work with a particular product
(its development, withdrawal or modification) or range of products, taking into account changes in the
structure of the portfolio of the enterprise. Today’s market situation creates new requirements for existing
approaches to product development; at the same time such efforts must directly take into account the aggregate market and business requirements for reduced lead time, reliable product performance and costeffective product differentiation. In general, one way to meet the increased demand for product development
speed and productivity is to identify multidisciplinary synergies that can be used to increase system efficiency. The main principles that were singled out allow to develop a practical system for decision support which
will allow effectively form the product portfolio of the enterprise and develop optimal characteristics of the
product and its product range group. The methodology of decision support is based on interdisciplinary
integration, which is formed by using the main relationships between optimization and modelling of a product or group of products as well as aspects of product portfolio management. Scientific and methodological
approaches in the formation of the company's portfolio were substantiated which allows to determine the
optimal ratio between the range of products and product units that are part of them. The LLC “Khodoriv
Meat Packing Factory” is one of the leading producers of meat products in Ukraine. Product range was
analysed and the method of quantitative evaluation of goods indicators is proposed to factory. The system
approach to formation of an optimum commodity portfolio of the enterprise is considered. The analysed of
the assortment group of goods and the assessment of the product portfolio of the enterprise by the method of
the Boston Consulting Group (BCG). Positioning of strategic business units was carried out. The desired
assortment group of goods was selected, which will help the company to achieve its goals. The basic marketing strategies are offered.
Keywords: product portfolio of the enterprise, marketing strategy, product range.

Формування товарного портфеля підприємства
Н. Войтович, А. Булавінець
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Управлінські рішення щодо формування товарного портфеля традиційно знаходяться у полі дослідження науковців, оскільки
актуальність питань вибору стратегічних цілей підприємства передбачає обґрунтування маркетингових і виробничих рішень при
оптимізації структури асортименту продукції. Формування товарного портфеля передбачає певні управлінські дії щодо роботи з
окремим товаром (його розробку, виведення або модифікацію) чи асортиментом товарів враховуючи зміни структури портфеля
підприємства. Сьогоднішня ситуація на ринку створює нові вимоги до існуючих підходів щодо розробки продукції; при цьому такі
зусилля повинні безпосередньо враховувати сукупні ринкові та бізнес-вимоги до скороченого терміну виконання, надійної продук-
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тивності продукції та рентабельної диференціації продукції. Узагальнено, що одним із способів задоволення підвищеного попиту
на швидкість розробки продукту та підвищення продуктивності є виявлення мультидисциплінарних синергій, які можна використати для підвищення ефективності системи. Виокремлено основні засади, що дозволять розробити практичну систему щодо
підтримки прийняття рішень, яка дозволить ефективно формувати товарний портфель підприємства та розробляти оптимальні характеристики продукту і його асортиментної групи. Методологія підтримки прийняття рішень спирається на міждисциплінарну інтеграцію, яка формується шляхом використання основних залежностей між оптимізацією та моделюванням товару чи
групою товарів, а також аспектами управління товарного портфелю підприємства. Обґрунтовано науково-методичні підходи у
формуванні портфеля підприємства, що дозволяє визначити оптимальні співвідношення між асортиментними групами продукції
та товарними одиницями, які входять до їхнього складу. Проаналізовано товарний асортимент продукції ТзОВ “Ходорівський
м’ясокомбінат” та запропоновано методику кількісної оцінки показників товарів. Розглянуто системний підхід до формування
оптимального товарного портфеля підприємства. Здійснено аналіз асортиментної групи товарів та оцінку товарного портфеля
підприємства методом Бостонської консалтингової групи (БКГ). Проведено позиціювання стратегічних одиниць бізнесу. Виокремлено бажану асортиментну групу товарів, яка сприятиме підприємству досягнення поставлених цілей. Запропоновано основні
маркетингові стратегії.
Ключові слова: товарний портфель підприємства, маркетингова стратегія, товарний асортимент.

технологічні зміни супроводжуються великим ринковим попитом на швидкість та диференціацію продуктів
(Hill, 2009).
Останнім часом було запропоновано багато підходів щодо формування товарного портфеля підприємства, зокрема зарубіжними авторами: (McAllister &
Simpson, 2003; Georgiopoulos et al., 2005; Michalek et
al., 2006; Besharati et al., 2006). Формування товарного
портфеля передбачає певні управлінські дії щодо
роботи з окремим товаром, які означають процес обґрунтування включення чи розробку нового товару до
товарного портфеля, виведення товару, а також модифікації наявних товарів і зміни структури портфеля
(Cravens & Nigel, 2009).
У цьому дослідженні ми вважаємо, що одним із
способів задоволення підвищеного попиту на швидкість розробки продукту та підвищення продуктивності
є виявлення мультидисциплінарних синергій, які можна використати для підвищення ефективності системи.
Зокрема, Besharati et al. (2006) представив інтегрований підхід до дизайну та маркетингу, щоб полегшити
створення оптимального надійного набору альтернативних варіантів дизайну продуктів для переходу до наступного етапу процесу розробки продукту. Також він
пропонує якісну структуру, яка послідовно пов’язує
прийняття бізнес-рішень, тобто стратегічних рішень із
розробкою продуктів і процесів.
Однак, згідно Georgiopoulos et al. (2005) кращий
підхід до зв’язування виробничих та технологічних
вимог із бізнес-рішеннями передбачає кількісну оцінку
взаємозалежності між ними. Для кількісної оцінки
зв’язку між технологіями та бізнес-плануванням застосували просту фінансову модель та інженерну імітаційну модель для отримання рішення щодо розподілу
ресурсів при розробці продукції.
Таким чином, ми зосереджуємося на інтеграції товарного асортименту та формуванні товарного портфеля як ефективної стратегії забезпечення оптимальних
виробничих та економічних показників.
Проблема формування та моделювання оптимального товарного портфеля починається з базового визначення вимог до створення нового продукту та має на
меті визначити та розробити такий асортимент, який би
відповідав потребам споживачів.
З іншого боку, у дослідженні (Riehl et al., 2019)
було висловлено думку, що труднощі, що виникають
при прийнятті портфельних рішень, пов’язані з про-

Вступ
Останнім часом ринок та суспільство висували нові
та більш жорсткіші вимоги до галузей аграрного сектору, що призвело до таких заходів, як поточна реструктуризація та раціоналізація. Протягом багатьох років,
компанії все-таки визнали обмеження цих заходів для
досягнення стійкої прибутковості. Світовий попит на
харчові продукти оцінюється приблизно у 10 трлн дол.
США – до цієї суми входять як харчові продукти, так і
послуги харчування, які охоплюють кейтеринг для
компаній та приватних споживачів. Продаж харчових
продуктів охоплює понад 80 % європейського ринку, а
на послуги харчування припадають лише 20 % загального обсягу (Sektoralna eksportna stratehiia…, 2019).
Компанії все частіше обирають розширення товарної
лінійки, включаючи спеціальні продукти з високою
доданою вартістю через потенціал зростання.
Однак відсутність стандартних рамок для підтримки ефективної розробки продуктів в складних ринкових умовах, а також відсутність теоретичних прогнозних моделей для кількісної оцінки їх ефективності на
ринку часто створюють проблеми для виробників.
Крім того, акцент на дизайні товару обов’язково фокусується на початкових рішеннях, що стосуються форми
товару, і зменшує акцент на виробництві (Moggridge &
Cussler, 2000).
Таким чином, в результаті зміни фокусу від специфікації композиції до продуктивності кінцевого використання продукту, вимагає більшої участі замовника у
розробці продукту, щоб забезпечити шанси на успіх
продукту. Крім того, в результаті зростання агропродукції, ринок створює допоміжні виклики завдяки розширенню асортименту продукції та похідних складностей управління.
Актуальність теми. У сучасній світовій економіці
виробники харчової продукції стикаються із дедалі
складнішими проблемами, що виникають внаслідок
тиску на ціноутворення, інтенсивної конкуренції, зростання матеріальних витрат та коливань на ринку
(Sektoralna eksportna stratehiia…, 2019). На цьому тлі
компанії постійно намагаються визначити ініціативи та
стратегії, які дозволять їм підтримувати зростання та
покращувати норму прибутку. Крім цього економічного тиску, компанії стикаються з додатковими вимогами
через швидкі технологічні зміни із застосуванням нанота мікротехнологій (Charpentier, 2009). Ці економічні та
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стані ТзОВ “Ходорівський м’ясокомбінат” (довідка
впровадження № 9 від 09.02.2021 р.).

блемами, що існують на рівні розробки товарного
асортименту. Ці фактори підкреслюють важливість
управління портфелем для зусиль, спрямованих на
розробку продукції, а отже, і для загальної діяльності
фірми (McAllister & Simpson, 2003).
Інші дослідження також припускають, що такі реакції бізнесу, як надмірне акцентування уваги на
швидкості виходу на ринок, короткочасна зайнятість
та перевантаження проектів, призвели до проблем
управління портфелем та збою продукту (Michalek et
al., 2006).
Мета і завдання дослідження. Метою є обґрунтування науково-методичних підходів у формуванні
портфеля підприємства, що дозволяє визначити оптимальні співвідношення між асортиментними групами
продукції та товарними одиницями, які входять до
їхнього складу.

Результати та їх обговорення
В останні десятиліття, формування, оптимізація та
управління товарним портфелем набувають все більшого значення, оскільки фірми прагнуть реагувати на
зростаючий попит, що посилюються, глобальною
конкуренцією та швидко мінливими технологіями
(Cravens & Nigel, 2009).
Товарний асортимент та дизайн продукту є завершальним етапом у процесі розробки продукту, який
включає ряд заходів, що призводять до продуктивності продукту та технічних характеристик виробничого
процесу. Загалом процес проектування продукту
включає ряд лінійних етапів як показано на рис. 1.
Процес проектування товару також може характеризуватися набором рішень, які приймаються з метою
задоволення як технічних, маркетингових, так і економічних вимог до даного товару. Серед найважливіших рішень, які слід прийняти в процесі проектування, є рішення, що стосуються вибору та встановлення
пріоритетів проектних завдань та вибору маркетингових стратегій. В процесі прийняття рішень щодо розробки товарного асортименту продукту вагомий внесок є як від осіб, які приймають рішення про портфель бізнесу, так і від команди розробників продуктів.
І навпаки, в науково-дослідних та дослідноконструкторських організаціях остаточне рішення
щодо інвестицій у новий товар приймається в контексті нового товарного асортименту.

Матеріал і методи досліджень
Дослідницькі матеріали в цій статті містять вторинні джерела інформації: зарубіжні та вітчизняні
публікації; дані з веб-сайтів: ТзОВ “Ходорівський
м’ясокомбінат”, Головне управління статистики у
Львівській області, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Період дослідження – 2017–
2019 рр.
У роботі використано якісний метод – спостереження в галузі нових інноваційних технологій на підприємствах харчової промисловості. Основні положення, висновків і пропозиції наукової роботи опубліковані: у науковому журналі “Альманах науки”,
Київ, 2019 р. (Voitovych & Bulavinets, 2019) та викори-

Рис. 1. Процес загального проектування продукту
Джерело: складено автором на основі: (Michalek et al., 2006; Charpentier, 2009; Hill, 2009; Voitovych & Bulavinets, 2019)

Говорячи про формування товарного портфеля
підприємства виокремимо його основні засади, які
подано на рис. 2.
Аналізуючи думки авторів та рис. 2, можемо підкреслити, що розробка практичної системи щодо підтримки прийняття рішень, дозволить ефективно планувати дизайн продукту та розробляти оптимальні
характеристики продукту, його асортиментної групи.

Запропонована методологія підтримки прийняття
рішень спираються на міждисциплінарну інтеграцію,
яка формується шляхом використання основних залежностей між оптимізацією та моделюванням товару
чи групою товарів, а також аспектами управління
товарного портфелю підприємства.
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Рис. 2. Засади щодо формування товарного портфеля підприємства
Джерело: складено автором на основі (Moggridge & Cussler, 2000; McAllister & Simpson, 2003; Georgiopoulos et al., 2005;
Michalek et al., 2006; Besharati et al., 2006; Charpentier, 2009; Voitovych & Bulavinets, 2019)

1 подано частку ринку, яку займає підприємство по
видах товарів і основного конкурента – ПП “Старицький м’ясокомбінат”. Далі будуємо матрицю BCG
(БКГ) та визначаємо по ній можливі стратегії для
ТзОВ “Ходорівський м’ясокомбінат” на основі інформації матриці, яка подана на рис. 3.

Об’єктом дослідження товарного асортименту нами обрано підприємство – ТзОВ “Ходорівський
м’ясокомбінат”
(Veb-sait
TzOV
“Khodorivskyi
miasokombinat”).
Доцільно провести аналіз асортиментної групи товарів ТзОВ “Ходорівський м’ясокомбінат” методом
Бостонської консалтингової групи BCG (БКГ). В табл.
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Таблиця 1
Характеристика асортиментного портфеля
Асортиментна
позиція

Обсяг продаж
тис. грн
2017 р.

Варено-копчені ковбаси
29630
Напівкопчені ковбаси
42670
Сосиски, сардельки
18960
Делікатесна група
14220
Інша м’ясна продукція
13040
Всього
118520,8
Джерело: власні розрахунки

2019 р.
45390,7
41270
24760,2
15130,2
11000,5
137560,8

Доля ринку, %

Ріст
ринку

ТзОВ “Ходорівський
м’ясокомбінат”
33
36
16
12
11
100

0,65
1,03
0,77
0,94
1,18
0,86

За даними матриці (див. рис. 3), можна зробити
висновок про те, що продукція, яка знаходяться в
квадраті “Дикі кішки” може стати “Зірками”, якщо
застосуємо маркетингову стратегію розвитку товару.
А “Зірки” у подальшому, з переходом до стадії зрілості перетворяться на “Дійних корів”. Товари, що знаходяться в квадраті “Зірки” необхідно оберігати і
зміцнювати, тобто необхідно підтримувати, вкладаючи інвестиції. Товарів в категорії “Собак” ТзОВ “Хо-

ПП “Старицький
м’ясокомбінат”
30
28
20
17
5
100

Відносна
частка ринку
1,1
1,29
0,8
0,71
2,2
1

дорівський м’ясокомбінат” не має, що позитивно
характеризує асортиментний портфель підприємства.
Таким чином, ТзОВ “Ходорівський м’ясокомбінат”
має оптимальну комбінацію продуктів “Дикі кішки”,
“Зірки” і “Дійні корови”, що призведе до найкращих
результатів функціонування – помірній рентабельності, хорошої ліквідності і довгостроковому зростанню
збуту і прибутку.

Рис. 3. Матриця Бостонської консультативної групи асортиментної групи ТзОВ “Ходорівський м’ясокомбінат”
Джерело: власні дослідження

Висновки

Отже, що стосується товарного асортименту ТзОВ
“Ходорівський м’ясокомбінат”, то варто було б спрямувати інвестиції на розробку нового товару. А далі
спробувати вийти на новий ринок з новим товаром
застосувавши маркетингову стратегію диверсифікації.
Створення й освоєння нових видів продукції повинно стати основним питанням у плані технічного
розвитку та організації діяльності підприємства. Нові
товари дозволять підприємству змінити структуру
асортименту і підтримати обсяг продажу на рівні, що
забезпечить стабільне фінансове становище та конкурентоспроможність підприємства.

Проведено аналіз запропонованої методології, яка
стосується застосування мультидисциплінарної інтеграції та використання неявного взаємозв’язку між
оптимізацією товарного асортименту та управлінням
товарним портфелем. У цьому дослідженні ми використовуємо підхід матриці, щоб проілюструвати взаємозв’язок між асортиментом товару та управлінням
товарним портфелем та сприяти їх інтеграції. Отже,
на основі проведеного портфельного аналізу ТзОВ
“Ходорівський м’ясокомбінат” можемо стверджувати,

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Economical Sciences, 2021, vol. 23, no 98

21

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Економічні науки, 2021, т 23, № 98

Hill, M. (2009). Product and process design for structured
products. AIChE Journal, 50(8), 1656–1661.
McAllister, C. D., & Simpson, T. W. (2003).
Multidisciplinary Robust Design Optimization of an
Internal Combusition Engine. Journal of Mechanical
Deign, 123, 123–130.
Michalek, J. J., Ceryan, O., Papalambros, P. Y., & Koren,
Y. (2006). Balancing marketing and manufacturing
objectives in product line design. Journal of
Mechanical
Design,
128(6),
1196–1204.
doi: 10.1115/1.2336252.
Moggridge, G. D., & Cussler, E. L. (2000). An
introduction to chemical product design. Chemical
Engineering Research and Design, 78(1), 5–11.
doi:10.1205/026387600527022.
Riehl, C., Koch, T., & Beckert, J. (2019). The importance
of communicating change. Identifying predictors for
support and resistance towards organizational change
processes.
Corporate
Communications
An
International Journal, 24(4), 28. doi: 10.1108/CCIJ04-2019-0039.
Sektoralna eksportna stratehiia 2019–2023 rr. Kharchova
i pererobna promyslovist Ukrainy. Ministerstvo
ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. URL:
https://www.me.gov.ua/ (data zvernennia 10.10.2021)
(in Ukrainian).
Veb-sait TzOV “Khodorivskyi miasokombinat”: URL:
https://khodorivmk.com/ (data zvernennia 08.10.2021)
(in Ukrainian).
Voitovych, N. V., & Bulavinets, A. Ia. (2019). Modeliuvannia
tovarnoho
portfelia
yak
chynnyk
pidvyshchennia
ekonomichnoi
efektyvnosti
pidpryiemstva. Almanakh nauky, 2/1(23), 8–13. URL:
http://almanah.ltd.ua/save/2019/2%20(23)/102.pdf
(data zvernennia 10.10.2021) (in Ukrainian).

що дане підприємство має великий потенціал розвитку в майбутньому. За умови правильного використання своїх матеріальних, технічних, технологічних,
фінансових, інформаційних та інших можливостей
воно зможе міцно укріпити позиції на вітчизняному
ринку. Правильний вибір стратегії забезпечить її повну реалізацію, що буде мати позитивний ефект для
подальшого розвитку та утримання провідних позицій
бізнесу на ринку.
Перспективи подальших досліджень. Переформатування товарного портфеля дасть можливість сформувати оптимальну структуру товарних груп. Застосування таких інтегративних підходів до розробки
продуктів пропонує інноваційну відповідь на зростаючі вимоги ринку до швидкості та вартості, одночасно задовольняючи бізнес-потреби в ефективному
розподілі ресурсів. До особливостей цих нових систем
підтримки входить невід’ємна гнучкість, яка дозволяє
дискреційний вибір продуктової діяльності разом із
обмеженою масштабованістю запропонованих підходів.
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The hotel industry is one of the most important components of tourism. Its capacity depends on the ability to generate revenue from the full range of tourism services, and, consequently, the success of tourism
development at both national and regional levels. Therefore, in this study we would like to assess (1) the
hotel sector positioning in the Lviv region by share in the tourist accommodation establishments among the
regions of Ukraine; (2) state indicators of Ukraian hotel industry in comparison with similar indicators of
the EU member states; (3) the Lviv region position in terms of share in the Ukraine hotel sector among
other regions; (4) prospects for the rural hotels development. In the research process we used the systematic
review method of scientific publications, Ukrainian legislation, as well as information and analytical materials of international organizations in the tourism field. The hotel sector positioning of Lviv region among
other Ukraine regions it is determined on the basis of the studied regions share in the total volume of the
country as a whole. The analysis showed that hotels and similar accommodation are the main part of the
tourist accommodation establishments potential in the Lviv region. During the study period (2017–2019) the
hotel business of Lviv region has a consistently high position among other regions (2nd place). Ranking 2nd
in Europe in terms of area, Ukraine ranks 10th in the number of hotels and similar accommodation, and
22nd in the number of beds – among the EU countries, which indicates the insufficient level of the national
hotel sector development. The number of hotels in Ukraine is growing slowly. The main reasons for this are:
the unstable economic and political situation, the high cost of loans to finance the construction of new
hotels, long-term return on investment in hotel real estate and others. The experience of foreign countries
with a high level of the hotel sector development shows that state intervention is used to achieve such results. Therefore, in order to develop the hotel sector in Ukraine, it is necessary to develop a program to
support it. In particular, in our opinion, fiscal incentives should be introduced (for example, a reduction in
the VAT rate for the hotel sector). To increase the tourist flow can be applied the practice of VAT refunds
for tourists, reducing VAT rates on passenger transport.
Key words: hotels and similar accommodation, tourist accommodation establishments, tourism, hotel
sector, capacity of hotels, fiscal stimulation, rural tourism.
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Готельна індустрія є однією з найбільш важливих складових туризму. Від її потужності залежить можливість отримувати
доходи від усього спектру туристичних послуг, а, отже, і успішність розвитку туризму як на національному так і на регіональному рівнях. Тому у даному дослідженні ми хочемо оцінити (1) позиціювання готельного сектору Львівської обл. за часткою в засобах колективного розміщування серед областей України; (2) показники стану готельного господарства України порівняно з аналогічними показниками країн-членів ЄС; (3) позиції Львівської області за часткою у готельному секторі України серед інших регіонів; (4) перспективи розвитку сільських готелів. У процесі дослідження ми використовували метод систематизованого огляду
наукових публікацій зарубіжних та вітчизняних вчених, законодавства України, а також інформативно-аналітичних матеріалів
міжнародних організацій сфери туризму, консалтингових фірм. Аналітичні розрахунки проводились на основі даних Держстату
України та Євростату. Позиціювання готельного сектору Львівскої обл. серед інших областей України визначено на основі частки досліджуваних показників областей у загальному обсязі по країні загалом. Проведений аналіз показав, що готелі та аналогічні
засоби розміщування є основною частиною потенціалу сектору колективних засобів розміщування туристів у Львівській обл.
Результати ранжування областей України за часткою основних показників готельного господарства в їх загальному обсязі по
країні загалом за період 2017–2019 рр. показують, що протягом досліджуваного періоду готельний сектор Львівщини має серед
інших областей стабільно високу позицію (2 місце), поступаючись лише Київській області та значно випереджаючи наступну за
рангом Одещину. Посідаючи 2 місце в Європі за площею території, Україна за кількістю готелів та аналогічних засобів розміщування займає 10 місце, а за кількістю спальних місць – 22 місце серед країн ЄС, що свідчить про недостатній рівень розвитку
національного готельного сектору. Зростання кількості готелів в Україні відбувається повільними темпами. Основними причинами цього є: нестабільна економічна та політична ситуація, висока вартість кредитів для фінансування будівництва нових готелів, тривала окупність інвестицій в готельну нерухомість та інші. Досвід зарубіжних країн з високим рівнем розвитку готельного
сектору показує, що для досягнення таких результатів застосовується втручання з боку держави. Тому з метою розвитку готельного сектору в Україні необхідне розроблення програми його підтримки. Зокрема, на нашу думку, слід запровадити фіскальне
стимулювання (наприклад, зниження ставки ПДВ для готельного сектора). Для збільшення туристичного потоку може бути
застосована практика відшкодування ПДВ для туристів, зниження ставок ПДВ на транспортні перевезення пасажирів.
Ключові слова: готелі та аналогічні засоби розміщування, колективні засоби розміщування, туризм, готельний сектор, місткість готелів, фіскальне стимулювання, сільський туризм.

сектор виконує важливу соціальну функцію забезпечення зайнятості населення.
Готельний бізнес ЄС до спалаху коронавірусу також мав стійкий розвиток. Протягом останніх 3-х
років темп зростання доходів готельного сектору ЄС
складав близько 3,1 %. Доходи готельного сектору ЄС
у 2019 р. склали 102,33 млрд дол. У 2019 р. порівняно
з 2018 р. за всіма категоріями готелів ЄС спостерігалось зростання доходу на доступний номер за день
(RevPAR) на 2,2 %, зокрема, на 1,6 % для п̕яти зірок,
на 3,0 % для чотирьох зірок, на 3,3 % для трьох зірок
(HOTREC Annual Report, 2020).
В Україні у 2017р. загальний обсяг послуг, наданих готелями, складав 0,28 % по відношенню до ВВП
(Derzhstat Ukrainy, 2018; Minfin, 2021). Для порівняння, в США у 2017р. аналогічний показник склав
1,06 % (CoStar, 2020a; Countryeconomy.com, 2020). У
Львівській області цей показник склав у 2017р. 0,88 %
(Derzhstat Ukrainy, 2018; Holovne upravlinnia satystyky
u Lvivskii obl., 2018), що значно вище від середнього
значення по Україні та співвимірно з аналогічним
показником в США.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий вплив готельного бізнесу на соціальноекономічне становище суспільства визначає інтерес
до цього сектору з боку дослідників. Різноманітні
аспекти розвитку потенціалу готельного бізнесу є
об̕єктом наукових інтересів багатьох вчених всього
світу. Частина наукових праць стосується історичних
аспектів формування потенціалу цього сектору туризму. Так, дослідженню витоків готельного бізнесу в
Іспанії присвячена робота (Larrinaga & Vallejo, 2020).
Ці вчені повідомляють, що в кінці 19 – початку 20 ст.
готельні заклади не були орієнтовані на туризм і лише
з його розвитком можна говорити про формування
потужного потенціалу готельного сектору в Іспанії і в
Західній Європі (Bowie, 2018) у своїй праці розглядає

Вступ
Актуальність теми. Як відомо, сфера туризму (до
спалаху коронавірусу) забезпечувала більше 10 %
світового ВВП. Готельна індустрія належить до найбільш крупного сектору сфери туризму – колективних
засобів розміщування. Від її потужності залежить
можливість приймати та обслуговувати туристів, а,
отже, і отримувати доходи від усього спектру туристичних послуг. У багатьох країнах саме вартість наданих готелями послуг з розміщування або кількість
проведених ночівель є базою оподаткування туристичним збором, і, таким чином, додатковим джерелом
наповнення державного бюджету. У 2019 р. світова
готельна індустрія отримала виручку від продажу
номерів в розмірі 550 млрд. доларів, що стало рекордом і на 2,5 % більше, ніж у 2018р. (2019 Global Hotel
Study, 2020). Додатковий вплив готельного бізнесу на
національні економіки здійснюється також через витрати гостей, крім оплати вартості проживання. Так,
у 2018р. на кожні 100 дол., потрачених на оплату за
проживання в готелях США, туристи тратили ще 222
дол. під час подорожі, що загалом складає 564,9 млрд.
доларів (Hotel management, 2020).
До початку 2020 року світова готельна індустрія
була надзвичайно успішною. Продуктивність готелів
протягом 2007–2019 рр. залишалась стабільною, а
рівень завантаження майже на 5% перевищив рівень
попереднього піку у 2007 р. (2019 Global Hotel Study,
2020). За останні 10 років (до спалаху коронавірусу)
цей сектор був найбільш динамічним щодо створення
робочих місць. Наприклад, у 2018 р. готельна індустрія США забезпечувала роботою більше ніж одне з 25
робочих місць. Тут в 2018р. безпосередньо працювали
2,3 млн. чол., що на 7 % більше ніж у 2015 р. і на 14 %
більше ніж у 2005 р. (Hotel management, 2020). Готельна індустрія є трудомісткою і тому зростання в цій
сфері значно впливає на зайнятість. Отже, готельний
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історичні трансформації готельної індустрії в Англії
протягом 19–20 ст.
Окремі аспекти забезпечення зайнятості в готельному бізнесі досліджували Melián-González &
Bulchand-Gidumal (2020), Dogru et al. (2020),
Papadopoulos & Lyddon (2020), Fortanier & van Wijk
(2010) та багато інших вчених.
Частина наукових досліджень присвячена питанням аналізу впливу факторів на прибутковість та фінансовий стан підприємств готельного бізнесу
(Arbelo, et al., 2017; Karanovic, et al., 2018; He et al.,
2019, Botta, 2019, Mun et al., 2019; Casado-Díaz &
Sellers-Rubio, 2020; Kalaitan, 2020) та інші. Так, Karanovic et al. (2018) провели аналітичну оцінку відносних фінансових показників готелів Хорватії. Результати аналізу свідчать про те, що готельний сектор цієї
країни має високу частку позикових коштів та низьку
ліквідність, незважаючи на значний ріст інвестицій.
Ці проблеми (Karanovic et al., 2018) пов̕язують з незавершеним переходом деяких готельних компаній до
вільної ринкової економіки. Botta (2019) дослідив
структуру капіталу малого та середнього бізнесу в
готельному секторі Італії і прийшов до висновку, що
вона не відповідає оптимальному співвідношенню,
яке максимізує прибуток інвесторів.
He et al. (2019) повідомляють про вплив зміни кліматичних умов на прибуток в готельному бізнесі
США за період 2016–2018 рр. Mun et al. (2019) дослідили вплив наявності додаткових послуг з харчування
в готелях США на підвищення операційних доходів
від оренди номерів. Casado-Díaz & Sellers-Rubio
(2020) вивчили вплив короткострокової оренди на
ефективність готельного сектору Іспанії. Ці вчені
дійшли до висновку, що більша кількість короткострокової оренди пов̕язана з більшою технічною ефективністю готелів. Arbelo et al. (2017) порівнюють
рівень витрат і прибутку готелів Іспанії з передовою
практикою. Результати показують, що рівні ефективності прибутку готелів Іспанії значно нижчі, ніж рівні
ефективності витрат. Vargas-Hernández et al. (2019)
провели конкурентний аналіз готельних мереж Мексики. Li (2015) дослідив можливі ризики інвестування
в будівництво агроготелів та заходи щодо їх уникнення.
Частина наукових праць присвячена аналізу впливу спалаху коронавірусу на економічний стан готельної індустрії. Так, Anguera-Torrell et al. (2020) провели
аналіз доходності 20 найбільш крупних світових готельних компаній, зареєстрованих на фондовій біржі.
Результати дослідження показали, що COVID-19 негативно повпливав на стан готельного сектору. Разом
з тим ціни на акції позитивно корелюють з економічною політикою, яка спрямована на підтримку готельного бізнесу, що свідчить про високий рівень чутливості цього сектору туризму. Gursoy & Chi (2020)
дослідили можливості відновлення індустрії гостинності з точки зору готовності населення до мандрів.
Питання корпоративної соціальної відповідальності та впровадження стратегій сталого розвитку в
готельному секторі досліджували Serra-Cantallops et
al. (2018), Baicu et al. (2019), Mak & Chang (2019),
Kalaitan et al. (2021) та інші вчені. Впровадження

екологічних методів проектування та будівництва
готелів, які створюють зелене середовище і навіть
сприяють підвищенню їх фінансового стану стану,
вивчали Ahn & Pearce (2013), Mariño-Romero et al.
(2018) визначили ступінь позитивного впливу усвідомлення керівництвом готелів екологічної відповідальності на прибутковість готельного бізнесу.
Мета та завдання. Метою статті є дослідження
потенціалу готельного господарства Львівської області та перспектив розвитку сільських готелів. Для
цього ми хочемо оцінити (1) позиціювання готельного
сектору Львівської обл. за часткою в засобах колективного розміщування серед областей України; (2) показники стану готельного господарства України порівняно з аналогічними показниками країн-членів ЄС; (3)
позиції Львівської області за часткою у готельному
секторі України серед інших регіонів; (4) перспективи
розвитку сільських готелів. Таке дослідження дасть
змогу визначити позиціювання готельного сектору
Львівської області серед інших регіонів України, виявити існуючі проблеми в діяльності національного
готельного бізнесу та запропонувати шляхи їх вирішення.
Матеріал і методи досліджень
У процесі дослідження ми використовували метод
систематизованого огляду наукових публікацій зарубіжних та вітчизняних вчених, законодавства України, а також інформативних матеріалів міжнародних
організацій
сфери
туризму
(World
Tourism
Organization, HOTREC), аналітичні матеріали міжнародних консалтингових фірм (CoStar Realty
Information,
CoStar
Group,
Inc,
Statista.com,
PricewaterhouseCoopers LLP), матеріалів наукових
конференцій за вказаною темою.
Інформаційною основою для проведення аналізу
потенціалу готельного господарства Львівщини є дані
Державної служби статистики та Державної податкової служби України. У даному дослідженні ми провели аналіз потенціалу готелів та аналогічних засобів
розміщування. Відповідно до термінології вітчизняної
статистики готелі та аналогічні засоби розміщування
– це колективні засоби розміщування, що складаються більше ніж із семи номерів; мають єдине керівництво; надають готельні послуги, зокрема обслуговування в номерах, щоденне заправляння ліжок та прибирання кімнат і санвузлів; згруповані в класи і категорії відповідно до переліку надаваних послуг і наявного устаткування і не входять до категорії спеціалізованих закладів (Derzhstat Ukrainy, 2011). Номер
(готелю) – окреме вмебльоване приміщення з однієї
чи кількох кімнат, оснащене обладнанням та інвентарем для надання послуг з тимчасового розміщування.
Агроготель – це готель, розташований у сільській
місцевості, який має умови для сільськогосподарсткої
діяльності під час відпочинку (DSTU 4527: 2006,
2006).
Статистичні спостереження з надання послуг розміщування здійснюються органами Державної служби
статистики України на основі статистичної форми
звітності №1-КЗР (річна) “Звіт про діяльність колек-
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тивного засобу розміщування”. Відповідно до Наказу
Держстату України від 16.07.2018 №152 (Nakaz
Derzhstatu Ukrainy, 2018) форму №1-КЗР подають до
органів Державної статистики з 2018 р. лише юридичні особи та їх відокремлені підрозділи (до 2018 р. ця
форма звітності подавалась як юридичними, так і
фізичними особами-підприємцями). Таким чином,
починаючи з 2018 р. на сайті Держстату України
інформація по колективних засобах розміщування у
розрізі областей подається лише стосовно юридичних
осіб (і без виокремлення статистичних даних по агроготелях). Загальну кількість готелів та аналогічних
засобів розміщування з 2018 р. визначають на основі
даних Державної служби статистики (по юридичних
особах) та Державної податкової служби України (по
фізичних особах-підприємцях).
Крім того з метою гармонізації вітчизняної статистики колективних засобів розміщування до практики
ЄС до готелів та аналогічних засобів розміщування з
2018 р. відносяться лише готелі та мотелі. До 2018 р.
до групи “Готелі і аналогічні засоби розміщування”
включали: готелі, мотелі, хостели, кемпінги, агроготелі, гуртожитки для приїжджих, туристські бази,
гірські притулки, студентські літні табори та інші
засоби тимчасвого розміщування.
Таким чином, статистичні дані Державної служби
статистики України за окремі періоди мають різну
структуру, що суттєво ускладнює проведення аналізу
потенціалу готельного сектору в динаміці за більш
тривалий період. Тому оцінку потенціалу готельного
сектору Львівської області серед інших областей України ми проводили на основі показників готелів та
мотелів зі статусом юридичної особи за період 2017–
2019 рр. Дані спеціального статистичного збірника
(Derzhstat Ukrainy, 2018) дозволили виділити за
2017 р. показники діяльності готелів та аналогічних
засобів розміщування зі статусом юридичної особи.
З метою порівняння з показниками розвитку готельного бізнесу в ЄС було використано дані Євростату.
Відповідно до п. 2.2.1.1 NACE 55.1 –Методологічного
керівництва зі статистики Туризму ЄС (Eurostat, 2014)
до готелів та аналогічних засобів розміщування відносять: готелі, курортні готелі, люкс-готелі, мотелі.
Цей клас включає надання мебльованого житла, як
правило, для короткострокового перебування гостей.
До послуг входять щоденне прибирання та підготовка
постелі. Низка додаткових послуг включає харчування, парковку, послуги пральні, басейни і тренажерні
зали, місця для відпочинку, конференц-зали. Вирішальною компонентою засобів розміщування цього
класу є надання додаткових послуг, особливо регулярне прибирання та підготовка постелі щоденно.
Оцінку позиціювання підприємств готельного бізнесу Львівщини серед інших областей України було
здійснено на основі визначення частки досліджуваних
показників діяльності цього сектору сфери туризму в
загальному обсязі даного показника по Україні загалом за підходом, викладеним у монографії
Herasymenko et al. (2016). Частку досліджуваних показників області у загальному обсязі по країні визначено за формулою:

*100%,
де Пі – досліджуваний показник по і-тій області
України,
– сумарний досліджуваний показник загалом по Україні.
n – кількість областей,
і – порядковий номер області.
На основі отриманих значень частки досліджуваних показників діяльності підприємств готельного
бізнесу визначено місце Львівщині серед інших областей України та проведено порівняння з практикою
ЄС.
За аналогічною формулою визначено частку основних показників, що характеризують потенціал готелів та аналогічних засобів розміщування, в загальному обсязі показників, що характеризують потенціал
колективних засобів розміщування.
Результати та їх обговорення
1. Позиціювання готельного сектору серед інших засобів колективного розміщування
Готельний сектор є вагомим складовим елементом
колективних засобів розміщування. У 2019 р. частка
місць в готелях та мотелях Україні складала 40,5 %
від кількості місць в усіх колективних засобах розміщування, в ЄС – 42,9 %. У 2019 р. в ЄС готелі та аналогічні засоби розміщування були найбільш популярними серед туристів, частка ночівель в них серед інших колективних засобів розміщування склала
64,5 %, при цьому на Кіпрі, Мальті та в Болгарії готелі та аналогічні засоби розміщування складали більше
90 % національного потенціалу колективних засобів
розміщування (Eurostat, 2020). В Україні за кількістю
ночівель частка готельного сектору у 2019 р. склала
56,6 %.
Для визначення позиціювання готельного сектору
Львівської області у колективних засобах розміщування серед інших областей України ми провели ранжування за часткою основних показників готельної
індустрії у загальному обсязі показників, що характеризують потенціал всіх колективних засобів розміщування. Результати ранжування відображено у табл. 1.
За часткою спальних місць у готельному секторі
серед всіх колективних засобів розміщування Львівська обл. має найбільше значення по Україні – 86,7 %
(по Україні цей показник складає – 40,5 %). При цьому за кількістю готелів та мотелів Львівська обл. займає 4 місце (81,5 %) поступаючись Житомирській
(89,5 %), Рівненській (83,3 %), Закарпатській (83,1 %).
Це свідчить про більшу місткість готелів Львівської
області порівняно з Житомирською, Рівненською та
Закарпатськю областями. Загалом в областях Західної
України прослідковується тенденція переважання
частки місць готелів і мотелів в загальній кількості
місць колективних засобів розміщування. Слідом за
Львівською обл. йдуть Закарпатська (77,9 %), ІваноФранківська (75,9 %), Тернопільська (69,0 %), Київська обл. має 65,1 %. Частка готельного сектору у загальній кількості ночівель в колективних засобах розміщування Львівщини у 2019 р. склала 95,3 % (1 міс-
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це), Київської області – 94,6 %. Такі результати свідчать про те, що готельний бізнес є основною части-

ною потенціалу колективних засобів розміщування
туристів у Львівській обл.

Таблиця 1
Ранг окремих областей України за часткою готельного сектору в колективних засобах розміщування за 2019 рік*
Показник
1.Готелі та аналогіч- Область
ні засобів розміщуЧастка, %
вання
2. Загальна кількість
місць

Ранг окремих областей України
ІІ
ІІІ

І

Область

Частка, %
3. Загальна кількість Область
обслуговуваних
Частка, %
приїжджих

ІV

V

Житомирська

Рівненська

Закарпатська

Львівська

Хмельницька

89,5

83,3

81,5

77,4

Львівська

Закарпатська

Тернопільська
69,0

68,6

Полтавська

Чернігівська

86,7

77,9

83,1
ІваноФранківська
75,9

Львівська

Хмельницька

Київська

Житомирська

96,9
94,8
94,7
93,1
91,6
Хмельницька,
Чернігівська,
Полтавська, РівнеЧеркаська
ДніпропетровсьЗапорізька
Вінницька
4.Кількість обслуго- Область
нська, Сумська,
ка,
вуваних іноземців
Волинська, Кіровоградська, Луганська
Частка, %
100,0
99,9
99,8
99,6
99,5
5. Кількість ночівель Область
Львівська
Київська
Закарпатська
Сумська
Тернопільська
Частка, %
95,3
94,6
86,5
86,1
84,3
осіб
Київська, Полтавська, Хмельницька,
ІваноДніпропетровсьКіровоградська,
Вінницька
Франківська,
6. Кількість ночівель Область
Черкаська,
ка
Сумська, РівненсьЧернігівська
іноземців
ка, Луганська,
Волинська
Частка, %
100,0
99,9
99,8
99,7
99,6
*Джерело: Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України (Derzhstat Ukrainy, 2018; Derzhstat
Ukrainy, 2020b).

За часткою приїжджих, що перебували в готелях
та мотелях, у загальній кількості приїжджих, що перебували у колективних засобах розміщування,
Львівська область також посідає 1 місце (96,9 %),
2 місце належить Хмельницькій області (94,8 %), по
Україні – 80,2 %. За часткою іноземців, які перебували у готелях та мотелях у загальній кількості іноземців, що перебували у колективних засобах розміщування, Львівська обл. займає 7 місце (99,1 %); значення цього показника по Україні – 97,9 %. За кількістю ночівель іноземців у готелях та мотелях Львівська обл. посідає 6 місце (частка складає 99,4 %), значення по Україні – 95,3 %.
Отже, результати проведених розрахунків показують, що готелі та мотелі у Львівській області серед
інших колективних засобів розміщування займають
більшу частку за кількістю закладів (81,7 %), за кількістю місць (86,7 %), за кількістю приїжджих, що
перебували в готелях та мотелях (96,9 %), та за кількістю ночівель приїжджих (95,3 %) що значно відрізняється від аналогічних показників загалом по Україні
(48,7 %, 40,5 %, 80,2 %, 56,6 % відповідно). Частка
кількості іноземців, які перебували у готелях та мотелях, у загальній кількості іноземців, що перебували у
колективних засобах розміщування Львівської області
значно не відрізняється від значення по Україні
(99,1 % і 97,9 %). Це свідчить про те, що іноземці (не

залежно від області, до якої вони подорожують) віддають перевагу розміщуванню в готелях та мотелях.
2. Аналіз місткості готелів та аналогічних засобів розміщування
Україна у 2019 р. за кількістю готелів та аналогічних засобів розміщування (3165 готелів, фізичних та
юридичних осіб) посідає 10 місце, за кількістю місць
– 22 місце серед країн ЄС (табл. 2). Такий великий
розрив свідчить про відносно меншу місткість готелів
та мотелів України порівняно з ЄС. Загальна кількість
готелів та аналогічних засобів розміщування в ЄС у
2019 р. склала 163 193 одиниці. Безумовними лідерами в Європі за цим показником є Великобританія
(39 715 готелів у 2018 р.), Італія (32 730 готелів у
2019 р.), Німеччина (32 182 готелів у 2019р.). При
цьому 50 % від усіх спальних місць у готелях Європи
припадає на Великобрітанію, Італію та Іспанію
(Eurostat, 2020).
Сусідня з Україною Польща має 4229 готелів та
аналогічних засобів розміщування, Чехія, яка значно
менше за розмірами ніж Україна, має 6236 готелів.
Враховуючи, що Україна займає 2 місце в Європі за
площею території і має такі позиції, можемо зробити
висновок про недостатній рівень розвитку готельного
сектору по Україні загалом.
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Таблиця 2
Місткість готелів та аналогічних засобів розміщування країн ЄС та України у 2019 р.*
Кількість готелів та аналогічних засобів
Кількість спальних
Місце
Місце
розміщування
місць
Італія
32 730
1
2 260 490
1
Німеччина
32 182
2
1 889 315
3
Іспанія
19 683
3
1 954 825
2
Франція
17 960
4
1 308 956
4
Австрія
11 823
5
607 010
6
9 892
6
841 114
5
Греція
Чехія
6 236
7
328 501
9
Польща
4 229
8
368 944
7
Нідерланди
3 806
9
303 713
10
Україна
3 165
10
75 667
22
Румунія
2 857
11
225 699
13
2 401
12
362 247
8
Португалія
Угорщина
2 324
13
184 090
14
Болгарія
2 166
14
288 027
11
Швеція
2 143
15
260 436
12
Ірландія
1 992
16
158 511
16
Словакія
1 731
17
108 876
19
Словенія
1 508
18
62 723
23
Бельгія
1 505
19
137 484
18
Хорватія
1 089
20
171 005
15
Кіпр
814
21
89 200
21
Фінляндія
794
22
143 023
17
Данія
585
23
104 702
20
Литва
494
24
39 689
25
Естонія
450
25
35 909
26
Латвія
348
26
27 315
27
Люксембург
227
27
15 350
28
Мальта
224
28
46 350
24
*Джерело: Складено авторами за даними Євростату (Eurostat, 2020) та Державної служби статистики України (Derzhstat
Ukrainy, 2020a)
Країна

Зростання кількість готелів та аналогічних засобів
розміщування (готелі і мотелі, юридичні особи) в
Україні на даному етапі відбувається повільними
темпами (рис. 1). У Львівській обл. динаміка зміни
кількості готелів має негативний напрям (за період
2017–2019 рр. зниження з 108 до 106 одиниць). Готельний сектор Львова характеризується переважанням
невеликих за розмірами готелів з середньою кількістю
номерів близько 42. Номерний фонд (юридичні та
фізичні особи-підприємці) налічує близько 5000 номерів. Іноземних інвесторів немає, оскільки їх цікавить вкладння коштів в готелі з ємністю від 100 номерів, що економічно більш вигідно (Inozemtsi u lvivski
hoteli…, 2020).
Повільние зростання кількості готелів в Україні
пояснюється різними причинами. Серед факторів, що
гальмують появу нових готелів є такі: тривала окупність, значні витрати на розвиток і операційну діяльність (велику частку в структурі яких складають витрати на імпортну продукцію), політична та фінансова
ситуація в країні, а також недосконалість законодавчої бази в частині міжнародних інвестицій та розвитку туристичного бізнесу в Україні. Найбільшим стримуючим фактором є великий період окупності нового
готелю. У сучасних економічних умовах він складає
не менш ніж 10 років (Kontakty, 2020). З метою скорочення терміну окупності готельєри намагаються
підвищувати ціни. Як повідомляють Moldovanov &
Tkachuk (2017) ціни в українських готелях вищі за

середньоєвропейські, а рівень обслуговування не
відповідає міжнародним стандартам, і, навіть, переважно нижчий. Із 8700 номерів столичних готелів
лише 3 % відповідають міжнародним стандартам. При
цьому вартість готельних послуг становить у Києві
від $ 170 до $ 450 за добу, і вона постійно зростає.
З метою сприяння збільшенню інвестицій в будівництво нових готелів в світовій практиці застосовуються пільгові ставки амортизації. Така практика діє,
наприклад, в Австралії вже понад 30 років. Для підтримки готельного сектору з боку держави у переважній більшості країн ЄС застосувється режим пільгового оподаткування ПДВ. Так, у Німеччині співвідношення ставки ПДВ “стандартна/пільгова для готелів
складає 19 %/7 %, в Естонії 20 %/9 %, в Іспанії
21 %/10 %, в Італії 22 %/10 %, у Польщі 23 %/8 %, у
Португалії 23 %/6 %”. Крім того в деяких країнах ЄС
з метою стимулювання туристичного потоку застосовують зниження ставок ПДВ на транспортні перевезення пасажирів (PwC, 2017). Досвід Європи демонструє позитивний вплив зниження ставок ПДВ для
індустрії гостинності на підтримання зайнятості населення, стабільних споживчих цін, інвестицій. Наприклад, у 2009 р. розмір капітальних вкладень готелів
Німеччини складав близько 90 000 євро, у 2011 р.
(після введення у 2010 р. пільгової ставки ПДВ для
послуг розміщування) ця цифра зросла до 243 000
євро. Інвестиції було зроблено в основному у прид-
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бання нових машин та устаткування, а також в ремонт
та модернізацію номерів (FoodDrinkEurope, 2020).

здійснюється в основному суб̕єктами малого підприємництва.
В посткарантинний період (з липня 2020 р.) в деяких країнах Європи для готелів тимчасово знижені
навіть пільгові ставки ПДВ, наприклад у Німеччині,
Австрії, Кіпрі – до 5 %, у Болгарії, Норвегії – до 6 %,
у Чехії – до 10 %; у Турції до рекордно низького рівня
– 1 % (FoodDrinkEurope, 2020). В Україні тимчасовий
пільговий режим оподаткування податком на додану
вартість для засобів тимчасового розміщування був
введений лише з 1 січня 2021р. Ставка ПДВ знижена з
20 % до 7 % до 1 січня 2023 р. (Zakon Ukrainy, 2020).
3. Позиціювання готельного сектору Львівської
області серед інших областей України
Результати розрахунків частки основних показників діяльності підприємств готельного бізнесу Львівщини у їх загальному обсязі по Україні за період
2017–2019 рр. наведено у табл. 3. Протягом досліджуваного періоду готельний бізнес Львівщини має стабільно високу позицію (2 місце) за всіма досліджуваними показниками, поступаючись лише Київській
області. Якщо порівняти показники Львівщини з середнім статистичним значенням кожного показника
(100:24 = 4,2 %), то видно, що даному регіону належить вагома частка в масштабах всієї країни (від
13,2 % до 18,7 % за різні роки). Значення всіх показників в динаміці мають невеликі коливання. Це свідчить про те, що готельний бізнес Львівщини протягом
досліджуваного періоду має стабільно потужну позицію серед інших областей України.

Рис. 1. Динаміка кількості готелів та мотелів
(юридичних осіб) по Україні та у Львівській області
за період 2017–2019 рр.
Джерело: Сформовано авторами на підставі даних Державної служби статистики України (Derzhstat Ukrainy, 2018;
Derzhstat Ukrainy, 2020b)

Наведені дані показують, що готельний бізнес у
тих країнах, де застосовується державна підтримка,
зокрема, пільговий режим оподаткування, демонструє
кращі експлуатаційні показники. Для українскої практики, враховуючи наявні протиріччя фіскального
законодавства (Yaroshevych et al., 2019), доцільним є
також розроблення ефективного механізму податкового стимулювання малого бізнесу, оскільки діяльність з надання послуг тимчасового розміщування

Таблиця 3
Позиціювання Львівської області серед інших областей України за основними показниками діяльності готелів
та аналогічних засобів розміщування (юридичні особи) за 2017-2019рр.*
Показник

2017 рік
Частка,%
Ранг

2018 рік
Частка,%

Ранг

2019 рік
Частка,%
Ранг

1.Кількість готелів та аналогічних
14,4
2
13,2
2
13,4
2
засобів розміщування
2. Загальна кількість місць
15,9
2
15,4
2
15,1
2
3. Кількість номерів
14,9
2
14,3
2
14,3
2
4.Загальна кількість обслуговуваних
14,2
2
14,6
2
14,0
2
приїжджих
14,2
2
16,4
2
14,7
2
5.Кількість обслуговуваних іноземців
6.Кількість ночівель, осіб
18,0
2
18,7
2
18,1
2
7.Кількість ночівель іноземців
13,6
2
17,1
2
17,5
2
8.Коефіцієнт використання місткості*
0,33
2
0,33
2
0,32
2
*Таблицю сформовано авторами за даними Державної служби статистики України (Derzhstat Ukrainy, 2018; Derzhstat
Ukrainy, 2020b);
**У графі “Частка, %” наведено значення коефіцієнту використання місткості.

З даних табл. 4 видно, що Львівська область значно випереджає навіть най блищу за рангом Одеську
область (частка досліджуваних показників Одещини
коливається в межах 5,9 % – 9,2 %, тоді як Львівщини
у межах 13,4 %–18,1 %). Львівщина поступається

лише Київській області, якій належить перше місце,
що цілком логічно, оскільки столиця за своїм статусом має більші за обсягом туристичні потоки порівняно з іншими регіонами України.
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Таблиця 4
Позиціювання готельного сектору Львівської області серед інших областей України за 2019 р.*
Показник
1.Кількість готелів
та аналогічних засобів розміщування
2. Загальна кількість
місць

Область
Частка, %
Область
Частка, %

3.Загальна кількість
обслуговуваних
приїжджих

Область

4.Кількість обслуговуваних іноземців

Область

5. Кількість ночівель
осіб

Область

6. Кількість ночівель
іноземців

Область

7. Кількість номерів

Частка, %
Частка, %
Частка, %
Частка, %
Область
Частка, %

Ранг окремих областей України
ІІІ
ІV
Одеська
Дніпропетровська

І
Київська

ІІ
Львівська

18,3

13,4

9,1

Київська

Львівська

Одеська

25,6

15,1

9,2

Івано-Франківська,
Дніпропетровська
5,9

Київська

Львівська

Одеська

Дніпропетровська

Харківська

38,1

14,0

5,9

4,9

Київська

Львівська

Одеська

Харківська

63,7

14,7

6,2

3,1

Київська

Львівська

Одеська

Дніпропетровська

34,1

18,1

6,2

4,8

4,2
Івано-Франківська,
Дніпропетровська
1,7
Івано-Франківська,
Харківська
4,3

Київська

Львівська

Одеська

Харківська

Дніпропетровська

56,7

17,5

7,8

4,0

2,2

Київська

Львівська

Одеська

Дніпропетровська

Івано-Франківська

7,4

V
Запорізька
6,2
Закарпатська
4,8

26,6

14,3
8,7
6,2
5,3
ПолтаЧернівецька,
Львівська,
Область
Київська
Житомирська
8. Коефіцієнт викоХмельницька вська
Чернігівська
ристання місткості
0,32
0,30
0,28
0,27
Значення
0,34
*Джерело: Показники таблиці розраховано авторами за даними Державної служби статистики України (Derzhstat Ukrainy,
2020b)

Частка Львівської області за кількістю місць в готелях та аналогічних засобах розміщування у
2019 році складає 15,1 % (2 місце), що значно більше
ніж в Одеській обл. – 9,2 % (3 місце). Найбільшу частку серед інших областей України (крім Київської)
протягом 2017–2019 рр. Львівщина займає за показником кількості ночівель (18,0 % –18,7 %), значно
випереджаючі Одещину, частка якої у 2019 р. складає
6,2 %. При цьому за кількістю туристів частка Львівщини складає 14,0 %, а Одещини 5,9 %. Це свідчить
про те, що туристи у Львівській області залишаються
довше і цей регіон знаходиться в центрі їх уваги (після Київської області). Співвідношення частки кількості іноземців та частки кількості їх ночівель в Київській обл. (63,7 %/56,7 %) та у Львівській обл.
(14,7 %/17,5 %) говорить про те, що іноземні туристи,
які перебували у Львові схильні до більш тривалого
перебування, ніж іноземні туристи у Києві.
Середньорічне значення коефіцієнту використання
місткості готелів та аналогічних засобів розміщування
складає по Львівській області у 2018/2019 рр.
0,32/0,33, що є вищим від значення цього показника
по Україні загалом (0,28/0,27). Коефіцієнт використання місткості для Київської області у 2019 р. складає 0,34 (1 місце), для Полтавської області 0,30
(3 місце). Отже Львівська область за значенням цього
показника знаходиться поруч з Київською обл. Для
порівняння, середньорічне значення коефіцієнта використання місткості у 2019 в ЄС склало 0,50. Найбільше значення цього показника у 2019 р. було зафіксовано на Кіпрі (0,72), Мальті (0,66), Іспанії (0,61),
Хорватії (0,60) (Eurostat, 2020). Протягом 2018–

2019 рр. в ЄС коефіцієнт використання місткості коливався у межах 0,37–0,40 у непіковий сезон і 0,63–
0,67 у піковий сезон (у липні-серпні) (Eurostat, 2020).
Це свідчить про нижчий рівень використання місткості готелів в Україні порівняно з ЄС і, відповідно, про
наявний потенціал цього сектору інфраструктури
туризму України та Львівщини зокрема щодо можливостей обслуговування більшого обсягу туристичних
потоків.
Територіальна нерівномірність розподілу туристичних потоків, яка є в Україні, притаманна також і ЄС.
Так, за даними Євростату у 2019 році 39 % всіх ночівель в колективних засобах розміщування ЄС припадає на 20 регіонів. 52,7 % всіх ночівель в колективних
засобах розміщування ЄС припадали на внутрішній
туризм, 28,3 % на туристів із інших країн ЄС і 19,0 %
на туристів з інших країн крім ЄС. Найбільш активними в 2019 році в ЄС були туристи з Німеччини
(Eurostat, 2020). В Україні у 2019 р. серед іноземців,
які перебували у готелях та аналогічних засобах розміщування, найбільша частка туристів припадала на
США (9,1 %), Польщу (9,1 %), Німеччину (8,2 %),
Туреччину (7,3 %), Ізраїль (6,1 %). В Україні у 2019
році частка ночівель внутрішніх туристів у загальній
кількості ночівель склала 77,2 %, у Львівській обл. –
77,9 %.
4. Перспективи розвитку сільських готелів
Всесвітня туристична організація (ВТО) відзначає,
що сільський туризм має достатній потенціал на ринку туристичних послуг. За оцінками 3 % усіх міжнародних туристів пов̕язано з сільським туризмом. Про-

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Economical Sciences, 2021, vol. 23, no 98

30

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Економічні науки, 2021, т 23, № 98

ських готелів власне залежить здебільшого від сімейного капіталу.
У зв̕язку із карантинними обмеженнями на виїзд за
кордон в багатьох країнах різко зріс попит на внутрішній туризм, зокрема і на сільський туризм також.
Так, P. P. William, директор по стратегії доходів
“Revenue Matters” та незалежний фінансовий консультант по проєктах розвитку готелів, повідомляє про
різке зростання бронювань на літо і осінь 2020 р. для
сільських готелів США. За його словами деякі власники навіть розмірковують над можливостями нарощування потужностей свого бізнесу. На думку
P. P. William у сільських готелів може з̕явитись можливість мати щонайменше ще один сезон високого
попиту літом 2021 р. А на перспективу, коли світ
почне відкриватись, структура попиту та алгоритми
управління доходами знову почнуть змінюватись на
користь інших ринків. Разом з тим він не виключає
можливості підвищення попиту на послуги сільських
готелів порівняно з докарантинним рівнем за умови
проведення ефективної маркетингової роботи з клієнтами (CoStar, 2020b).
Історичний досвід показує, що кожна криза зрештою створює нові можливості для туризму. Так, під
час фінансової кризи-2008 р. продаж традиційних
турпакетів знизився, але почали розвиватись сервіси
сумісного використання нерухомості та інших послуг,
такі як Airbnb, BlaBlaCar та інші, які дозволяють споживачам мандрувати економно. На думку Travelмаркетолога О. Білоусової масовий туризм буде перетворюватись на більш індивідуальний, популярність
пакетного туризму буде знижуватись через побоювання щодо безпеки відпочинку у великих готельних
комплексах (Interfaks, 2021). Отже, враховуючи зазначені фактори сучасного стану ринку туризму, вважаємо, що сільські готелі за умови (1) реалізації державної підтримки колективних засобів розміщування
(розробленої з врахуванням досвіду виходу з фінансової кризи-2008 готельного сектору країн ЄС) та (2)
запровадження ефективної маркетингової політики,
мають непогані перспективи для подальшого успішного розвитку.

явом значної уваги з боку ВТО до цього виду туризму
свідчать міжнародні зустрічі, присвячені цій тематиці.
Зокрема, це семінари “Сільський туризм в Європі:
досвід та перспективи” (Белград, 2002 р.), “Сільський
туризм в Європі: шлях до сталого розвитку” (Польща,
2003р.), “Сільський туризм в Європі: керівні принципи розвитку туризму” (Україна, Яремче, 2003 р.). У
зазначених семінарах брали участь представники
близько 20 країн Західної, Центральної та Східної
Європи, декілька міжнародних організацій та представлений широкий спектр досвіду (WTO, 2004). Учасники семінарів повідомили про позитивний вплив
сільського туризму на розвиток сільських територій.
Цей вплив проявляється насамперед у тому, що сільський туризм створює додаткове джерело доходів по
відношенню до доходів від сільського господарства та
тваринництва, сприяє розвитку підприємництва у
суміжних сферах (торгівля, зони відпочинку та ін.),
знижує швидкість скорочення сільських районів,
сприяє відновленню та збереженню народних промислів, відновленню історичних споруд.
Крім того, за прогнозами ООН до 2050 р. 68 % населення будуть мешкати у містах. Тому на 13-му
самміті ВТО у 2019 р. “Технології для розвитку сільських територій” сільський туризм був оголошений як
ключовий інструмент подолання розриву між сільськими та міськими районами за рахунок створення
робочих місць та підвищення економічної стабільності. Про значну увагу з боку ВТО до сільського туризму на сучасному етапі свідчить також той факт, що
темою Всесвітнього дня туризму (27 вересня) у
2020 р. було оголошено “Розвиток сільських територій та туризму” (Hospitalitynet, 2019). Статистичні
дані Євростату підтверджують зростання інтересу до
сільського туризму з боку туристів. Так у 2019 р.
32,9 % від загальної кількості ночівель туристів ЄС
припадало на сільську місцевість. Найбільшим серед
країн ЄС цей показник був у Греції (66,8 %), Австрії
(65,6 %), Хорватії (63,4 %) та Данії (52 %) (Eurostat,
2020).
Розвиток сільського туризму (як і інших видів туризму) неможливий без наявності засобів розміщування, до яких також відносять агрооселі та агроготелі. В Україіні за період 2011–2017 рр. такий вид колективних засобів розміщування як агроготелі відсутній
(Derzhstat Ukrainy, 2018). Сільський туризм здійснюється на основі агросадиб, відповідно, розміщування
туристів відбувається здебільшого в агрооселях і в
сільських готелях. У 2017 р. в Україні налічувалось
377 садиб, з них в Івано-Франківській обл. – 306, у
Чернівецькій обл. – 16, у Львівській обл. – 14. Частка
доходів садиб України в доходах усіх колективних
засобів розміщування фізичних осіб-підприємців за
2017 р. склала 3,4 % (у сумі 53,6 млн. грн.). Очевидно,
що відсутність агроготелів пов̕язана з недостатнім
рівнем розвитку сільського туризму в Україні. Здійснення готельного бізнесу на сільських територіях
потребує з одного боку – збільшення туристичного
потоку, а з другого боку – вкладення більших інвестицій (звісно, у сучасних реаліях в основному за рахунок власних коштів господарів садиб). Дослідження
Engeset (2020) показує, що економічна стійкість сіль-

Висновки
Результати проведеного дослідженняв показують,
що готелі та аналогічні засоби розміщування у Львівській області серед інших колективних засобів розміщування займають більшу частку за основними показниками порівняно з іншими регіонами України. Аналіз показав, що займаючи 2 місце в Європі за площею
території, Україна за кількіостю готелів та аналогічних засобів розміщування посідає 10 позицію та 22
позицію за кількістю місць серед країн ЄС. При цьому
зростання кількості готелів по Україні відбувається
повільними темпами, що пояснюється цілою низкою
причин. Досвід зарубіжних країн з високим рівнем
розвитку готельного сектору показує, що для досягнення таких результатів застосовується державне
регулювання. Отже, для розвитку готельного сектору
в Україні необхідним є розроблення програми його
підтримки на державному рівні. Зокрема, на нашу

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Economical Sciences, 2021, vol. 23, no 98

31

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Економічні науки, 2021, т 23, № 98

думку, необхідно використовувати інструменти фіскального стимулювання (наприклад, зниження ставки
ПДВ для готельного сектора). Фіскальне стимулювання може бути застосувано також для збільшення
туристичного потоку (наприклад, відшкодування
ПДВ для іноземних туристів за придбані товари, зниження ставок ПДВ на транспортні перевезення пасажирів). Враховуючи наявні протиріччя фіскального
законодавства, доцільним є також розроблення ефективного механізму податкового стимулювання малого
бізнесу, оскільки діяльність з надання послуг тимчасового розміщування здійснюється в основному
суб̕єктами малого підприємництва.
Перспективи подальших досліджень. Важливим
напрямом подальших досліджень є детальне вивчення
досвіду фіскального стимулювання сфери гостинності
країн ЄС, впроваджене під час фінансової кризи-2008,
з метою його адаптації та впровадження до української практики.
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The processing of organic livestock waste into biohumus is one of the direction areas in agribusiness,
which contributes to the efficient resource allocation involved while achieving a high level of greening of
production. The article presents the results of the study of economic efficiency of extensive form of vermiculture, which is characterized by minimal start-up investment, ease of organization and accessibility for the
vast majority of livestock producers, including small farms, as it does not involve additional premises.
Compared to intensive technology, which requires indoor heated premises to organize the production of
biohumus throughout the year. The need for fixed and working capital for the organization of organic livestock waste processing into compost has been determined. Planning and analysis of costs for the organization of production and sale of vermiculture products. The main technical parameters of the organization of
the production process are determined, which will ensure high efficiency of this type of business. Based on
the definition of the main indicators of economic efficiency, the expediency of introducing an extensive form
of organic livestock waste processing into biohumus is substantiated. According to the research results, it is
established that the organization of extensive technology of processing organic livestock waste on compost
is more appropriate for small farms in the livestock industry with a limited investment budget. As about 6
million UAH is needed to organize the processing of 2.400 tons of livestock waste. (in 2021 prices) of advanced capital, which is 30–40 % less compared to intensive technology of similar scale. The projected
payback period of extensive vermiculture technology will be three years when it reaches 25 % of the level of
profitability of sales. Also, the organization of extensive technology for processing animal waste into biohumus requires less time compared to intensive.
Key words: economic efficiency, production, processing, biohumus, animal husbandry.

Економічна ефективність переробки органічних відходів тваринництва на
біогумус
В. Максим, Д. Соломонко, Р. Литвин, О. Степанюк
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Переробка органічних відходів тваринництва на біогумус є одним із перспективних напрямів в агробізнесі, який сприяє ефективному розподілу залучених ресурсів з досягненням високого рівня екологізації виробництва. У статті представлені результати
дослідження економічної ефективності екстенсивної форми вермикультури, яка характеризується мінімальними стартовими
капіталовкладеннями, простотою організації та доступністю для абсолютної більшості виробників продукції тваринництва,
зокрема малих фермерських господарств, оскільки не передбачає використання додаткових приміщень. У порівнянні з інтенсивною
технологією, яка потребує закритих отеплених приміщень для організації виробництва біогумусу впродовж року. Визначено потребу в основному та оборотному капіталі для організації переробки органічних відходів тваринництва на біогумус. Проведено
планування та аналіз витрат на організацію виробництва та реалізації продукції вермикультури. Визначено основні технічні
параметри організації виробничого процесу, які забезпечуватимуть високу ефективність даного виду бізнесу. Обґрунтовано на
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основі визначення основних показників економічної ефективності доцільність впровадження екстенсивної форми переробки органічних відходів тваринництва на біогумус. Відповідно до результатів дослідження встановлено, що організація екстенсивної
технології переробки органічних відходів тваринництва на біогумусу є більш доцільна для малих фермерських господарств галузі
тваринництва з обмеженим інвестиційним бюджетом. Оскільки для організації переробки 2400 т відходів тваринництва необхідно близько 6 млн грн. (в цінах 2021 р.) авансованого капіталу, що на 30–40 % менше у порівнянні з інтенсивною технологією аналогічних масштабів. Прогнозована окупність екстенсивної технології вермикультури становитиме 3 роки при досягненні 25 % рівня
рентабельності продажу. Також організація екстенсивної технології переробки відходів тваринництва на біогумус потребує
менше часу у порівнянні з інтенсивною.
Ключові слова: економічна ефективність, виробництво, переробка, біогумус, тваринництво.

виробництва продукції сільського господарства: органічні відходи рослинництва, органічні відходи тваринництва та птахівництва, біовідходи, та інші. Проблема відходів в Україні вирізняється особливою
масштабністю і значимістю як внаслідок домінування
в національній економіці ресурсоємних багатовідхідних технологій, так і через відсутність протягом тривалого часу адекватного реагування на її виклики (Pro
skhvalennia Natsionalnoi stratehii…, 2017).
На сьогодні концепція безвідходного виробництва
є не просто популярною світовою тенденцією, але й
ефективним інструментом захисту навколишнього
середовища разом із можливістю до більш повного
використання ресурсного потенціалу підприємства.
Головна ідея безвідходного виробництва – це перетворення всієї сировини, що надійшла на підприємство, її залишків, а також відходів отриманих в процесі
виробництва, у готову продукцію, здатну приносити
дохід (Tkachenko et al., 2018).
Відносно вирішення екологічних проблем землеробства пропонується використання і впровадження
методу альтернативного землеробства – вермикультивування, що дозволить забезпечити високу якість
ґрунту, відновити його родючість і відповідно отримання екологічно-чистої конкурентоздатності сільськогосподарської продукції, зменшити забруднення
НС шкідливими хімічними засобами, які використовуються в наш час для підвищення ефективності сільського господарства, без урахування нормативних
вимог до їх кількості (Zaitseva et al., 2020).
Мета та завдання дослідження. Метою статті є
визначення та обґрунтування основних показників
економічної ефективності переробки органічних відходів тваринництва на біогумус. Основні завдання
дослідження виходять з мети: планування основного
та оборотного капіталу для організації вермикультури
екстенсивного типу; визначення економічної ефективності виробництва біогумусу; аналіз та порівняння
інтенсивних та екстенсивних форм вермикультури з
вибором оптимального варіанту для фермерських
господарств України.

Вступ
Однією із важливих проблем розвитку тваринництва в Україні є переробка органічних відходів життєдіяльності сільськогосподарських тварин без шкоди
для довкілля та досягненням високих показників еколого-економічної ефективності організації виробництва. У сучасному світі існує досить багато технологій
переробки органічних відходів, зокрема тваринного
походження, однак однією із найбільш доступних з
врахуванням вартості залучених інвестицій є вермикультивування. Дана технологія передбачає організацію переробки органічних відходів із використанням
каліфорнійського черв’яка на біогумус, який відноситься до цінних органічних добрив та застосовується
здебільшого у тепличному господарстві для підвищення врожайності овочевих культур на закритому
ґрунті.
Поширення вермикультури в умовах зростання
світових цін на мінеральні добрива набуває значної
актуальності, оскільки дозволяє виробникам продукції рослинництва використовувати органічні добрива
(біогумус) високої якості за доступною ціною, що
сприятиме зниженню собівартості виробництва. Також, варто зазначити, що основна частина мінеральних добрив на вітчизняному ринку є імпортного походження, що негативно впливає на економічну та
продовольчу безпеку України. Відповідно активізація
розвитку вермикультури повинна стати одним із пріоритетів національної агропродовольчої політики в
контексті реалізації імпортозаміщення у сільському
господарстві.
Дослідженням ефективності переробки органічних
відходів в АПК присвячені праці багатьох науковців,
серед яких: Зайцева В. Г. (Zaitseva et al., 2020), Нестеренко О. В., Чернишенко Г. О., Самохвалова А. І.,
Сендецька О. (Sendetska, 2017), Сендецький В. М.
(Sendetskyi, 2010), Ткаченко Т. П., Кириченко С. О.,
Аларікі Ф. Н. (Tkachenko et al., 2018), Jankelová N.,
Děd M., Kováčik B. (Jankelová et al., 2018), Richards T.
J., Hamilton S. F. (Richards & Hamilton, 2020) та інші.
Проте, залишаються актуальними та недостатньо
вивченими питання, які пов’язані з економічною ефективністю переробки органічних відходів тваринництва на біогумус та розвитком органічного бізнесу в
Україні.
Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва та розширення територій сільськогосподарських
угідь призвели до зростання кількості відходів і їх
впливу на навколишнє природне середовище. Потенційними факторами негативного впливу на навколишнє природне середовище є кілька типів відходів

Матеріал і методи досліджень
У дослідженні економічної ефективності переробки органічних відходів тваринництва на біогумус
використовувалися загально наукові та спеціальні
методи дослідження, а саме монографічний метод,
аналіз, синтез при комплексному вивченні ефективності виробництва біогумусу на основі впровадження
екстенсивних форм вермикультури; розрахунковоконструктивний метод, при визначенні та обґрунту-
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ва без залучення орендованих основних фондів з
виробничою потужністю 1200 т біогумусу за рік на
сировинній базі близько 2400 т органічних відходів
тваринництва, необхідно понад 8 млн грн. стартового
капіталу, у тому числі 6,42 млн грн. основного і
1,75 млн грн. – оборотного (Chemerys et al., 2017).
Проте через зростання вартості основних матеріально-технічних та сировинних ресурсів станом на
2021 р. зазначена сума інвестицій буде значно вища.
Тому, для порівняння проведені дослідження економічної ефективності екстенсивної технології, яка передбачає одержання продукції лише у теплу пору
року із використанням кагатів для розміщення біомаси на відкритих місцевостях.
З метою організації переробки органічних відходів
у тваринництві на біогумус шляхом екстенсивної
вермикультури з механізацією основних видів робіт
річною потужністю переробки 2400 т, за нашими
розрахунками (табл. 1), необхідно інвестувати близько 2,1 млн грн. основного та 3,8 млн грн. оборотного
капіталу. У структурі основних засобів основну частку становитиме вартість техніки – 1,5 млн грн.
Найбільшу частку оборотного капіталу формуватиме вартість субстрату для переробки на біогумус,
до складу якого входить органічна сировина (гній) на
суму 2,9 млн грн., що становитиме 75 % від усієї суми
оборотного капіталу.

ванні основних показників економічної ефективності
та параметрів виробництва з вибором оптимального
варіанту для фермерських господарств України.
Результати та їх обговорення
Переробка органічних відходів тваринництва на
біогумус може відбувається на основі інтенсивної
форми вермикультури, зазвичай з використанням
багатоярусних буртів, які розміщуються в закритих
будівлях, або екстенсивної форми. Основна різниця
між ними полягає у тривалості виробничого періоду.
При організації інтенсивної технології вермикультури
є необхідність використання господарських приміщень, у яких створюється необхідний мікроклімат для
життєдіяльності каліфорнійського черв’яка, за допомогою якого виробляють біогумус, зокрема у зимовий
період, що дозволяє з використанням вертикальних
буртів, на одиницю площі, одержувати максимальну
продуктивність виробництва. Однак, залучення закритих приміщень та додаткових енергоносіїв для
забезпечення безперервного виробництва потребують
значних інвестицій.
За результатами досліджень інвестиційної ефективності виробництва продукції вермикультури на основі використання інтенсивних технологій у 2017 р.
для створення нового високоефективного підприємст-

Таблиця 1
Планування капіталовкладень на організацію виробництва біогумусу за екстенсивною технологією
Основні статті капіталовкладень
Основний капітал
Маточні сім’ї каліфорнійського черв’яка для розведення
Борти вертикальні для вермикультивування
Навіс для підготовки і складання біогумусу
Навіс для підготовки біомаси
Навіс для зберігання техніки та інвентаря
Лабораторно-побутовий блок
Техніка (навантажувач-змішувач, автомобіль-самоскид з причепом, трактор Т16
з навантажувачем, дизельний навантажувач 1,6 т, Ємкість ЗЖВ 1,8 ТАП-10)
Інший основний капітал
Разом основного капіталу
Оборотний капітал
Субстрат для переробки на біогумус
Паливно-мастильні матеріали
Електроенергія
Екоящики для утримання біомаси черв’яка
Пакети та інша тара для фасування біогумусу та черв’яків
Вода
Швидкозношуючий інвентар
Інший оборотний капітал
Разом оборотного капіталу
Разом авансового капіталу
*Прогнозована вартість вказана за техніку, яка була у використанні.
Джерело: власні дослідження

У структурі операційних витрат при екстенсивній
вермикультурі на вартість субстрату припадає до
60 % (табл. 2). Витрати на оплату праці складуть 17 %
за умови використання відповідної техніки для механізації робіт. Враховуючи, що основна частка витрат в
екстенсивній вермикультурі – це вартість субстрату,
залежність рівня економічної ефективності за показ-

Вартість, грн.

Структура, %

300000
22 000
51000
54200
105000
68000

14,02
1,03
2,38
2,53
4,91
3,18

1 490 000

69,62

50 000
2 140 200

2,34
100/36,04

2880000
42000
17500
480000
324000
50000
3000
2000
3798500
5 938 700

75,82
1,11
0,46
12,64
8,53
1,32
0,08
0,05
100/63,96
100

ником рентабельності продажу відносно вартості
основної статті витрат становитиме 0,3 процентних
пункти. Для порівняння, зміна витрати на оплату
праці на 1 % вплине на зміну рентабельності продажу
лише на 0,1 процентних пункта при умові статичності
усіх інших чинників.
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Таблиця 2
Планування витрат на організацію виробництва та реалізації продукції
Операційні витрати
Субстрат для переробки на біогумус
Паливно-мастильні матеріали
Електроенергія
Екоящики для утримання біомаси черв’яка
Пакети та інша тара для фасування біогумусу та черв’яків
Вода
Фонд оплати праці з нарахуваннями
Інші матеріальні витрати
Амортизація
Роботи і послуги
Витрати на збут продукції
Разом
Джерело: власні дослідження

Вартість, грн.
2880000
42000
17500
480000
324000
50000
834480
5000
250587
20000
25000
4928567

Для організації вермикультури екстенсивного типу
з потужністю переробки 2400 т органічного субстрату
необхідно облаштувати не менше 2000 лож, в кожному з яких перебуватиме до 100 тис. шт каліфорнійського черв’яка, який перероблятиме органічні відходи
на біогумус із середнім коефіцієнтом ефективності

Структура, %
58,43
0,85
0,36
9,74
6,57
1,01
16,93
0,10
5,08
0,41
0,51
100

0,6. При цьому обсяги виробництва біогумусу за рік
становитимуть понад 1400 т, а також господарство
одержить до 120 т живої маси каліфорнійського
черв’яка для реалізації на кормові цілі. Площа встановлених кагатів на відкритій місцевості становитиме
близько 4000 м² (табл. 3).

Таблиця 3
Планування обсягів виробництва продукції
Показники
Кількість лож, шт.
Площа одного ложа, м²
Середня кількість каліфорнійських черв’яків в 1 ложі, шт.
Загальна площа кагатів із субстратом, м²
Витрати субстрату на 1 ложе, т
Загальний обсяг субстрату для вермикультивування, т
Коефіцієнт виходу біогумусу на 1 т субстрату
Коефіцієнт виходу живої маси каліфорнійського черв’яка на 1 т субстрату
Обсяг виробництва біогумусу, т
Обсяг вирощування живої маси каліфорнійського черв’яка, т
Рівень товарності виробленого біогумусу продукції, %
Рівень товарності живої маси каліфорнійського черв’яка, %
Обсяг реалізованого біогумусу, т
Обсяг реалізованої живої маси каліфорнійського черв’яка, т
Кількість маточних сімей каліфорнійського черв’яка на продаж, шт
Джерело: власні дослідження

Значення
2000
2
100000
4000
1,2
2400
0,6
0,1
1440
240
90
50
1296
120
4000

тості енергоресурсів на обігрів приміщень, а також
значний рівень амортизаційних відрахувань, обумовлених вищою капіталомісткістю продукції, поступається екстенсивній технології аналогічних масштабів
в межах 10 п.п. за показником рентабельності капіталу, що є досить суттєвою різницею на даний час.
Важливим показником при плануванні ефективності виробництва є точка беззбитковості. Відповідно до
наведених даних у таблиці 4 мінімальні обсяги виробництва, які покриватимуть постійні та змінні витрати
становитимуть 378 т біогумусу та супутньої продукції
вермикультури, що можливо одержати при переробці
не менше 630 т органічного субстрату з використанням близько 525 лож з каліфорнійським черв’яком
загальною площею понад 1000 м².

Прогнозований рівень товарності біогумусу (вермикомпосту) складе 90 %, що дозволить щорічно
реалізувати до 1300 т продукції на суму 4,5 млн грн.
Додаткова виручка на суму 3,6 млн грн. формуватиметься від реалізації маточних сімей каліфорнійського черв’яка та біомаси каліфорнійського черв’яка на
кормові цілі. Чиста виручка від реалізації продукції
вермикультури становитиме понад 10 млн грн., що
дозволить з врахуванням суми витрат одержати близько 2,2 млн грн. чистого прибутку. Рентабельність
капіталу перевищить 34 %, а окупність проекту становитиме прогнозовано 3 роки (табл. 4). Економічна
ефективність використання інтенсивних технологій
виробництва біогумусу з використанням вертикальних буртів у закритих будівлях через зростання вар-
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Таблиця 4
Економічна ефективність від реалізації продукції
Показники
Ціна 1 т біогумусу
Ціна 1 т біомаси каліфорнійського черв’яка на кормові цілі
Ціна 1 маточної сім’ї каліфорнійського черв’яка
Вартість реалізованого біогумусу
Вартість реалізованої біомаси каліфорнійського черв’яка на кормові цілі
Вартість реалізованих маточних сімей каліфорнійського черв’яка
Валовий дохід (виручка від реалізації продукції)
ПДВ
Чиста виручка
Операційні витрати
Операційний прибуток
Чистий прибуток
Чистий грошовий потік за рік
Рентабельність капіталу, %
Рентабельність продажу, %
Рентабельність операційних витрат, %
Окупність, років
Точка беззбитковості виробництва розрахована за відповідним критерієм: обсяг переробки
субстрату, т / виробництво біогумусу, т / кількість лож, шт.
Джерело: власні дослідження

Отже, порівнюючи екстенсивну та інтенсивну технології вермикультури слід зазначити, що організація
виробництва біогумусу аналогічного обсягу з використанням інтенсивної технології потребує на третину
більше капіталовкладень та є доцільною, на наш погляд, лише при нестачі у господарства вільних земельних ресурсів, оскільки обігрів приміщень вимагає
значних витрат енергоресурсів, ціни на які занадто
високі для бізнесу та мають постійну тенденцію до
зростання.

Значення, грн.
3500
20000
300
4536000
2400000
1200000
8136000
722917
7413083
4928567
2484517
2037304
2287890
34,31
25,04
41,34
3
630 / 378 / 525
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Висновки
За результатами дослідження обґрунтовано, що
організація екстенсивної вермикультури з потужністю
переробки органічних відходів тваринництва в обсязі
не менше 2400 т потребує близько 2000 лож для утримання біомаси, загальною площею кагатів 4000 м²,
що дозволить за рік виробляти понад 1440 т біогумусу. Прогнозована вартість капіталовкладень складе 6
млн. грн. Щорічна вартість реалізованої продукції
становитиме понад 8 млн грн., що забезпечить одержання чистого прибутку близько 2 млн грн. Рентабельність капіталу прогнозовано досягне 34 %, а рентабельність операційних витрат перевищить 40 %. Відповідно окупність екстенсивної форми ведення вермикультури складе близько 3 років з врахуванням
часу реалізації даного проекту.
Перспективи подальших досліджень. Важливим
напрямом дослідження є порівняння економічної
ефективності застосування різних видів технологій
переробки органічних відходів з вибором найбільш
оптимальних для сільськогосподарських виробників
за критеріями доступності впровадження, окупності
та прибутковості.
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The analysis of current regulations shows that only a few indicators (budgetary effect) are used to assess the budget efficiency of investment projects in Ukraine, and the decision on financing is not made from
it. As a result, it is necessary to raise the issue of introducing an additional system of indicators for assessing the effectiveness of investment projects, which characterize the return on investment of budget funds.
Thus, the purpose of this study is to develop proposals for improving the methodology for assessing the
budget effectiveness of investment projects. The main indicator for assessing the effectiveness of projects
that provide state or regional financial support is the budgetary effect. Budget effect is the main indicator of
budget efficiency used to justify the decision to finance the project, which is often defined as the difference
between inflows and outflows of budget funds, taking into account discounting. The paper proposes to
introduce additional indicators to assess the budget efficiency of the investment project, in addition to the
payback period of state support. Absolute budget effect. which will be calculated in the form of two indicators: taking into account and without taking into account loans to banks under government guarantees. This
calculation is justified, as the budget effect may be understated by including bank loans in the definition of
this indicator, while the state budget may not incur costs under its guarantee obligations. Absolute budgetary effect, which characterizes the total amount of funds that the country's budget will receive as a result of
the project. Relative budget effect, which characterizes the ratio of budget investments to the investment
project and additional revenues to the budget. Budget profitability – shows how many monetary units the
project implementation brings per unit of budget funds spent. Due to the fact that this indicator is based on
the indicator of the absolute budgetary effect, the calculation of this indicator will be calculated taking into
account and without taking into account bank loans issued under government guarantees. The authors have
developed some modifications to the calculations for assessing the budget efficiency of investment projects,
as well as the calculation of indicators of budget efficiency of projects that characterize the return on investment: absolute budget effect, relative budget effect (indirect and direct), budget profitability.
Key words: investment project, evaluation, methodology, budget efficiency.

Особливості методики оцінки бюджетної ефективності інвестиційних
проектів
Р. М. Минiв1, В. О. Івашків2, Г. М. Мокрицька1
1

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
2
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна
Аналіз чинних нормативно-правових актів показує, що з оцінки бюджетної ефективності інвестиційних проектів в Україні і
використовується лише декілька показників (бюджетний ефект), і рішення про фінансування виноситься не з нього. Внаслідок
цього варто ставити питання про впровадження додаткової системи показників оцінки ефективності інвестиційних проектів,
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що характеризують дохідність вкладення бюджетних коштів. Таким чином, метою даного дослідження є розробка пропозицій
щодо вдосконалення методики оцінки бюджетної ефективності інвестиційних проектів. Основним показником оцінки ефективності проектів, які передбачають державну або регіональну фінансову підтримку, є бюджетний ефект. Бюджетний ефект – основний показник бюджетної ефективності, що використовується для обґрунтування рішення про фінансування проекту, який найчастіше визначається як різниця між притоками та відтоками бюджетних коштів з урахуванням дисконтування. В роботі запропоновано для оцінки бюджетної ефективності інвестиційного проекту, крім терміну окупності державної підтримки, запровадити додаткові показники. Абсолютний бюджетний ефект. який розраховуватиметься у вигляді двох показників: з урахуванням
та без урахування кредитів банкам під гарантії уряду. Даний розрахунок обґрунтований, оскільки бюджетний ефект може бути
занижений за рахунок включення кредитів банків у визначення даного показника, у той час як державний бюджет може і не зазнати витрат за своїми гарантійними зобов’язаннями. Абсолютний бюджетний ефект, що характеризує загальну суму коштів,
яку отримає бюджет країни в результаті реалізації проекту. Відносний бюджетний ефект, який характеризує співвідношення
бюджетних вкладень до інвестиційного проекту та додаткових надходжень до бюджету. Бюджетна рентабельність – показує,
скільки грошових одиниць приносить реалізація проекту на одиницю витрачених бюджетних коштів. У зв’язку з тим, що цей
показник ґрунтується на показнику абсолютного бюджетного ефекту, розрахунок цього показника розраховуватиметься з урахуванням та без урахування кредитів банків, виданих під гарантії уряду. Авторами розроблена деяка видозміна розрахунків з оцінки
бюджетної ефективності інвестиційних проектів, а також розрахунок показників бюджетної ефективності проектів, що характеризують дохідність вкладення коштів бюджету: абсолютний бюджетний ефект, відносний бюджетний ефект (непрямий та
прямий), бюджетна рентабельність.
Ключові слова: інвестиційний проект, оцінка, методика, бюджетна ефективність.

Вступ

Оцінювання ефективності інвестиційної діяльності
відіграє найважливішу роль при обґрунтуванні і виборі можливих об’єктів інвестування. Наскільки
об’єктивно проведена ця оцінка, залежать прийняття
вірного інвестиційного рішення, терміни повернення
вкладених інвестицій, розвиток фірми, галузі, регіону,
суспільства. Обмеженість бюджетних ресурсів і відмова від політики централізованого фінансування
розвитку визначають пошук альтернативних шляхів
активізації інвестиційної діяльності та залучення інвестиційних ресурсів (Myniv, 2019).
Питання інвестиційного забезпечення суб’єктів
господарювання досить часто є предметом наукових
досліджень, оскільки саме інвестиційні ресурси визначаються важливими розвитку, підприємств, галузей та всієї економіки, а інвестиційна діяльність здатна впливати на основи господарської діяльності, різного роду перетворення та розвиток суспільства загалом. Термін “інвестиції” та його розмаїття визначень
у літературі пояснюється широтою рис цієї непростої
економічної категорії. У загальному значенні у сучасній економічній теорії процес інвестування розуміється як вкладення капіталу для забезпечення його зростання, оскільки латинське слово “invest” – означає
“вкладати” (Dunska & Besarab, 2019).
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей методики оцінки бюджетної ефективності інвестиційних проектів

Інвестиційна діяльність підприємства об’єктивно
здійснюється в умовах невизначеності, яка має прояв
у неможливості однозначного прогнозування майбутніх подій та спричиняє появу ризиків, оцінка яких є
доволі трудомістким та складним завданням. Вагомою причиною існування невизначеності, що ускладнює процес управління економікою підприємства, є
недостатній обсяг інформації, її неповнота та/або
неточність, про актуальний і перспективний стан
внутрішнього та зовнішнього середовища інвестиційного проєкту. Недосконалість інвестиційної політики
підприємства та нераціональне використання ним
залучених інвестиційних коштів стримують розвиток
вітчизняної економіки та ставлять під загрозу інвестиційну привабливість українських підприємств.
Оскільки існування ризику не дає змоги з точністю до
100 % визначити майбутній стан інвестиційного проєкту, прийняття управлінських рішень повинно базуватися на якісній оцінці ефективності інвестиційної
діяльності (Hulyk & Horb, 2020).
Аналіз чинних нормативно-правових актів показує, що з оцінки бюджетної ефективності інвестиційних проектів в Україні і використовується лише декілька показників (бюджетний ефект), і рішення про
фінансування виноситься не з нього. Внаслідок цього
варто ставити питання про впровадження додаткової
системи показників оцінки ефективності інвестиційних проектів, що характеризують дохідність вкладення бюджетних коштів. Таким чином, метою даного
дослідження є розробка пропозицій щодо вдосконалення методики оцінки бюджетної ефективності інвестиційних проектів.
Теоретичні та практичні аспекти проблеми визначення ролі інвестицій в економічному зростанні країни досліджували такі загальновідомі зарубіжні вчені,
як Дж. Бейлі, М. Д. Джонк, Дж. М. Кейнс, У. Шарп та
інші. Питання формування інвестиційного забезпечення економіки країни розглядається також у наукових працях вітчизняних вчених, серед яких варто
виділити доробки таких українських учених, як
І. Бланк, Т. Місяць, А. Пересада, Ю. Ткаченко,
В. Федоренко та інших.

Матеріал і методи досліджень
Теоретичним і методологічним підґрунтям дослідження є фундаментальні надбання сучасної економічної науки, доробок вітчизняних вчених щодо оцінки
бюджетної ефективності інвестиційних проектів .
Дослідження виконували на підставі застосування
загальнонаукових методів і прийомів: аналізу та синтезу – для оцінювання впливу окремих чинників та
показників оцінки бюджетної ефективності інвестиційних проектів; експертних оцінок – для формування
системи показників та визначення їх вагомості під час
оцінювання ефективності інвестиційних проектів;
абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень
та формування висновків.
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Результати та їх обговорення

НПt – податкові надходження до бюджету за t рік;
Рбіпt – кошти бюджету, передбачувані на державну
підтримку інвестиційного проекту в t році;
Кд – коефіцієнт дисконтування інвестиційного проекту.
Бюджетний ефект від реалізації інвестиційного
проекту має бути більшим за нуль для того, щоб визнати проект ефективним (2).
Індекс бюджетної ефективності (він же – бюджетна ефективність, бюджетна рентабельність, коефіцієнт бюджетної ефективності, відносний бюджетний
ефект), який визначається як відношення суми податкових та інших обов’язкових платежів до бюджету у
зв’язку з реалізацією інвестиційного проекту до суми
коштів, що надається державної підтримки. Розрахунок показника представлений у формулі (3):

Держава відіграє вагому роль у формуванні інвестиційного клімату в країні. Дія державних органів
направлена на створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності аграрних підприємств шляхом
прийняття
й впровадження в дію нормативноправових документів щодо регулювання та залучення
інвестиційних вкладень для ефективного розвитку
вітчизняної економіки (Myniv & Mokrytska, 2020).
Основним показником оцінки ефективності проектів, які передбачають державну або регіональну фінансову підтримку, є бюджетний ефект (Бt). Для року
t здійснення проекту він визначається як перевищення
доходів відповідного бюджету (Дt)над витратами (Вt)
унаслідок реалізації проекту:
Бt = Дt - Вt

(1)

(3)

Показники бюджетної ефективності розраховуються на підставі визначення потоку бюджетних коштів.
До надходжень для розрахунку бюджетної ефективності належать:
- надходження від податків, зборів та інших
обов’язкових платежів;
- кошти від сплати за отримання ліцензій, проведення
конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво та експлуатація об'єктів
- погашення кредитів, виданих з відповідного бюджету;
- плата за надання кредиту та/або державної гарантії
виконання зобов’язань юридичних осіб – резидентів;
- дивіденди.
До видатків бюджетних коштів належать:
- надання коштів для викупу державою акцій додаткових емісій або внесення додаткових вкладів до статутних капіталів господарських товариств, у яких
державі належать корпоративні права;
- надання компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитом;
- надання бюджетних коштів на безоплатній основі;
- бюджетні дотації, пов’язані з проведенням певної цінової політики і забезпеченням дотримання певних соціальних пріоритетів (Pro zatverdzhennia Metodychnykh …,
2012; Pro zatverdzhennia Poriadku…, 2012).
Варто також зазначити, що у нормативноправових документах також визначено показники,
розрахунок яких необхідний для оцінки бюджетної
ефективності інвестиційних проектів:
1) Бюджетний ефект – основний показник бюджетної ефективності, що використовується для обґрунтування рішення про фінансування проекту, який
найчастіше визначається як різниця між притоками та
відтоками бюджетних коштів з урахуванням дисконтування та розраховується за формулою (2):
БЕ  Тt=1 (НПt-Рбінt) Кд

де, Iбе – індекс бюджетної ефективності.
Проект вважається ефективним, якщо він перевищує одиницю.
3) Індекс прибутковості інвестицій бюджету (бюджетна ефективність), що розраховується за такою
формулою (4):
(4)
де, Iдбі – індекс прибутковості інвестицій бюджету
На підставі дисконтованих бюджетних потоків
здійснюється розрахунок терміну окупності державної підтримки проекту. На нашу думку, аналіз бюджетної ефективності інвестиційного проекту має
бути розширений, оскільки, з боку держави надаються
додаткові субсидії підприємствам, які реалізують
інвестиційні проекти у вигляді бюджетних позик та
позик із коштів республіканського бюджету, відшкодування частини відсотків із коштів республіканського бюджету за користування кредитами, надання коштів з інноваційного фонду, пільг за податковими та
митними платежами, проте – такого виду стимули
мають застосовуватися не до всіх інвестиційних проектів, а лише до тих, що принесуть додатковий дохід
до державного бюджету країни.
Ми пропонуємо для оцінки бюджетної ефективності інвестиційного проекту, крім терміну окупності
державної підтримки, запровадити додаткові показники.
Абсолютний бюджетний ефект. який розраховуватиметься у вигляді двох показників: з урахуванням та без урахування кредитів банкам під гарантії
уряду. Даний розрахунок обґрунтований, оскільки
бюджетний ефект може бути занижений за рахунок
включення кредитів банків у визначення даного показника, у той час як державний бюджет може і не зазнати витрат за своїми гарантійними зобов’язаннями.
Абсолютний бюджетний ефект, що характеризує
загальну суму коштів, яку отримає бюджет країни в

(2)

де, БЕ – бюджетний ефект від інвестиційного проекту;
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результаті реалізації проекту, розраховується за такою
формулою (5):
БЕа1  Тt=1 (Дб - Рб - КБгар)  Кд

Бюджетна рентабельність – показує, скільки
грошових одиниць приносить реалізація проекту на
одиницю витрачених бюджетних коштів. У зв'язку з
тим, що цей показник ґрунтується на показнику абсолютного бюджетного ефекту, розрахунок цього показника розраховуватиметься з урахуванням та без урахування кредитів банків, виданих під гарантії уряду
(формули (10):
(10)

(5)

де, БЕа1 – абсолютний бюджетний ефект;
Дб – додаткові надходження до бюджету під час реалізації інвестиційного проекту у період t = 1,2,3,…,T;
Рб – кошти бюджету, створені задля державну підтримку інвестиційного проекту у період t = 1,2,3,…,T;
Кд – коефіцієнт дисконтування.
Відповідно, абсолютний бюджетний ефект за
винятком кредитів банків під гарантії уряду розраховуватиметься таким чином за формулою (6):
БЕа2  Тt=1 (Дб - Рб - КБгар)  Кд

де, RБ1 – бюджетна рентабельність проекту.
Бюджетна рентабельність за винятком кредитів під
гарантії уряду розраховується так (формула (11)):
(11)

(6)

де, RБ2 – бюджетна рентабельність проекту за винятком кредитів банків під гарантії уряду.
Економічна оцінка ефективності інвестицій характеризує ефективність реалізації інвестиційного проекту з точки зору суспільства, за цінами світових ринків
на ресурси і продукцію. Залежно від виду оцінки використовуються певні методи оцінки ефективності
інвестицій. У світовий практиці застосовуються різноманітні методи оцінки ефективності інвестицій,, які
в останні роки набули поширення в Україні. Завдяки
цим методам здійснюється інвестиційний аналіз проектів, тобто оцінюється і зіставляється їх інвестиційна
привабливість. Головною метою такого аналізу є виявлення і використання можливостей підвищення їх
ефективності.

де, КБ гар – кредити банків, гарантовані урядом.
Цілком очевидно, що цей показник має бути більшим за нуль для того, щоб проект був ефективним
при фінансуванні інвестиційного проекту бюджетними коштами. Якщо БЕа > 0, то інвестиційний проект
принесе бюджетний ефект, і гроші, вкладені за рахунок коштів бюджету, згодом окупляться за рахунок
податкових надходжень; якщо БЕа = 0, то реалізація
інвестиційного проекту окупить витрати бюджету,
проте не дасть додаткового ефекту; якщо БЕа < 0, то
вкладені в інвестиційний проект бюджетні кошти не
лише не принесуть додаткових надходжень до бюджету, а й не відшкодують видатків.
Відносний бюджетний ефект характеризує співвідношення бюджетних вкладень до інвестиційного
проекту та додаткових надходжень до бюджету та
розраховується за формулою (7):

Висновки
Отже, бюджетна ефективність – це система показників, що відображають вплив реалізації інвестиційного проекту на бюджети різних рівнів унаслідок
надання державної підтримки у різних, обумовлених
законодавством, формах. Нами розроблена деяка видозміна розрахунків з оцінки бюджетної ефективності
інвестиційних проектів, а також розрахунок показників бюджетної ефективності проектів, що характеризують дохідність вкладення коштів бюджету: абсолютний бюджетний ефект, відносний бюджетний ефект
(непрямий та прямий), бюджетна рентабельність.
Перспективи подальших досліджень. Враховуючи
викладене вище подальші наукові дослідження варто
спрямувати на конкретизацію процедур щодо удосконалення методики оцінки бюджетної ефективності
інвестиційних проектів

(7)
де, БЕо – відносний бюджетний ефект.
Поділяємо відносний бюджетний ефект додатково
на непрямий та прямий, розподіляючи витрати, які
несе бюджет, на непрямі та прямі. Так, до прямих
витрат ми відносимо бюджетні кошти, що надаються
на реалізацію інвестиційного проекту у вигляді бюджетних позичок, позик, субсидій, коштів з фондів, до
непрямих – кошти, недоотримані бюджетом того чи
іншого рівня внаслідок надання податкових та митних
пільг підприємствам, які реалізують інвестиційний
проект. Таким чином, розділяючи бюджетний ефект
на непрямий та прямий, ми зможемо оцінити внесок
кожного з них. Розрахунок даних показників буде
здійснюватися за такими формулами: (8) та (9):
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The article considers land taxation as one of the tools to ensure the sustainable development of rural
areas in the context of decentralization. Included land tax and rent for land plots of state and communal
property and a single tax for agricultural producers as land tax payments has been proposed. It was found
that the land fee is the second-largest source of tax revenues to local budgets. It was revealed that during
2009–2020 there is a tendency to increase revenues from land fees to local budgets of Ukraine. Emphasis is
placed on the fact that there is an increase in rent payments by legal entities and individuals in parallel with
a decrease in its share in the payment for land, which is caused by an increase in land tax revenues during
the analyzed period by 4.5 times. It was found that the largest amounts of revenues from land fees are payments from legal entities (86–88 % of the total revenues). It was found that the number of revenues from
land tax and rent for land plots of state and communal property paid by individuals increased 4.5 times, and
the number of revenues from similar taxes from legal entities increased 3.6 times. As a result of the study,
attention is focused on the fact that since 2015 the payment for land has been transferred from the status of
a national tax to a local one. It is proved that to tax the regulation of agricultural land use and promotes the
development of agriculture and rural areas in 1998, a fixed agricultural tax was introduced. It was found
that the number of receipts of the single tax paid by agricultural producers in 2015 increased 17 times
compared to 2014. The sharp increase is caused by the introduction of the annual indexation of the tax base
for agricultural enterprises, and a threefold increase in tax rates is justified. To achieve the goals of sustainable development of rural areas, it is proposed to carry out such measures as the application of increasing coefficients for irrational use of agricultural lands, provision of benefits for organic agricultural producers, implementation of the full inventory of agricultural lands, improvement of normative monetary
valuation of land use for land and/or the single tax of the fourth group for the implementation of measures
for the protection and reproduction of land resources, which will increase employment in rural areas,
overcome poverty, develop social infrastructure, ensure the livelihood of rural residents, food, economic
and environmental security, reduce destructive effects on the environment, protection and reproduction of
natural resource potential.
Key words: land taxation, land payment, sustainable development, rural areas, rent, single tax.

Земельне оподаткування як інструмент забезпечення сталого розвитку
сільських територій в умовах децентралізації
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У статті розглянуто земельне оподаткування як один із інструментів забезпечення сталого розвитку сільських територій в
умовах децентралізації. Запропоновано до земельних податкових платежів віднести земельний податок та орендну плату за
земельні ділянки державної та комунальної власності та єдиний податок для сільськогосподарських товаровиробників. Виявлено,
що плата за землю є другим за обсягом джерело податкових надходжень до місцевих бюджетів. Виявлено, що впродовж 2009–
2020 рр. спостерігається тенденція зростання надходжень плати за землю до місцевих бюджетів України. Акцентовано увагу на
тому, що спостерігається збільшення обсягів сплати орендної плати юридичними та фізичними особами паралельно зі зменшенням її частки у складі плати за землю, що спричинено збільшенням надходжень до бюджетів земельного податку впродовж аналізованого періоду у 4,5 рази. Виявлено, що найбільші обсяги надходжень плати за землю становлять платежі від юридичних осіб
(86–88 % від загальної суми надходжень). Виявлено, що обсяги надходжень земельного податку та орендної плати за земельні
ділянки державної та комунальної власності, сплачених фізичними особами, зросли у 4,5 рази, а розмір надходжень аналогічних
податків від юридичних осіб – у 3,6 рази. В результаті дослідження акцентовано увагу на тому, що з 2015 р. плату за землю переведено із статусу загальнодержавного податку у місцевий. Доведено, що з метою податкового регулювання сільськогосподарського землекористування та сприяння розвитку сільського господарства й сільських територій у 1998 р. введено фіксований
сільськогосподарський податок. Виявлено, що сума надходжень єдиного податку, сплаченого сільськогосподарськими товаровиробниками, у 2015 р. зросла у 17 разів, порівняно з 2014 р. Обґрунтовано, що різке зростання спричинене запровадженням щорічної
індексації бази оподаткування для сільгосппідприємств та збільшенням втричі ставок податку. Запропоновано для досягнення
цілей сталого розвитку сільських територій проведення таких заходів, як: застосування підвищувальних коефіцієнтів за нераціональне використання земель сільськогосподарського призначення, надання пільг для органічних сільськогосподарських товаровиробників, здійснення повної інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, вдосконалення нормативної грошової оцінки
земель, забезпечення цільового використання надходжень від плати за землю та/або єдиного податку четвертої групи на здійснення заходів з охорони та відтворення земельних ресурсів, що сприятиме підвищенню рівня зайнятості на селі, подоланню бідності, розвитку соціальної інфраструктури, забезпеченню життєдіяльності сільських жителів, дотриманню продовольчої, економічної та екологічної безпеки, зменшенню деструктивного впливу на довкілля, охороні та відтворенню природоресурсного потенціалу.
Ключові слова: земельне оподаткування, плата за землю, сталий розвиток, сільські території, орендна плата, єдиний податок.

Метою дослідження є обґрунтування земельного
оподаткування як одного із інструментів забезпечення
сталого розвитку сільських територій в умовах децентралізації.
Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: розкрити сутність поняття «сталий
розвиток сільських територій», виконати оцінку надходжень плати за землю та єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників до місцевих
бюджетів України; обґрунтувати значення земельного
оподаткування для досягнення цілей сталого розвитку
сільських територій.

Вступ
Однією із Цілей сталого розвитку є подолання голоду, що передбачає стимулювання сталих методів
ведення сільського господарства: підтримку дрібних
фермерів і забезпечення рівноправного доступу до
землі, технологій і ринків (UNDP Ukraine, 2020). Підтримка фермерів можлива не лише через надання
пільгових кредитів, а й через пільгове земельне оподаткування. Доцільно відмітити, що в Україні, відповідно до Цілі 11 сталого розвитку особливу увагу
приділяється відкритості, безпеці й екологічній стійкості міст та спільнот. Майже 90 % від загальної
площі країни займають сільські території, де проживає третина усього населення (Khomiuk et al., 2020).
Тому Ціль 15 сталого розвитку щодо збереження екосистем суші тісно взаємопов’язана із забезпеченням
сталого розвитку сільських територій, адже спрямована на збереження і відновлення використання наземних екосистем, таких як ліси, водно-болотні угіддя,
посушливі землі та гори. Тому доцільно обґрунтувати
інструменти, які б сприяли зростанню доходів сільського населення, зменшенню рівня безробіття на селі,
досягненню продовольчої та екологічної безпеки,
раціональному використанню, охороні та відтворенню природних (водних, земельних) ресурсів, що життєво важливо для пом'якшення наслідків кліматичних
змін.
Проблематику процесів сталого розвитку сільських територій відображено в дослідженнях таких
науковців, як О. Бородіна, М. Долішній, Ю. Лупенко
(Lupenko, 2015), А. Малиновський, О. Онищенко,
О. Павлов, Х. Притула, О. Попова, І. Прокопа,
О. Шубравська, М. Хвесик, В. Юрчишин й ін. Звернемо увагу на те, що попри вагомий теоретичний і
прикладний здобуток учених із зазначеної тематики,
потребують дослідження інструменти забезпечення
сталого розвитку сільських територій.

Матеріал і методи досліджень
У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в економічній науці методи: монографічний
– при теоретичному обґрунтуванні поняття “сталий
розвиток
сільських
територій”;
економікостатистичний, графічний – при оцінці надходжень
плати за землю, фіксованого сільськогосподарського
податку та єдиного податку четвертої групи до місцевих бюджетів України, наукового узагальнення – при
обґрунтуванні земельного оподаткування як економічного інструменту забезпечення сталого розвитку
сільських територій.
Інформаційною базою дослідження слугували статичні дані Державної казначейської служби України,
наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, електронні ресурси, представлені в мережі Інтернет, результати власних досліджень авторів тощо.
Результати та їх обговорення
Сталий розвиток сільських територій, на думку В.
Загорського та Є. Борщука, повинен відбуватися “на
основі модернізації виробничої інфраструктури, підвищення рівня зайнятості сільського населення, зме-
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економічний ріст, політичне сприяння. Потрібно переглянути й сформувати таку правову базу, яка б захищала інтереси сільськогосподарських виробників;
створити умови ефективного розвитку аграрного сектору; сформувати сприятливу систему оподаткування
(Tsymbaliuk & Rykovska, 2017).
Одним із економічних інструментів забезпечення
сталого розвитку сільських територій в умовах децентралізації, на нашу думку, є земельне оподаткування.
До земельних податкових платежів варто віднести
земельний податок й орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності у складі плати за землю і єдиний податок для сільськогосподарських товаровиробників, адже об’єктом оподаткування
виступає площа сільськогосподарських угідь.
Плата за землю – друге за обсягом (після податку з
доходів фізичних осіб) джерело податкових надходжень до бюджетів новосформованих територіальних
громад. На рис. 1 відображено обсяги надходжень
плати за землю до Зведеного бюджету України впродовж 1992–2020 рр.

ншення трудової міграції, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва,
покращення якості і безпеки сільськогосподарської
продукції, поліпшення екологічної ситуації у сільській місцевості та забезпечення високого рівня відтворення природних ресурсів. Йому необхідна наявність
зваженого підходу до державного регулювання розвитку сільських територій, із урахуванням їх особливостей, з метою створення умов для саморозвитку та
активізації людського потенціалу” (Zahorskyi &
Borshchuk, 2019).
Залучення інвестицій у сталий розвиток сільських
територій із врахуванням регіональних особливостей
сприятиме створенню робочих місць, зростанню доходів сільських жителів, відродженню місцевих народних промислів, звичаїв та ремесл, покращенню
благоустрою сіл і зміні свідомості сільських жителів
(Khomiuk et al., 2020).
Для розвитку сільського господарства, сільських
територій найбільшого значення мають технічний
прогрес, розвиток підприємництва, динамічність факторів сільськогосподарського розвитку, загальний

Рис. 1. Обсяги надходжень плати за землю до Зведеного бюджету України
Джерело: побудовано авторами на основі даних (Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy, 2021)

В таблиці 1 відображено обсяги надходження плати
за землю до місцевих бюджетів України у розрізі її
складових, таких як: земельний податок з юридичних і
фізичних осіб й орендна плата з юридичних і фізичних
осіб впродовж 2014–2020 рр. Слід відмітити, що фактичні обсяги надходжень земельного податку з юридичних осіб зросли від 2776,4 млн грн у 2014 р. до

10828,9 млн грн у 2020 р.; земельного податку з фізичних осіб – від 384,9 млн грн у 2009 р. до 1984,8 млн грн
у 2020 р. Аналогічно збільшились фактичні обсяги
надходжень орендної плати з юридичних осіб від
7819,7 млн грн у 2014 р. до 16369,4 млн грн у 2020 р. та
орендної плати з фізичних осіб – від 1102,9 млн грн у
2014 р. до 2288,7 млн грн у 2020 р.

Таблиця 1
Фактичні обсяги надходжень плати за землю до місцевих бюджетів України
Показник,
2014 рік
2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
млн грн
Плата за землю
12083,9
14831,5
23323,7
26384,5
27321,1
Земельний податок з юридичних осіб
2776,4
3558,8
7061
8262,3
8241,2
Орендна плата з юридичних осіб
7819,7
9413,9
13351,5
14701,6
15288,1
Земельний податок з фізичних осіб
384,9
501,1
1032,3
1387,4
1629,4
Орендна плата з фізичних осіб
1102,9
1357,7
1878,9
2033,2
2162,4
Джерело: узагальнено авторами на основі даних (Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy, 2021)
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2019 рік

2020 рік

32835,6
11488,7
17193,5
1860,9
2292,5

31471,8
10828,9
16369,4
1984,8
2288,7
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Як бачимо з таблиці 2, впродовж аналізованого періоду спостерігається тенденція зростання надходжень
плати за землю до місцевих бюджетів України. Хоча у
2020 р. у зв’язку з економічною і політичною ситуацією,
пандемією COVID-19 сума надходжень, в порівнянні з

2019 р., зменшилась на 1363,8 млн грн, з них земельний
податок з юридичних осіб – на 659,8 млн грн, а орендна
плата з юридичних осіб – на 824,1 млн грн. Впродовж
2014–2020 рр. фактичні обсяги надходжень плати за
землю збільшились на 19387,9 млн грн.

Таблиця 2
Абсолютні відхилення надходжень плати за землю
Абсолютні відхилення, млн грн
2020 –
2019 –
2018 –
2017 –
2016 –
2015 –
2019 рр. 2018 рр. 2017 рр. 2016 рр. 2015 рр. 2014 рр.
Плата за землю
-1363,8
5514,5
936,6
3060,8
8492,2
2747,6
Земельний податок з юридичних осіб
-659,8
3247,5
-21,1
1201,3
3502,2
782,4
Орендна плата з юридичних осіб
-824,1
1905,4
586,5
1350,1
3937,6
1594,2
Земельний податок з фізичних осіб
123,9
231,5
242
355,1
531,2
116,2
Орендна плата з фізичних осіб
-3,8
130,1
129,2
154,3
521,2
254,8
Джерело: розраховано авторами на основі даних (Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy, 2021)
Показник,
млн грн

Структура плати за землю впродовж 2009–2020 рр.
відповідно також зазнала змін, що відображено на
рис. 2. Частка земельного податку, сплаченого юридичними та фізичними особами, у 2009 р. займала
33,7 % від загального обсягу фактичних надходжень

2020 –
2014 рр.
19387,9
8052,5
8549,7
1599,9
1185,8

плати за землю до Зведеного бюджету України. У
2014 р. цей показник знизився до 26,2 %, а у 2020 р.,
навпаки, – зріс до 40,7 %, що спричинене змінами у
Податковому кодексі України щодо затвердження
розмірів ставок податку місцевими органами влади.

Рис. 2. Обсяги надходжень земельного податку та орендної плати та структура плати за землю
Джерело: побудовано авторами на основі даних (Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy, 2021)

Спостерігаємо збільшення обсягів сплати орендної
плати юридичними та фізичними особами з
5547,8 млн грн у 2009 р. до 18658,1 млн грн у 2020 р.,
проте її частка зменшилась з 66,3 % у 2009 р. до
59,3 % у 2020 р., що спричинено збільшенням надходжень до бюджетів земельного податку впродовж
аналізованого періоду у 4,5 рази. На рис. 3 відображено структуру плати за землю у розрізі контрагентів.
Найбільші обсяги сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комуна-

льної власності становлять платежі від юридичних
осіб, а це приблизно 86–88 % від загальної суми надходжень. Структура плати за землю у розрізі платників податку не зазнала значних змін, проте зросли
обсяги надходжень земельного податку та орендної
плати за земельні ділянки державної та комунальної
власності, сплачених фізичними особами, у 4,5 рази, а
розмір надходжень аналогічних податків від юридичних осіб – у 3,6 рази.
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Рис. 3. Обсяги сплати та структура плати за землю в розрізі контрагентів
Джерело: побудовано авторами на основі даних (Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy, 2021)

В розрізі квартальних надходжень земельних податкових платежів спостерігається динаміка зростання обсягів плати за землю (рис. 4). Впродовж 2020 р.
до
місцевих
бюджетів
України
сплачено
31471,8 млн грн, що на 23109,1 млн грн більше, ніж у
2009 році. У зв’язку зі змінами у податковому та бюджетному законодавстві, а саме прийняття Бюджетно-

го кодексу України (8 липня 2010 р.) та Податкового
кодексу України (2 грудня 2010 р.), плата за землю
почала зараховуватися повністю до місцевих бюджетів, адже до 2010 р. даний платіж розподілявся у відсотковому відношенні до обласних та районних бюджетів.

Рис. 4. Динаміка надходжень плати за землю до Зведеного та місцевих бюджетів України
Джерело: побудовано авторами на основі даних (Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy, 2021)

Закон України “Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 р № 71VIII виправив дисонанс у законодавстві, тобто перевів
плату за землю із статусу загальнодержавного податку у місцевий, що дало можливість краще розподіляти
кошти на рівні громад (Pavlikha & Khomiuk, 2017). Ці
заходи мали важливе значення, оскільки в державі був
уже прийнятий курс на децентралізацію.

З метою податкового регулювання сільськогосподарського землекористування та сприяння розвитку
сільського господарства й сільських територій у
1998 р. введено фіксований сільськогосподарський
податок. Обсяги надходжень фіксованого сільськогосподарського податку впродовж 2009–2014 рр. не
змінювалися і становили близько 100 млн грн на рік
(рис. 5) (Khomiuk, 2019).
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Рис. 5. Динаміка надходжень єдиного податку четвертої групи (раніше ФСП) до місцевих бюджетів України
Джерело: побудовано авторами на основі даних (Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy, 2021)

(Karlin et al., 2018) Як бачимо, зростання абсолютних
показників обсягу податкових надходжень до бюджетів пов’язане із інфляційним чинником та падінням
курсу національної валюти, так і частково із позитивними змінами в організації податкової сфери, зокрема
адміністрування податків (Tsymbaliuk, 2019).

З 2015 р. фіксований сільськогосподарський податок перейменовано в єдиний податок четвертої групи.
Сума надходжень даного податку, сплаченого сільськогосподарськими товаровиробниками, у 2015 р. зросла у 17 разів і становила 2024,2 млн грн. Різке зростання спричинене запровадженням щорічної індексації бази оподаткування для сільгосппідприємств та
збільшенням ставок податку втричі (Khomiuk, 2019).
Наприклад, у 2014 р. середній розмір фіксованого
сільськогосподарського податку з одного гектара
сількогосподарських угідь складав близько 6 грн/га, а
з 2015 р. середній розмір єдиного податку став перевищувати 115 грн/га, що дозволило збільшити надходження до місцевих бюджетів (Khomiuk, 2019).
Забезпечення сталого розвитку сільських територій повинно ґрунтуватися на засадах єдності й цілісності з обов’язковим врахуванням географічних, економічних, екологічних, етнічних та демографічних
особливостей сільських територій, на яких здійснюється діяльність агровиробників (Khomiuk, 2020).
Ю. Лупенко зазначає, що податкове навантаження
на сільськогосподарські підприємства у рамках застосування спрощеної системи оподаткування, яка почала діяти з 1 січня 2015 р., не перевищує відповідних
показників по інших системах оподаткування – спрощеної (від доходу) та загальної (від прибутку). Він
вважає, що навантаження, враховуючи фактичну доходність агробізнесу в останні роки, не повинно стани
критичним для даної галузі (Lupenko, 2015).
На думку В. Голяна та В. Бардась, вищі ставки земельних податкових платежів сприятимуть тому, що
“землекористувач максимальною мірою буде використовувати внутрішні резерви та зовнішні запозичення
для впровадження інноваційних технологій, оскільки
це був би єдиний шлях закріпитися на ринку та отримати конкурентні переваги” (Holian & Bardas, 2011).
Інші науковці зазначають, що збільшення ставок
єдиного податку змушує підприємців скорочувати
витрати на виробництво, а саме: впровадження новітніх технологій, раціональне використання ресурсів

Висновки
З метою забезпечення сталого розвитку сільських
територій та стимулювання ефективного використання земельних ресурсів необхідним є проведення низки
заходів, серед яких: застосування підвищувальних
коефіцієнтів за нераціональне використання земель
сільськогосподарського призначення, надання пільг
для органічних сільськогосподарських товаровиробників, здійснення повної інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, вдосконалення нормативної грошової оцінки земель, забезпечення цільового використання надходжень від плати за землю
та/або єдиного податку четвертої групи на здійснення
заходів з охорони та відтворення земельних ресурсів,
що сприятиме підвищенню рівня зайнятості на селі,
подоланню бідності, розвитку соціальної інфраструктури, забезпеченню життєдіяльності сільських жителів, дотриманню продовольчої, економічної та екологічної безпеки, зменшенню деструктивного впливу на
довкілля, охороні та відтворенню природоресурсного
потенціалу.
Перспективи подальших досліджень. Подальші
дослідження проводитимуться щодо визначення ролі
земельного податку та орендної плати в системі регіонального землекористування з метою забезпечення
фінансування потреб місцевих громад.
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For a long time the issue of socio-economic development of rural areas, which have their characteristics, has not lost its relevance but also is united by common unsolvable problems that restrict their development in Ukraine. The socio-economic decline of the village can not only reduce economic performance in
agriculture but will also have a negative impact on depopulation, environmental deterioration, reduce the
efficiency of natural resources, as well as the destruction of the cultural environment. The article presents
the results of a study of the socio-economic situation in rural areas, analysis of economic and environmental
indicators of the use of agricultural resources in the production of crop and livestock products in villages by
different categories of producers. The publication provides information on the profitability of production in
agricultural formations from 2010 to 2020. It has been established that the reason for the lack of growth in
production in households is the irrational and economically unjustified use of resources and the lack of
modern technologies. The publication also reveals the trends in the production output of livestock and crop
production by different categories of producers. The indicators of production profitability were analyzed by
agricultural enterprises during 2010-2020. The ways and means of improving the situation of using the
natural resources by private agricultural enterprises, increasing economic indicators in the rural sector,
and increasing production in agricultural enterprises are given. The results of the previous research show
the possibilities and prospects for the implementation of the economic potential of rural areas based on the
efficient and economically structured governance on the given territories. In addition, in modern realities,
there may be an inflow to the mainstream of the investment climate due to the process of decentralization of
the local government, receiving investment in the community, and, the increasing of the economy as a result.
The research has shown that the development of social and economic infrastructure depends on investment
activity.
Key words: rural areas, socio-economic development, economic efficiency, profitability, diversification.

Проблеми соціально-економічного розвитку та шляхи його покращення
для сільських територій у Львівській області
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Тривалий час в Україні не втрачає актуальності проблематика соціально-економічного розвитку сільських територій, які мають свої особливості, але також об’єднані спільними невирішними питаннями, які гальмують їх розвиток. Соціально-економічний
занепад села може привезти не лише до зниження економічних показників в аграрній сфері, але й матиме свій негативний вплив на
процеси депопуляції населення, погіршення екологічної ситуації, зменшення ефективності використання природніх ресурсів, а
також на знищення культурного середовища. У статті представлено результати дослідження соціально-економічної ситуації у
сільській місцевості, аналіз економічних та екологічних показників використанням сільськогосподарських ресурсів під час виробництва рослинницької та тваринницької продукції на сільських територіях різними категоріями виробників. Встановлено, що
причиною відсутності росту виробництва продукції у господарствах населення є нераціональне і економічно не обґрунтоване
використання ресурсів, відсутність сучасних технологій. Виявлено тенденції у зміні обсягів виробництва тваринницької та рослинницької продукції різними категоріями виробників. Проаналізовано показники рентабельності виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами Львівської області протягом 2010 року та 2020 року. Наведено шляхи та способи удосконалення
ситуації із використанням природних ресурсів особистими господарствами населення та сільськогосподарськими підприємствами, підвищення економічних показників в агарній сфері та збільшення виробництва у сільськогосподарських підприємствах. Результати проведеного дослідження свідчать про можливості і перспективи реалізації економічного потенціалу сільських територій на основі ефективного те економічно обґрунтованого господарювання на даних територіях. До цього слід додати, що у
сучасних реаліях, у контексті процесу децентралізації місцеві громади мають вплив на створення інвестиційного клімату, залучення іноземних та вітчизняних інвесторів за участі місцевих органів управління та жителів, і як наслідок активізації економічного середовища у сільському населеному пункті. Як показали результати досліджень, саме від активізації інвестиційної діяльності
залежить розвиток соціально-економічної інфраструктури.
Ключові слова: сільські території, соціально-економічний розвиток, економічна ефективність господарювання, рентабельність, диверсифікація.

Вступ

торії, яким чином буде покращуватись соціальна ситуація на селі, вирішуватись проблема зайнятості,
яким чином буде розвиватись малий і середній бізнес,
чи будуть забезпечені умови ресурсоощадного використання ПРП території, як будуть напрацьовуватись
і втілюватись у життя локальні програми розвитку де
буде враховано особливості тої чи іншої території. До
особливостей території належать не лише природно
кліматичні умови, чи особливості рельєфу території,
але і інвестиційна привабливість з огляду на перспективи використання туристичного потенціалу, вирощування рослинницьких культур та ведення тваринництва із врахуванням особливостей території. Дослідження специфіки сільських територій дозволяє розробити сценарій розвитку подій чи досягнення цілей,
бізнес-план, прогнозні показники в умовах існуючих
економічних, політичних, демографічних та інших
чинників.
Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз сучасної соціально-економічної ситуації на сільських територіях та пошук шляхів покращення існуючої ситуації. Розкриття мети дослідження
ґрунтується на досягненні поставлених завдань, а
саме: вивченні актуальних проблем розвитку сільських територій, соціально-демографічної ситуації,
державного впливу на розвиток сільських територій,
аналіз можливих шляхів підвищення прискорення
територій з урахуванням їх економічної, географічної,
демографічної специфік.

За роки Незалежності в Україні відбулись суттєві
зміни у сільських територіях, які історично завжди
відігравали велике значення для держави. На цих
територіях проживає близько третини населення, яке
постійно скорочується, створюється значна частина
національного продукту, який забезпечує продовольчу безпеку та розширює можливості експорту вітчизняної продукції, за останні роки більшого поширення
набувають такі несільськогосподарські види бізнесу
як сільський туризм.
Вище згадані чинники надають вивченню перспектив розвитку сільських територій особливо великого значення, мають велику вагу для вирішення
соціально-економічних, демографічних, екологічних
проблем і надають цій тематиці пріоритету у дослідженнях вітчизняних науковців.
Аналізу проблем соціально-економічного розвитку
сільських територій приділяла увагу значна кількість
вітчизняних економістів серед яких: Саблук П. Т.
(Sabluk, 2005), В. В. Борщевський, Х. М. Притула,
В. Є. Крупін, І. М. Куліш (Borshchevskyi et al., 2011),
Бойко В. В., Васильців Т. Г., Волошин В. І., Іляш О. І.,
Лупак Р. Л. (Boiko et al., 2016), Талавиря М.П., Горай А.О. (Talavyria & Horai, 2018), Хомюк Н. Л.,
Павліха Н. В. (Khomiuk & Pavlikha, 2019), С. І. Белей
(Belei, 2021) та багато інших.
Зважаючи на значну увагу вітчизняних економістів-аграрників до тематики розвитку сільских
територій слід зазначити, що, актуальним є вивчення
пов’язані із особливостями перспектив розвитку територій в умових адміністративної реформи, зростанням
еміграційних потоків між Україною і державами ЄС,
викликами пов’язаними із пандемією Covid-19, загостренням екологічної ситуації, а також можливостями,
які відкриваютьсяу зв’язку з економічною інтеграцією
з ЄС.
Розвиток сільських територій є одним із найпріоритетніших завдань державної ваги, оскільки від його
вирішення залежить на якому рівні і з яким економічним ефектом буде використовуватись потенціал тери-

Матеріал і методи досліджень
Основу методології дослідження складають загальнонаукові економічні методи, зокрема – монографічний метод, при комплексному вивчені стану виробництва продукції сільського господарства у Львівській області; методи аналізу та синтезу при дослідженні обсягів виробництва рослинницької та тваринницької галузей; методи функціонального та емпіричного аналізу у дослідженнях перспектив соціально-економічного розвитку сільських територій.
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тваринницької продукції, не використовується або
нераціонально використовується земельний ресурс,
присутня значна трудова міграція тощо.
У такій ситуації для сучасних сільських територій
постала низка питань, які потрібно вирішити, а саме:
підвищення економічного та екологічного рівнів використання природних ресурсів, відновлення соціальної а також комунальної інфраструктур, покращення
демографічної ситуації, стимулювання інвестиційної
активності і стимулювання розвитку підприємництва.
Вирішення цих завдань можливе у поєднанні стимулюючої державної політики, місцевих державних
органів управління та іноземних інвесторів, а також за
ініціативи місцевого населення. Підвищення економічної ефективності використання ресурсів провідне
завдання вирішення якого матиме позитивний вплив
на соціально-економічну ситуацію в селі.

Результати та їх обговорення
Складна соціально-економічна ситуація у сільських територіях тривалий час не змінюється і перспективи її покращення підлягають сумніву, оскільки
процеси їх насамперед економічного занепаду дедалі
більше нагадують незворотній процес. Не вирішення
проблеми відродження сільських територій у недалекому майбутньому може призвести до економічної,
демографічної, культурної, духовної деградації села.
У наслідок проведення реформування аграрного сектора у 90-тих роках селяни отримали у володіння
земельний та майновий ресурси. Проте замість колективних і державних аграрних утворень не було створено ефективно діючі приватні господарські структури. Як наслідок у сільському господарстві відбувались постійне скорочення виробництва, особливо

Таблиця 1
Продукція сільського господарства у Львівській області (у постійних цінах, млн.грн)*
РОКИ
Показники

2010 2011

Продукція с.-г., млн. грн
Продукція рослинн., млн. грн
Продукція тваринн., млн. грн
Продукція с.-г., млн. грн
Продукція с.-г., у % до попереднього року
Продукція рослинн., млн. грн
Продукція тваринн., млн. грн

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Господарства усіх категорій
16563 18855 19686 19763 20869 20237 20741 22029 22819
9348 11885 12611 12435 13702 13199 13861 14927 15522
7216 6969 7075 7328 7167
7039
6880 7102 7296
Сільськогосподарські підприємства
5096 6184 7182 7844 8695
8269
8968 10201 11103
3319
1777

121

116

109

4360
1823

5205
1977

5648
2197

111

95

108

114

109

2019

2020

23004 24007
15968 16938
7037 7069

145
181
98

11063 11872

233

100

107

6608
6233
6859 7800 8405 8481 9115
2086
2037
2109 2401 2698 2583 2757
Господарства населення
11468 12671 12503 11919 12174 11968 11773 11829 11716 11941 12135

Продукція с.-г., млн. грн
Продукція с.-г., у % до по110
99
95
102
98
98
переднього року
Продукція рослинн., млн. грн 6029 7525 7406 6787 7094
6966
7002
Продукція тваринн., млн. грн 5439 5146 5097 5132 5080
5002
4772
*Джерело: розраховано на основі даних (Holovne upravlinnia statystyky…, 2021)

2020 у
% до
2010

275
155
106

100

99

102

102

-

7127
4702

7117
4599

7487
4454

7823
4313

130
79

хунок трудової міграції, зниження народжуваності. За
період незалежності чисельність міського населення
області скоротилась на 7,3 %, а сільського на 12,4 %.
До цього слід додати значний відтік працездатного
населення із села, який може сягати більше 50 % жителів населеного пункту. У сукупності із старінням
населення села трудовий потенціал вичерпується
швидкими темпами.
Нарощування обсягів виробництва рослинницької
галузі і високі показники рентабельності були
пов’язані насамперед із сприятливою кон’юнктурою,
модернізацією технологій, підвищенням урожайності,
використанням ефекту масштабу та іншими чинниками. У тваринництві навпаки спостерігається нестабільність економічних показників прибутковості. Насамперед це стосується виробництва м’яса. Збитковість даної галузі призводить до скорочення поголів’я, зростання імпорту (таблиця 2).

Згідно інформації представленої у таблиці 1 можна
зробити висновок про відсутність росту виробництва
продукції сільського господарства в ОСГ. Зокрема
незначний і нестабільний ріст продукції рослинництва та незначне скорочення виробництва продукції
тваринництва. Натомість можемо відзначити подвоєння виробництва продукції сільського господарства
в агроформуваннях в основному за рахунок рослинницької галузі та незначний ріст у тваринництві.
З цього можна зробити висновок про неефективність використання наявних ресурсів ОСГ. На нашу
думку, цю ситуацію можна виправити за рахунок
об’єднання ОСГ в кооперативи, передачі земельних
ресурсів в користування агроформуванням, або диверсифікації у напрямку розвитку альтернативних видів
бізнесу, зокрема сільського туризму. Неефективність
використання ресурсів, звуження ринку праці у сільській місцевості призводить до катастрофічного скорочення чисельності працездатного населення за ра-
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Таблиця 2
Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції рослинництва та тваринництва у Львівській області
у підприємствах, % *
Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Культури зернові та зернобобові
4,5
8,3
4,3 -10,5 15,9 25,3
Буряк цукровий фабричний
56
29,2
-3
0,2
7,8
44
Соняшник
5
7,4
0,8
4,9
20,4 22,8
Соя
2,5
-16
-0,7 -13,7 -2,4 20,9
Культури овочеві відкритого
95,9 21,1 12,7 13,2 29,1
182
ґрунту
41,2 26,1 -39,3 3,4
29
0,9
Картопля
Культури плодові
105
Культури ягідні
-4,2
6,3
5,4
74,1 -25,8 222
Молоко
15
23,6
3,2
15,8
11
15
Велика рогата худоба на м’ясо
-36,4 -19,1 -27,2 -38,8 -30,7 -15,5
10,8 18,7 -7,6
7,3
-1
50,4
Свині на м’ясо
Вівці та кози на м’ясо
-45,6 -32 -53,4 -71,6
4
1,6
-0,4
6,9
-5,2
-5,7
Птиця на м’ясо
Яйця птиці свійської
-5,5 -16,7 4,4
12,1 20,7 21,6
Вовна
*Джерело: розраховано на основі даних (Holovne upravlinnia statystyky…, 2021)

2020 до
2010,
2020 різниця
12
7,5
6,6
-49,4
25,9
20,9
36,2
33,7

2016
11,3
61,4
51,9
27,4

2017
13,6
11,9
23,1
27,7

2018
17,5
8,1
12,4
12,4

2019
0,5
0,1
16,3
18,7

16,1

38,9

43

25,3

7,4

-88,5

-7,9
109
21,2
-18,1
33,9
-1,2
24,1
-

31,3
88,3
19,5
-3,8
10,7
0,9
0,2
-

23,5
-6,9
50,1
5,9
-7,5
3,2
-3
4,4
13,4
-

-1,1
-2,2
-10,2
3,2
-12,7
17,7
-23,4
10,6
2,1
-

5,6
9
29,1
8,2
-7
25,7
13,4
7,8
-

-35,6
33,3
-6,8
29,4
14,9
9,4
13,3
-

ми напрямками підвищення економічного ефекту від
діяльності ОСГ можуть бути наступні: об’єднання їх
зусиль у формі кооперації, розвитку глибокої переробки продукції, несільськогосподарських видів діяльності (аграрний туризм, діяльність у сфері культури,
виробництво енергії з відновлюваних джерел)
(Hrabovskyi et al., 2018).
Згадані процеси диверсифікації активності господарств населення матимуть незаперечно великий і
позитивний вплив для підняття рівня життя населення, скорочення відтоку трудових ресурсів. Приклади
поширення практики несільськогосподарської діяльності на Львівщині можна побачити у гірських і передгірських районах області де активно розвивається
сільський туризм.
У той же час розвиток сільськогосподарського виробництва є пріоритетним напрямком економічної
діяльності для агроформувань, фермерських господарств. Власне структура економічної діяльності різних категорій в окремо взятій територіальній одиниці
напряму залежить від її особливостей, наявності ресурсів. Проте є чинники, які потрібно врахувати для
максимального досягнення економічних показників
від аграрної діяльності. Насамперед, це провадження
сільськогосподарської діяльності з урахування земельних та природно-кліматичних регіону, застосування
передових технологій з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище. Інтенсифікація сільськогосподарської діяльності тісно пов’язана із активним застосуванням наукових досягнень. Зокрема в
рослинництві це використання районованих сортів
зернових, технічних культур, підвищення продуктивності тваринництва, інтенсифікація кормовиробництва, ширшого застосування автоматизації процесів,
відповідності якісних показників продукції вимогам
ринку.
Підвищення економічних показників діяльності
аграрних підприємств залежить від рівня забезпечен-

Руйнація соціальної інфрастуктури погіршує умови проживання, рівень життя сільського населення
обмежує його в отриманні медичних, освітніх, побутових та інших послуг. Як відомо відновлення згаданої інфраструктури тісно пов’язано із наповненням
місцевих бюджетів.
Отже, провідною метою покращення соціальноекономічного розвитку у сільській місцевості є підвищення економічної ефективності використання
ресурсів на окремо взятій сільській території. Сприятливим макро чинником для розвитку сільських територій є процеси децентралізації, у т.ч. фінансової, в
Україні. Зростання ваги місцевих громад, отримання
ними права використання значної кількості ресурсів
на своїй території може мати позитивний ефект лише
за умов напрацювання програм розвитку підприємництва, залучення інвесторів.
Зростання надходжень до місцевих бюджетів збільшує можливості місцевих громад у реалізації ресурсного чи трудового потенціалу, вирішення своїх
інфраструктурних потреб. У цьому контексті слід
зазначити необхідність розробки місцевих програм
розвитку території об’єднані територіальних громад.
Зазначені кошти можуть бути направлені на створення сприятливих умов для інвесторів, покращення
стану об’єктів соціальної інфраструктури, придбання
необхідної спеціалізованої техніки тощо.
Повертаючись до проблематики пожвавлення економічної активності регіону виділимо основні напрямки удосконалення роботи у сільськогосподарському
виробництві.
Для Львівщини характерна велика концентрація
агровиробництва в ОСГ проте як було зазначено вище
ефективність використання ресурсів даною категорію
є невисока. Тому, на нашу думку, значну увагу слід
надати розвитку багатофункціональності господарювання особистих селянських господарств за рахунок
не лише сільськогосподарської діяльності. Провідни-
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Висновки
За результатами дослідження встановлено, що виробництво сільськогосподарської продукції у особистих селянських господарств протягом останнього
десятиліття перебуває приблизно на однаковому рівні
без ознак росту. Натомість в агроформуваннях спостерігається ріст виробництва насамперед рослинницької продукції. Для ефективнішого використання
ресурсів доцільно нарощувати їх в агроформуваннях,
а у господарствах населення активно розвивати кооперацію, несільськогосподарські види діяльності. За
умов збільшення можливостей використання коштів
місцевими бюджетами в період децентралізації місцевим територіальним одиницям доцільно активно розвивати інфраструктуру, залучати інвесторів.
Перспективи подальших досліджень. Актуальними і перспективними напрямами подальших наукових
досліджень даної тематики є напрацювання та економічна оцінка видів самозайнятості, підприємницької
діяльності у сільській місцевості з урахуванням природно-кліматичних, демографічних, культурних та
інших особливостей регіону, формування сприятливого інвестиційного клімату, розширення транскордонної співпраці, вивчення іноземного досвіду і можливостей застосування його у вітчизняних умовах.
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