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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

Анотація. В статті подано обґрунтування наукових засад та розробку практичних рекомендацій щодо удосX
коналення формування конкурентоспроможності та підвищення ефективності функціонування зерновиробництва.
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Summary. In the article it is given the ground of scientific principles and development of practical recommendations
in relation to the improvement of forming of competitiveness and increase of efficiency of functioning of grain productionа.

Key words: subjects of grain production productiveXsale activity, budgetary loans.

Постановка проблеми. Галузь зерновиробниц�
тва належить до пріоритетних у системі аграрної
економіки та економіки України загалом. Це по�
яснюється, насамперед, винятковим значенням
зернових культур у виробництві продовольчої про�
дукції для споживання населення, формуванні
експортних можливостей економіки країни, вико�
ристанні переваг агроресурсного потенціалу тери�
торії, створенні галуззю істотної частки доходів
сільськогосподарських товаровиробників та підви�
щенні рівня життя сільського населення. Зернова
галузь є базовою для розвитку більшості галузей
агропромислового комплексу, а в останні десяти�
річчя — основою аграрного експорту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вироб�
ничо�економічні проблеми виробництва та реалі�
зації зерна, функціонування зернового ринку є
об’єктом дослідження багатьох вітчизняних і зару�
біжних вчених, а саме: В. І. Бойка, І. В. Кобути,
М. Г. Лобаса, П. М. Макаренка, М. Й. Маліка,
Л. О. Мармуль, З. П. Ніколаєвої, П. Т. Саблука,
В. Ф. Сайка, В. П. Ситника, Л. М. Худолій, І. І. Чер�
вена, О. М. Шпичака, М. І. Щура та інших. Проте
дослідження формування конкурентоспроможного
виробництва продукції зернової галузі, підвищен�
ня його ефективності з урахуванням особливостей
формування світового та вітчизняного продоволь�
чих споживчих ринків, вимог органічного землероб�
ства потребують подальшого розвитку.

Мета статті полягає в науковому та практич�
ному обґрунтуванні напрямів удосконалення
структури та підвищення конкурентоспромож�
ності й ефективності зерновиробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. У
більшості країн світу розширення виробництва
продуктів харчування супроводжується зростаючи�
ми витратами техногенної енергії на кожну додат�
кову одиницю продукції. На основі аналізу розвит�
ку світового землеробства П. Г. Олдак зробив вис�
новок, що залежність між збільшенням урожаю та
витратами характеризується пропорцією — 1:2:5:10,
де 1 — приріст сільськогосподарської продукції;
2 — приріст витрат на тракторний парк; 5 — при�

ріст витрат на добрива; 10 — приріст вкладень у
пестициди [1, с. 53–54]. За даними аналізу світо�
вого виробництва зерна, у період з 1950 р. по
1985 р. валовий збір збільшився з 624 до 1667 млн.
т, або в 2,6 раза. При цьому питомі витрати енергії
на 1 т зерна зросли з 0,44 до 1,14 барелів нафтово�
го еквіваленту, тобто у 2,5 раза, а загальне спожи�
вання енергії — з 276 до 1903 млн. барелів нафто�
вого еквіваленту, або в 6,8 раза [2, с. 601].

Методологічні основи і методичні принципи
біоенергетичної оцінки технологій вирощування
зернових культур викладені у працях М. Г. Лоба�
са, П. М. Рибалкіна, С. О. Тивончука, М. І. Щура.
Біоенергетичний аналіз передбачає зіставлення
енергії, нагромадженої в урожаї, з енергією, вико�
ристаною для його одержання. За критерій енер�
гетичної оцінки агротехнологій приймається біо�
енергетичний коефіцієнт (коефіцієнт енергетичної
ефективності), який визначається співвідношен�
ням між показниками енергії, що міститься у ви�
рощеній продукції, та енергії, витраченої на її
одержання. За даними П. М. Рибалкіна, при ви�
тратах сукупної енергії на 1 га посіву озимої пше�
ниці 30–37 тис. МДж (в залежності від поперед�
ника) вихід валової енергії (без побічної продукції)
з 1 га становить 78–80 тис. МДж. Відтак коефіцієнт
енергетичної ефективності дорівнює 2,2–2,5, тоб�
то на 1 од. витраченої енергії припадає близько
2,5 од. валової енергії [3, с. 173].

Збільшення обсягів виробництва сільсько�
господарської продукції шляхом залучення додат�
кової кількості енергоресурсів супроводжується
зростанням енергетичної ефективності лише до
певних меж, після чого подальше нарощування
ефективного використання ресурсного потенці�
алу можливе за умови докорінної зміни всієї су�
купності виробничих факторів, у тому числі шля�
хом освоєння інтенсивних енерго� і ресурсозбе�
рігаючих технологій. Важливе значення в забез�
печенні ефективності агропромислового вироб�
ництва має відновлення і підвищення конкурен�
тоспроможності сільськогосподарської продукції.
Рівень конкурентоспроможності характеризуєть�
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ся якісними характеристиками (споживчими вла�
стивостями), собівартістю та ціною продукції.

З метою успішного функціонування в рин�
кових умовах кожний товаровиробник повинен
систематично аналізувати нормоутворювальні
фактори конкурентоспроможності, забезпечува�
ти науково обґрунтовані рівні затрат праці і за�
собів на виробництво продукції. Адже конкурен�
тоспроможність продукції є вихідним чинником,
що забезпечує конкурентоспроможність підпри�
ємства, галузі, країни. Наприклад, конкуренто�
спроможність галузі визначається її здатністю от�
римувати прибуток на одиницю витрачених ре�
сурсів більший, ніж в інших сферах економіки.

Одним із найважливіших напрямків підви�
щення конкурентоспроможності сільськогоспо�
дарської продукції є підтримання її цінових пе�
реваг, для чого собівартість, як базова величина
ціни, має формуватися за принципом забезпечен�
ня цільового прибутку, виходячи з фактичних
виробничих витрат і відповідного рівня прибут�
ковості. Такий підхід досягається за рахунок удос�
коналення галузевої структури суб’єктів господа�
рювання, науково обґрунтованої спеціалізації і
концентрації виробництва, підвищення продук�
тивності праці, ефективного використання ресур�
сного потенціалу. Для забезпечення конкурент�
них переваг слід також враховувати вплив зов�
нішнього економічного середовища, глибоко вив�
чати ринок і потреби споживачів.

Отже, застосування методів аналізу конкурен�
тоспроможності сільськогосподарської продукції
дасть можливість кожному агротоваровиробнику
чітко визначити стратегію і тактику досягнення
найвищої ефективності підприємницької діяль�
ності. Таким чином, розвиток методологічних
підходів до оцінки ефективності зерновиробниц�
тва має передбачати диференціацію показників
розвитку зернової галузі на макро� і мікроеконо�
мічному рівнях за системними ознаками.

Методологія дослідження різного роду об’єктів
визначається самою їх сутністю, а також метою
цього дослідження. В нашій роботі ми прагнемо
відшукати ті приховані резерви, які б дали мож�
ливість сформувати систему найбільш ефективно�
го зерновиробництва як усередині країни, так і за її
межами. Шукаючи найефективнішу систему обігу,
основним критерієм пошуку ми визначаємо при�
бутковість для усіх суб’єктів зерновиробництва, в
першу чергу для самих виробників зерна.

Здійснюючи такий пошук у межах існуючого
зерновиробництва, ми спостерігаємо постійні зміни
об’єкта дослідження, які говорять про його дина�
мічний стан. У той же час основна динаміка вироб�
ництва визначається не статистичними показника�
ми зерновиробництва, а потоковими процесами, які
відбуваються всередині зернового ринку. Особли�
вістю руху матеріальних потоків є те, що вони охоп�
люють декілька досить відокремлених етапів госпо�

дарської діяльності різних суб’єктів господарюван�
ня, зазвичай це матеріально�технічне забезпечення,
технологічні та інші процеси, пов’язані із вироб�
ництвом, а також етап розподілу виробленої про�
дукції. Вивчення ринку зерна на всіх згаданих ета�
пах дає можливість оптимізовувати не лише окремі
параметри діяльності суб’єктів зерновиробництва,
але й весь зерновий потік, включаючи чинники, що
впливають на його обсяг, стан і ціну.

Найбільший ефект оптимізації матеріального
потоку досягається завдяки використанню основ�
них принципів концепції інтегрованої логістики і
тотального управління якістю. Відповідно до них,
забезпечення основної мети логістики є можливим
лише при забезпеченні якості усіх складових ви�
робничого процесу: якісні матеріали та сировина,
якісні техніка та устаткування, якісний високо�
кваліфікований персонал, якісна новітня техноло�
гія виробництва, якісний товар і високоефективна
якісна система збуту. За відсутності хоча б однієї
із вищеперелічених складових під загрозу ставлять�
ся зусилля решти елементів.

Визначивши загальне спрямування на дослі�
дження потокових процесів, ми повинні сфор�
мувати відповідну методологію дослідження. На�
раді аграрна наука стоїть перед необхідністю до�
корінного перегляду методології і методів науко�
вих досліджень, здійснення структурної перебудо�
ви в системі одержання знань та доведення їх до
споживача. Методи, які використовуються зараз,
частково довели свою ефективність в умовах ко�
мандно�адміністративної системи господарюван�
ня, але вимагають додаткового опрацювання та пе�
реосмислення відповідно до ринкових умов, де
особливої ваги набувають поняття конкуренція,
споживач, конкурентоспроможність, потокові
процеси, мінливість, адаптація тощо.

Раціонально побудований процес досліджен�
ня вимагає обґрунтування основних понять та
категорій дослідження, визначення методів та
прийомів, які можуть дозволити підтвердити чи
заперечити певні наукові теорії та гіпотези, обґрун�
тувати наукові здобутки. Визначення основних
понять роботи на її початку дозволяє чітко усвідо�
мити спектр проблем, які ми намагатимемось ви�
рішити, а також сприяє уникненню розбіжностей
при трактуванні результатів роботи. Саме цього ми
прагнули досягти, давши визначення поняттю
«зерновиробництво», визначивши його умовні
межі, обґрунтувавши його структуру та функції.

У процесі розробки поставлених у роботі зав�
дань доцільно застосовувати методи, які викорис�
товуються при аналізі будь�якого товарного ринку
і які умовно можна розділити на три великі групи:

• загальнонаукові методи — які є спільними
для всіх галузей науки;

• традиційні аналітичні методи, які ґрунту�
ються на співставленні результатів і витрат, по�
несених на досягнення цих результатів;
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• ринкові методи — включають такі методи
дослідження, які характеризують найбільш важ�
ливі для ринку поняття, зокрема: конкуренто�
спроможність, сильні та слабкі сторони бізнесу
та галузі, ринкову кон’юнктуру, симпатії спожи�
вачів, життєвий цикл товарів тощо.

Традиційні аналітичні методи включають у
себе, в основному, методи з визначення ефектив�
ності. При цьому ефективність розглядається як
співвідношення результатів і витрат. В залежності
від того, який економічний показник діяльності
використовується як «результат», ефективність
може набувати різного вигляду і значення. Рин�
кові методи дослідження зерновиробництва обу�
мовлюються особливостями та характером дано�
го поняття і, випливаючи з цього, дозволяють
найбільш повно аналізувати його тенденції, дос�
ліджувати внутрішні зв’язки, закономірності,
вирішувати поставлені завдання. До основних
особливостей зерновиробництва належать: ди�
намічність; системність; складна структура; сти�
хійність; сезонність; перерваний виробничий
цикл; тінізація значної частини відносин тощо.

Вихід на ринок збуту — це, по суті, вступ до
конкурентної боротьби. Для такого вирішального
кроку у галузі необхідно розпочати вивчення діяль�
ності конкуруючих суб’єктів. Проведений нами
аналіз поведінки покупця показує, що для нього
більше прийнятна та продукція того продавця, у
якого нижча ціна й вища якість товару, що залежить
від рівня витрат виробництва. Це і є головна умова
конкурентоспроможності в найпростішому вигляді.

Для того, щоб визначити відповідність про�
дукту зерновиробників вказаній вимозі, необхід�
но порівняти їхню діяльність із іншими товарови�
робниками, тобто провести аналіз конкуренції на
ринку. Це варто робити як за рахунок загальної
системи збору й обробки інформації про діяльність
конкурентів (звітність, публікації про комерційну
діяльність, реклама, торговельні виставки і ярмар�
ки й под.). Вказана інформація є відкритою для
загального використання. Важливо використову�
вати інформацію іншого характеру: опитування
покупців і дилерів про збут продукції на ринках,
відомості з бірж, експертів по ринку, державних
правових і економічних установ.

У загальному плані вивчення конкурентів
варто проводити у відповідності з їх орієнтацією
у виробничо�збутовій діяльності. Особливо важ�
ливо вивчити їхню стратегію на ринку в галузі
структури пропозиції, цінової політики, техно�
логії продажу, обслуговування. Прогноз поведін�
ки конкурентів повинен ураховувати такі факто�
ри, як темпи росту, прибутковість, мотиви й цілі
виробничо�збутової політики, зміст поточної й
попередньої стратегії збуту, рівень управлінської
культури. Вказані фактори в їхньому практично�
му застосуванні формують сутність і систему ха�
рактеристики конкурентоспроможності.

Дослідження зерновиробництва передбачає
обов’язкове використання системного підходу, що
означає комплексне дослідження явищ та еле�
ментів ринку у тісному взаємозв’язку. Такий підхід
дозволяє враховувати вплив окремих чинників як
на систему в цілому, так і на окремі її елементи.
Зерновиробництво є відкритою соціо�техніко�еко�
номічною системою, важливими показниками
якої є запропонована П. С. Черевком та Г. М. Га�
расимом група показників, яка характеризує вплив
зовнішніх чинників і дозволяє простежити кіль�
кісні зміни в обсязі виробництва і переробки зер�
на, структурні зміни у формуванні пропозиції зер�
нових культур, асортименті продукції зернопере�
робки тощо, — це: валовий збір зерна, показник
просторової локалізації зернової сировинної бази,
урожайність зернових, посівні площі, частка ріллі
у структурі сільськогосподарських угідь, кількість
сільськогосподарських угідь на душу населення,
обсяги реалізації зерна за маркетинговими кана�
лами, обсяги використання зерна за призначення�
ми, обсяги переробки зерна, обсяги виробництва
продукції переробки, показник територіального
розподілу зернопереробних потужностей.

У той же час першочергове значення при дос�
лідженні зернового ринку мають показники, які
характеризують його основні параметри: попит,
пропозицію, ціну та рівень конкуренції. При виз�
наченні попиту на зерно існує певна специфіка та
диференціація відповідно до функціонального
призначення зерна. Так, попит на продовольче
зерно визначається на основі розрахунку обсягів
споживання хлібопродуктів на душу населення.
Цей показник можна визначити трьома шляхами:
методом екстраполяції на основі середніх показ�
ників минулих періодів; методом розрахунку від�
повідно до раціональних фізіологічних норм спо�
живання, які рекомендуються НДІ харчування
Міністерства охорони здоров’я України (104 кг в
перерахунку на крупу і борошно); методом розра�
хунку відповідно до норм мінімального «спожив�
чого кошика» для умов кризи — 93,8 кг.

При перерахунку на зерно (при коефіцієнті
виходу борошна і крупи 0,75) загальна потреба в
продовольчому зерні в Україні складе 6,9 та 6,3
млн. т. При врахуванні 5,0 % втрат на всіх техно�
логічних стадіях цей показник становитиме 7,25
та 6,62 млн. т [4, с. 65]. Для визначення потреби
у фуражному, технічному та насіннєвому зерні
найбільше підходить метод екстраполяції, при
якому показник минулого періоду перемножуєть�
ся на коефіцієнт апроксимації, який дозволяє
враховувати стійкість розвитку явища в часі.
Основними показниками, які враховуються при
розрахунку пропозиції зерна, є виробництво,
імпорт і зміни в запасах. За твердженням Н. М. Мі�
щенка, принципово існує декілька концепцій
визначення пропозиції. Виробництво, імпорт і
зменшення запасів однозначно розглядаються як
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дійсні елементи постачання. Експорт і приріст
запасів можуть трактуватися і як елементи вико�
ристання. Відповідно пропозиція може визнача�
тися за такими трьома схемами:

На основі визначених попиту і пропозиції, а
також їх статей формується баланс попиту і пропо�
зиції зерна, який є важливим інструментом при
реалізації державної аграрної політики. На відміну
від інших галузей, сільське господарство характе�
ризується тим, що тут не настільки прагнуть врівно�
важити попит і пропозицію (що б сприяло захисту
від перевиробництва і зниження цін), скільки ста�
раються виробити якомога більше продукції:

F(p) = p → max, (1.1)

де р — обсяг виробництва.
Така ситуація робить виробництво зернової

продукції нестабільним і збільшує ризики його
виробників. Оскільки в ринкових умовах основну
роль при ціноутворенні відіграє співвідношення
попиту і пропозиції, то часто складається ситуація,
коли перевиробництво призводить до зниження цін
(внаслідок переваги пропозиції над попитом) і
зменшення доходів виробників; а недовиробницт�
во (яке, якщо виходити з формули 1.1, є нетипо�
вим і можливе лише при форс�мажорних обстави�
нах, викликаних переважно природно�кліматични�
ми факторами) хоч і підвищує ціни, проте також
призводить до значних втрат з боку виробників. Ви�
ходячи з цього, використання ринкового методу
ціноутворення без застосування інших стабілізую�
чих чинників є недоречним і дестабілізуючим.

Використання методів вільного ціноутворен�
ня на зерновому ринку обмежується не тільки
особливостями сільськогосподарського вироб�
ництва, а й нееластичністю попиту на продукцію
його переробки. Ця нееластичність викликана
такими основними чинниками: виключною зна�
чущістю зерна як сировини для виробництва
продуктів першої необхідності — хлібобулочних
виробів і круп; відсутністю відомих і освоєних
товарів�замінників; широтою товарної категорії,
а також часовим горизонтом, відповідно до яко�
го ціни на хлібопродукти оцінюються спожива�
чами лише в короткостроковому періоді.

Ціни, встановлені на зернові як об’єкти ціно�
вого регулювання на 2008/09 маркетинговий рік,
наведені в табл. 1.1. Найважливішим для визначен�
ня параметрів ринку є поняття конкуренція. Кон�

Таблиця 1
Мінімальні та максимальні ціни на окремі об’єкти

державного цінового регулювання і розміри
бюджетних позик, що надаються під заставу

цих об’єктів у 2008–2009 маркетинговому періоді

Джерело: [6].

куренція (лат. concurere — зіштовхуюсь) — еконо�
мічне суперництво і боротьба між приватними і
колективними товаровиробниками і продавцями
товарів і послуг за найвигідніші умови їх вироб�
ництва і збуту, за привласнення найбільших при�
бутків, у процесі якого стихійно регулюються про�
порції суспільного виробництва» [5, с. 818].

Важливе значення в процесі формування
методології дослідження зернового ринку і
зерновиробництва має визначення базової ча�
сової одиниці, за яку будуть розглядатися ре�
зультати роботи і підбиватися підсумки сезо�
ну. Зважаючи на технологічні особливості ви�
рощування зернових, експерти в даному ви�
падку оперують поняттям «маркетинговий рік»
(англ. «marketingyear» — дослівно «ринковий рік»),
який розпочинається на зерновому ринку 1 лип�
ня — в період початку збору урожаю. Таким
чином, вони досягають наступних переваг: зер�
но урожаю певного року розподіляється і вико�
ристовується протягом звітного періоду, що доз�
воляє визначати ефективність використання
урожаю окремого року; витрати на виробницт�
во узгоджуються із витратами в межах одного
періоду, що знімає проблему авансованого ка�
піталу і перерваного виробничого циклу.

Використання маркетингового року як базо�
вої одиниці виміру часу на ринку зерна дозволяє
забезпечувати єдність матеріального зернового
потоку в часі. Як одиницю виміру при цьому до�
цільно використовувати т/м. р. — тонн за марке�
тинговий рік. З позиції часу, зерновий ринок і зер�
новиробництво є досить динамічною системою,
показники якої постійно змінюються. Зважаючи
на це, важливого значення в процесі проведення
наукових досліджень зернового ринку набувають
методи, які б дозволили виявляти тенденції роз�
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витку ринку, прогнозувати можливий розвиток,
фіксувати циклічні, сезонні та випадкові коливання.

Висновок. Важливе значення в процесі про�
ведення наукових досліджень зернового ринку
мають методи, які б дозволили виявляти тенденції
розвитку ринку, прогнозувати можливий розви�
ток, фіксувати циклічні, сезонні та випадкові
коливання.

Література

1. Кожурин Ф. Д. Совершенствование регио�
нального управления / Ф. Д. Кожурин. — М. :
Знание, 1990. — 64 с.

2. Олійник О. В. Циклічність відтворювально�
го процесу в сільському господарстві : моногра�
фія / О. В. Олійник. — Харків : ХНАУ ім. В. В. До�
кучаєва, 2005. — 322 с.

3. Максименко С. Інститути та інструменти
розвитку територій на шляху до європейських
принципів / С. Максименко ; за ред. С. Макси�
менка. — К., 2001. — 244 с.

4. Янків М. Д. Організаційно�економічні меха�
нізми розвитку і функціонування АПК України :
монографія / М. Д. Янків. — Л. : Коопосвіта,
2000. — 448 с.

5. Малиновський В. Я. Державне управління :
[навч. посіб.] / В. Я. Малиновський. — К. : Ата�
ка, 2003. — 576 с.

6. Трегобчук В. М. Аграрний сектор економіки
України: сучасний стан, проблеми і перспективи
розвитку / В. М. Трегобчук // Ресурсний потен�
ціал АПК: концептуальні засади і механізми зба�
лансованого відтворення та ефективного викори�
стання : зб. наук. пр. — К., 2002. — С. 10–19.

© Д. І. Соловйов, 2011

УДК 332.146.2 Д. І. Соловйов

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Анотація. У статті розглянуто трактування понять «туризм», «внутрішній туризм», «державне реX
гулювання туристичної сфери», розглянуто принципові відмінності між поняттями «туристична галузь»,
«туристична індустрія», «туристичний бізнес» та сформовано на їх основі поняття «туристична сфера».

Ключові слова: внутрішній туризм, державне регулювання туристичної сфери, туризм, туристичний
бізнес, туристична галузь, туристична індустрія, туристична сфера.

Summary. The article considers the interpretation of the concept of «tourism», «domestic tourism,» «state regulation
of tourism sector,» the main differences between «tourism branch», «tourism industry», «tourism business» are
researchedand formulated the basis of the concept of «tourist area» is formulated.

Key words: domestic tourism, government regulation for tourism, recreation, tourism, tourist branch, tourist industry,
the tourism sector.

Постановка проблеми. Державна політика у
сфері туризму, її цілі, методи та засоби їх досяг�
нення не можуть бути зрозумілі без визначення
переліку понять, які включають у себе такі: туризм,
туристична галузь, туристична індустрія, туристич�
на сфера, державна політика в туристичній сфері
та важлива складова туризму в Україні — внут�
рішній туризм. Багатогранність предмета дослі�
дження визначила множинність підходів до його
вивчення. Туристична термінологія майже постій�
но змінюється відповідно до високих темпів зро�
стання та формування нових видів туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фор�
мування змісту зазначених дефініцій — питан�
ня, що досліджується багатьма вченими, зокре�

ма такими, як: В. І. Азар, Г. Ю. Александрова,
В. Г. Герасименко, А. П. Дурович, В. А. Квар�
тальнов, В. Ф. Кифяк, А. С. Кусков, В. І. Цибух
та ін., але слід зазначити, що туризм як поняття
включає безліч аспектів (правовий, соціально�
культурний, географічний, економічний). Нині
в науковій літературі сформовано багато фор�
мальних визначень окремих категорій туризму,
але не сформовано його єдиного універсально�
го поняття.

Формування цілей статті. Дослідити принци�
пи формування понять «туризм», «державне ре�
гулювання туристичною сферою», «внутрішній
туризм». Проаналізувати відмінності між понят�
тями «туристична галузь» та «туристична індуст�


