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Abstract
The structure of exports and imports in Vinnytsia region is studied. The directions of development of external
cooperation are described. The main commodity groups of export and import are characterized. The geographical
structure of international trade operations is studied. The share in the region's exports and imports in Ukraine has
been determined. The directions of further development of foreign economic activity of Vinnytsia region are
determined.
Анотація
Досліджено структуру експорту та імпорту у Вінницькій області. Охарактеризовано напрямки
розвитку зовнішнього співробітництва. Охарактеризовані основні товарні групи експорту та імпорту.
Досліджено географічну структуру міжнародних торговельних операцій. Визначено частку в експорті та
імпорті регіону в Україні. Визначено напрямки подальшого розвитку зовнішньоекономічної діяльності
Вінницької області.
Keywords: export, import, balance, commodity groups, structure, international cooperation, turnover.
Ключові слова: експорт, імпорт, сальдо, товарні групи, структура, міжнародне співробітництво,
оборот.
Постановка проблеми. На сьогодні Вінницька
область є одним з найбільш прогресивних регіонів,
що характеризується динамічним розвитком, потужним природно-кліматичним потенціалом, наявністю сталих зовнішніх контактів по напрямках економіки, науки, техніки та культури з країнами ЄС
та світу. Для подальшого розвитку області важливим є аналіз сучасного стану справ у сфері міжнародної торгівлі, виявлення перспектив та розробка
обґрунтованих пропозицій щодо зміцнення позицій
на світовій арені.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідження результатів зовнішньоекономічної
діяльності підприємств та розвитку аграрного
сектору знайшли своє відображення у наукових
працях Л.М. Бондаренко 1, В. Я. Месель-Веселяк
[2], Г.М. Калетніка [3, 4]. Проте аналіз розвитку
зовнішньоекономічної діяльності у Вінницькій
області в сучасних умовах та дослідження
напрямків розвитку міжнародного співробітництва
потребує більш глибоких досліджень, що і
зумовлює актуальність статті.
Метою статті є аналіз розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Вінницької області та визначення напрямків розвитку на перспективу.

Виклад основного матеріалу. Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 148
країн світу.
Зовнішньоторговельний оборот товарів у
2019р. склав 2086,9 млн. дол. США. Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі експорту та імпорту товарів склала 2,9% та 1,0%, відповідно. За
обсягами експорту товарів область посідає 10 місце, за обсягами імпорту – 15.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів становив 2,30, тобто, експортовано товарів у 2,3
рази більше, ніж імпортовано. За цим показником в
загальнодержавній торгівлі товарами область займає 2 місце.
Обсяги експорту товарів у 2019р. становили
1455,3 млн.дол., обсяги імпорту склали 631,6
млн.дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 823,7 млн.дол.
В експорті товарів значні обсяги поставок належать Китаю (163,5 млн.дол.), Польщі (136,0
млн.дол.), Єгипту (98,4 млн.дол.), Румунії (71,1
млн.дол.), Білорусі (68,4 млн.дол.), Індії (66,5
млн.дол.), Нідерландам (63,8 млн.дол.), Туреччині
(62,2 млн.дол.), Німеччині (61,8 млн.дол.), Російській Федерації (43,4 млн.дол.), Іспанії (42,0
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млн.дол.), Італії (37,2 млн.дол.), Молдові (36,6
млн.дол.) та Австрії (24,7 млн.дол.).
В загальному обсязі імпорту найбільші імпортні надходження здійснювались із Китаю (133,9
млн.дол.), Польщі (75,4 млн.дол.), Німеччини (67,1
млн.дол.), США (37,7 млн.дол.), Румунії (35,9
млн.дол.), Сербії (26,4 млн.дол.) Білорусі (24,7
млн.дол.), Туреччини (23,2 млн.дол.), Італії (22,9
млн.дол.), Російської Федерації (19,9 млн.дол.), Чехії (16,7 млн.дол.), Нідерландів (13,7 млн.дол.) та
Австрії (12,6 млн.дол.).
Основу товарної структури зовнішньої торгівлі складають такі групи товарів, як продукти рослинного походження (їх частка в загальному обсязі
зовнішньої торгівлі товарами становить 23,9%),
жири та олії тваринного або рослинного походження (15,7%) та машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (12,0%). Крім
того, вагома частка належить готовим харчовим
продуктам (11,0%), деревині і виробам з деревини
(7,1%), живим тваринам, продуктам тваринного походження (6,4%), продукції хімічної та пов'язаних з
нею галузей промисловостi (5,6 %).
Характеризуючи регіональну структуру експорту та імпорту по області, можна відмітити стабільність в розподілі зовнішньої торгівлі по містах та
районах Вінниччини. Традиційно найбільші обсяги
експорту та імпорту товарів припадали на м.Вінницю, а саме: 62,5% загального обсягу експорту та
75,4% загального обсягу імпорту (у 2018р. – відповідно, 70,0% і 77,0%).
Серед регіонів області найбільш активними на
зарубіжних ринках в експорті були суб’єкти господарської діяльності м.Ладижина та Барського, Вінницького, Гайсинського, Калинівського, Козятинського, Крижопільського, Немирівського, Тульчинського і Тиврівського районів; а в імпорті –
м.Ладижина та Вінницького, Калинівського, Немирівського і Тиврівського районів.
У 2019р. підприємства Вінниччини в зовнішній торгівлі послугами співпрацювали з резидентами із 115 країн світу, а саме, надавали послуги резидентам із 111 країн світу, а отримували – з 54
країн.
Зовнішньоторговельний оборот послуг становив 167,6 млн. дол., при цьому обсяги експорту та
імпорту склали, відповідно, 135,2 і 32,5 млн.дол.
Баланс зовнішньої торгівлі послугами позитивний і
складає 102,7 млн.дол.
В загальному обсязі послуг України частка послуг області (як в експорті, так і в імпорті) залишається незначною – відповідно, 0,9% та 0,5%. В загальнодержавному обсязі серед інших областей Вінниччина посідає 10 місце в експорті та 12 – в
імпорті послуг.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту послуг становив 4,17, тобто, експортовано послуг у 4,2
раза більше, ніж імпортовано. За цим показником в
загальнодержавній торгівлі послугами область займає 8 місце.
Аналізуючи географічну структуру зовнішньої
торгівлі послугами слід відмітити, що найбільші
обсяги експорту послуг належать Ізраїлю (41,9
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млн.дол.), Британським Віргінським Островам
(20,3 млн.дол.), Румунії (16,5 млн.дол.), Німеччині
(10,0 млн.дол.), США (5,9 млн.дол.), Індії (5,8
млн.дол.), Естонії (4,1 млн.дол.), Російській Федерації (1,3 млн.дол.), Угорщині (1,2 млн.дол.), Багамським Островам та Нігерії.
Найбільші обсяги імпорту послуг надавались
такими країнами, як Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (8,8 млн.дол.),
Кіпр (4,6 млн.дол.), Іспанія (4,0 млн.дол.), Німеччина (2,8 млн.дол.), Польща (2,3 млн.дол.), Австрія
(1,5 млн.дол.), Російська Федерація (1,4 млн.дол.),
Естонія та Франція (по 1,1 млн.дол.).
В загальній структурі експорту послуг основою залишаються послуги у сфері телекомунікації,
комп’ютерні та інформаційні послуги. Їх обсяги
становлять 88,1 млн.дол. Крім того, в великих обсягах надавались послуги з переробки матеріальних
ресурсів та послуги пов’язані з подорожами, обсяги
яких становлять, відповідно, 26,3 млн.дол. і 12,6
млн.дол. В структурі імпорту найбільші обсяги належать послугам пов’язаним з фінансовою діяльністю (13,5 млн.дол.), роялті та іншим послугам,
пов’язаним з використанням інтелектуальної власності (6,6 млн.дол.), діловим (4,4 млн.дол.) та транспортним послугам (2,7 млн.дол.).
Аналіз регіональної структури зовнішньої торгівлі послуг показує, що найактивніше здійснювали
експортні операції послугами підприємства міст
Вінниці, Козятина і Хмільника та Калинівського
району, а імпортні – суб’єкти господарювання міст
Вінниці, Козятина, Ладижина та Барського, Калинівського, Козятинського, Тростянецького районів.
Протягом 2019р. обласна державна адміністрація спрямовувала свою діяльність на розвиток співробітництва з регіонами країн-членів Євросоюзу,
близького зарубіжжя та інших країн світу.
Пріоритетними напрямками роботи були:
– налагодження
міжнародного
співробітництва регіонів та територіальних громад
області з зарубіжними країнами в рамках
міжрегіонального,
транскордонного
і
прикордонного співробітництва у сфері зовнішньої
торгівлі, гуманітарних питань, соціальної політики;
– здійснення
заходів
з
поглиблення
діяльності органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування області щодо практичної реалізації
Угоди про асоціацію України з Європейським
Союзом;
– сприяння залученню в економіку області
іноземних
інвестицій
шляхом
постійного
моніторингу пропозицій з боку інвесторів,
налагодження
контактів
з
міжнародними
фінансовими інституціями та міжнародними
організаціями;
– сприяння
активізації
зовнішньоекономічних
зв’язків
підприємств,
установ і організацій, розташованих на території
області та їх виходу на зовнішні ринки.
– організація
економічних
місій
підприємців Вінниччини до країн Європи та світу з
метою перейняття досвіду у формуванні активної
інвестиційної позиції, налагодження ділових
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контактів для подальшого виходу на зовнішні
ринки та створення спільних підприємств;
– формування позитивного інвестиційного
іміджу Вінниччини за кордоном.
На сьогоднішній день Вінницькою областю реалізується 10 Угод про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво із регіонами Республіки Польща, Чеської Республіки,
Румунії, Республіки Білорусь, Республіки Молдова.
Активно розвивається співробітництво з регіонами Республіки Польща. В даний час обласною
державною адміністрацією реалізуються партнерські угоди про торговельно-економічне, науковотехнічне та культурне співробітництво із Сьвєнтокшиським, Лодзинським та Мазовецьким воєводствами Республіки Польща.
Співробітництво у галузі економіки, екології,
охорони здоров’я, культури, освіти, спорту та туризму реалізується і на рівні районів, міст та місцевих
громад.
Важливим сьогодні для Вінницької області є
перейняття досвіду Польщі з питань децентралізації та передачі владних повноважень, реформи місцевого самоврядування, європейської інтеграції, а
також залучення грантових коштів ЄС.
У 2019 році продовжувалась співпраця із Ліберецьким краєм Чеської Республіки з метою сприяння експорту, залучення інвестицій, розвитку малого і середнього бізнесу, виходу українського бізнесу на іноземні ринки, налагодження взаємного
торгівельного співробітництва між українськими та
чеськими компаніями.
Іншим напрямком співробітництва Вінниччини з країнами світу є співпраця з адміністративно-територіальними одиницями Республіки Білорусь. Зокрема, через реалізацію Угод про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне
співробітництво між Вінницькою обласною державною адміністрацією та Вітебським, Гродненським,
Гомельським і Мінським обласними виконавчим
комітетами Республіки Білорусь, що в свою чергу
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надає можливість більш плідно розвивати співробітництво та виявляти сфери взаємної зацікавленості.
Що стосується співпраці з Республікою Молдова, то на даний час продовжується співпраця в рамках Угоди про торгово-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між Вінницькою обласною державною адміністрацією та
районом Сорока і Придністровським регіоном Республіки Молдова, що в свою чергу надає можливість більш плідно розвивати співробітництво та
виявляти сфери взаємної зацікавленості. Стосовно
транскордонного співробітництва, то географічне
розташування області сприяє активному його розвитку. Спільні заходи реалізуються як з прикордонними районами Республіки Молдова, так і з Ясським повітом Румунії.
Вінниччина веде активну співпрацю з Румунією, зокрема в рамках підписаної Угоди про співробітництво з Ясським повітом. Переймається досвід партнерського регіону із підготовки проектів та
механізмів залучення інвестицій з європейських
фондів, а також можливості та перспективи міжрегіональної співпраці, зокрема в економічній, агропромисловій, медичній сферах, а також молодіжної
співпраці.
Загальний експорт з Вінницької області протягом досліджуваного періоду має чітку тенденцію до
зростання порівняно з 2010 роком він майже в3 рази
і в 2019 році склав 1,45 млрд. дол. США (табл. 1).
З метою вивчення досвіду у сфері електронного урядування та електронної демократії, надання електронних послуг відбулася зустріч керівництва області з представниками делегації Швейцарської Агенції розвитку і співробітництва,
проєкту «Підтримка децентралізації в Україні»
DESPRO та програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» EGAP.
Мета зустрічі – ознайомлення зі станом впровадження проєктів на території області та поглиблення співпраці зі швейцарською стороною.
Таблиця 1

Зовнішньоторговельний баланс області, млн. дол. США
2010
2015
2016
2017
Експорт
товарів
Країни СНД
Інші країни світу
в т.ч. країни ЄС
послуг
Країни СНД
Інші країни світу
в т.ч. країни ЄС
Імпорт
товарів
Країни СНД
Інші країни світу
в т.ч. країни ЄС
послуг
Країни СНД
Інші країни світу
в т.ч. країни ЄС

2018

2019

566,3
299,7
266,6
179,5
34,1
3,1
31,0
24,6

846,9
183,5
663,4
274,4
62,9
2,8
60,1
11,2

983,0
144,4
838,6
323,9
66,1
3,1
63,0
13,4

1217,7
157,5
1060,2
445,3
78,8
3,4
75,4
15,7

1429,3
190,5
1238,8
499,1
102,1
3,9
98,2
26,6

1455,3
191,7
1263,6
542,9
135,2
2,5
132,7
40,7

344,7
114,4
230,3
188,6
68,7
5,0
63,7
63,3

266,7
40,2
266,5
146,2
11,8
1,9
9,9
9,1

299,4
40,0
259,4
152,1
14,9
4,4
10,5
7,8

407,1
38,3
368,8
211,5
13,0
1,7
11,3
9,6

563,0
55,6
507,5
270,5
17,0
2,4
14,6
13,1

631,6
48,1
583,5
309,1
32,5
2,3
30,2
28,8
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Сальдо зовнішньої торгівлі (+;–)
товарів
Країни СНД
Інші країни світу
в т.ч. країни ЄС
послуг
Країни СНД
Інші країни світу
в т.ч. країни ЄС
Джерело: [4]

221,6
185,3
36,2
–9,0
–34,6
–1,9
–32,7
–38,7

Крім того, протягом року Вінниччину відвідували групи спостерігачів за президентськими та достроковими парламентськими виборами 2019 року
в Україні, зокрема від місій ОБСЄ/БДІПЛ, ENEMO,
Сanadem, фахівці Проекту експертної підтримки
врядування та економічного розвитку (EDGE), Світового банку, Швейцарської Агенції розвитку та
співробітництва, проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади»

580,2
143,3
436,9
128,1
51,1
0,9
50,2
2,1

683,6
104,4
579,1
171,7
51,3
–1,3
52,6
5,5

810,6
119,3
691,4
233,8
65,8
1,7
64,2
6,2

866,3
135,0
731,3
228,6
85,1
1,5
83,5
13,6

823,7
143,6
680,1
233,8
102,7
0,3
102,5
12,0

EGAP, місії GIZ проекту «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України», представники Фонду
Ебергарда Шьока, за підтримки якого в області реалізуються проекти у сфері модернізації професійно-технічної освіти, а також іноземні інвестори,
зацікавлені у реалізації проектів на Вінниччині.
Також присутня чітка тенденція до зростання
країн партнерів, як товарів так і послуг. Станом на
2019 рік експорт здійснювався в 138 країн світу, а
імпорт здійснювався в 99 країн (рис. 1).
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Рис. 1. Кількість країн-партнерів області в експорті–імпорті товарів та послуг
Джерело: [4]
Позитивним для зовнішньоторговельного сальдо регіону є високий коефіцієнт покриття експортом імпорту. В 2019 році було експортовано в 4,17

раз більше послуг ніж імпортовано, а товарів в 2,17
рази (рис. 2).

Annali d’Italia №10/2020

7

7

6,07

6

6,01

5,31
4,40

5

4,45

4,17

4
3
2
1

1,64
0,49

0
2010

1,96

1,72
0,71

1,31
2011

2012

3,18

1,79

1,37
2013

3,28

2,99

2,54

1,73

2014

2015

2016

товари

2017

2018

2,30

2019

послуги

Рис. 2. Динаміка коефіцієнту покриття експортом імпорту
Джерело: [4]
Найбільше експортувалося товарів та послуг в
Країни ЄС. Так зростання експорту протягом 20102019 років зросло майже в 3 рази істановило 542,9

млн. дол. США. Ситуація з імпортом є аналогічною
основними партнерами є Країни ЄС. (табл. 2)

Таблиця 2
Питома вага експорту–імпорту товарів та послуг в обсязі України, млн.дол. США
2010
2015
2016
2017
2018
2019
Експорт товарів
566,3
846,9
983,0
1217,7
1429,3
1455,3
у % до обсягу України
1,1
2,2
2,7
2,8
3,0
2,9
Країни ЄС
179,5
274,4
323,9
445,3
499,1
542,9
у % до обсягу України
0,3
0,7
0,9
1,0
1,1
1,1
Інші країни світу
386,8
572,5
659,1
772,4
1238,8
912,4
у % до обсягу України
0,8
1,5
1,8
1,8
2,6
1,8
Експорт послуг
34,1
62,9
66,1
78,8
102,1
135,2
у % до обсягу України
0,3
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
Країни ЄС
24,6
11,2
13,4
15,7
26,6
40,7
у % до обсягу України
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
Інші країни світу
9,5
51,7
52,8
63,1
98,2
94,5
у % до обсягу України
0,1
0,4
0,5
0,6
0,8
0,6
Імпорт товарів
у % до обсягу України
Країни ЄС
у % до обсягу України
Інші країни світу
у % до обсягу України
Імпорт послуг
у % до обсягу України
Країни ЄС
у % до обсягу України
Інші країни світу
у % до обсягу України
Джерело: [4]

344,7
0,6
188,6
0,3
156,1
0,3
68,7
1,3
63,3
0,1
5,4
0,0

266,7
0,7
146,2
0,4
120,5
0,3
11,8
0,2
9,1
0,0
2,7
0,0

Незважаючи на потужний агропромисловий
потенціал області питома вага регіону в загальній
структурі експорту складає лише 2,9 відсотки в

299,4
0,8
152,1
0,4
147,3
0,4
14,9
0,3
7,8
0,1
7,0
0,1

407,1
0,8
211,5
0,4
195,6
0,4
13,0
0,2
9,6
0,2
3,4
0,1

563,0
1,0
270,5
0,5
507,5
0,9
17,0
0,3
13,1
0,2
14,6
0,2

631,6
1,0
309,1
0,5
322,6
0,5
32,5
0,5
28,8
0,4
3,7
0,1

2019 році хоча і зросла більш як у 2,5 рази
порівняно з 2010 роком. Частка імпорту складає
1%від загальнонаціонального рівня (табл. 3).
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Таблиця 3
Питома вага області в зовнішній торгівлі товарами в розрізі регіонів України, у відсотках до
загального обсягу)
Експорт
Імпорт
Назва території
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Усього
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Вінницька область
1,1
2,2
2,7
2,8
3,0
2,9
0,6
0,7
0,8
0,8
1,0
1,0
Волинська область
0,9
1,7
1,7
1,6
1,5
1,4
0,9
1,7
2,9
2,7
2,4
2,4
Дніпропетровська область 15,6 16,8 16,1 16,3 16,3 15,8 8,9
8,6
8,8
9,3
9,2
9,1
Донецька область
25,5 9,7
9,4 10,2 10,2 9,3
5,1
3,2
2,8
4,1
3,9
3,7
Житомирська
0,8
1,2
1,3
1,4
1,4
1,4
0,7
0,7
0,9
0,9
0,9
0,9
область
Закарпатська область
2,3
2,9
3,3
3,3
3,5
3,0
2,2
2,7
2,9
2,7
2,7
2,4
Запорізька область
6,2
7,7
6,3
6,9
7,1
6,2
2,2
2,9
2,5
2,7
3,1
2,5
Івано-Франківська область 1,0
1,0
1,6
1,5
1,8
1,8
1,1
0,8
1,0
1,3
1,5
1,4
Київська область
2,5
4,4
4,7
4,0
3,9
3,9
5,0
6,9
7,5
6,9
6,4
6,8
Кіровоградська область
0,7
1,1
1,2
1,0
1,1
1,4
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,4
Луганська область
6,5
0,7
1,2
0,5
0,4
0,3
1,8
0,8
0,9
0,6
0,5
0,4
Львівська область
1,9
3,2
3,5
3,7
4,0
4,4
3,3
3,9
4,3
4,4
4,7
5,1
Миколаївська
3,1
4,2
4,6
4,4
4,5
4,3
1,4
1,5
1,7
1,6
1,3
1,6
область
Одеська область
3,3
4,5
4,2
4,2
3,5
2,8
5,8
2,6
3,1
2,9
2,7
3,1
Полтавська область
4,3
3,9
3,9
4,3
4,0
4,2
1,8
2,2
2,1
2,3
2,4
2,2
Рівненська область
0,8
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,7
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
Сумська область
1,5
1,6
1,5
1,6
1,7
1,8
0,8
1,1
1,1
1,1
1,3
1,1
Тернопільська область
0,3
0,8
0,8
0,9
1,0
0,9
0,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Харківська область
2,8
3,4
2,8
2,8
2,7
2,8
3,0
3,4
3,8
3,3
3,0
2,9
Херсонська область
0,7
0,6
0,7
0,7
0,6
0,5
0,3
0,4
0,4
0,4
0,6
0,7
Хмельницька
0,6
1,1
0,9
1,1
1,3
1,3
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
область
Черкаська область
1,3
1,1
1,3
1,4
1,7
1,7
0,6
0,6
0,7
0,8
0,7
0,8
Чернівецька область
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
Чернігівська область
0,6
1,4
1,2
1,4
1,6
1,6
0,6
1,0
1,2
0,9
0,8
0,7
місто Київ
13,8 22,9 23,6 22,5 21,7 25,0 42,7 38,6 41,1 40,0 41,2 42,3
Джерело: [4]
8

За коефіцієнтом покриття експортом імпорту
Вінницька область посідає 2 місце в Україні (рис.

3). Загальнонаціональний
коефіцієнту складає 0,82.
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Рис. 3. Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів у 2019 році в розрізі регіонів України
Джерело: [4]
Основними країнами-партнерами в експорті та імпорті Вінницької області є Китай та Польща. Частка
яких в експорті складає Китай – 58,5 %, Польща – 11,2 та в імпорті 40,4% та 21,2% відповідно.
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Рис. 4. Основні країни-партнери в експорті та імпорті товарів у 2019 році (до загальних обсягів; відсотків)
Джерело: [4]
Протягом 2010-2019 років загальне зростання
зовнішньоторговельного обороту склало і 11
млрд.дол. США і в 2019 році становило2,1 млрд.
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дол. США. Слід зазначити що зростання обсягів експорту випереджає аналогічний ріст імпорту (рис.
5).
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Рис. 5. Динаміка експорту–імпорту товарів, млн.дол. США
Джерело: [4]
Основу експорту Вінницької області становлять зернові культури та олія (табл. 4). Також зна-

чну частину займає експорт кондитерських виробів.
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Таблиця 4

Експорт товарів по основних товарних групах, тис. дол. США
Вартість товару за умовами поставки ФОБ
Код і назва товарів
згідно з УКТЗЕД
2010
2015
2016
2017
2018
Усього
566311,0 846856,0 982955,8 1217714,0 1429320,3
у тому числі
I. Живі тварини; продукти
12424,1
45531,3
46585,3
83442,1
79274,7
тваринного походження
01 живі тварини
–
–
950,4
117,4
104,3
02 м'ясо та їстівні субпродукти
2733,2
6627,4
9305,0
13204,5
9651,4
03 риба і ракоподібні
15,2
5,3
–
4,8
11,6
04 молоко та молочні продукти;
9675,8
38882,5
36240,8
70021,8
69437,9
яйця птиці; натуральний мед;
II.
Продукти
рослинного
48631,4 192753,8 171209,7 244784,8
355104,1
походження
06 живі дерева та інші рослини
8,8
37,4
38,2
118,8
203,5
07 овочі
263,4
276,7
2300,2
6157,0
7087,6
08 їстівні плоди та горіхи
8655,2
19783,1
8292,9
15280,5
11451,2
09 кава, чай
156,6
174,9
244,8
50,2
–
10 зернові культури
16250,8 116545,2 123185,2 159079,0
274413,5
11 продукція борошномельно3874,1
5139,5
10943,8
16773,0
16925,2
круп'яної промисловості
12 насіння і плоди олійних
19408,4
47252,8
23947,4
45536,1
44108,1
рослин
13 шелак природний
14,0
23,2
5,2
19,1
27,3
14 рослинні матеріали для
–
3521,0
2251,8
1771,2
887,7
виготовлення
III. 15.Жири та олії тваринного
120388,1 272579,7 381985,2 453597,7
495017,4
або рослинного походження
IV. Готові харчові продукти
190237,0 153228,2 189136,5 212733,6
210480,1
16 продукти з м'яса, риби
10643,3
1358,6
1373,3
2127,1
1954,6
17 цукор і кондитерські вироби
521,2
11735,3
71637,3
74350,1
34614,1
з цукру
18 какао та продукти з нього
1265,3
599,2
550,3
625,7
561,5
19 готові продукти із зерна
168,0
13123,3
7271,8
16245,8
5742,2
20 продукти переробки овочів
43330,4
29457,2
16715,1
28421,8
28879,8
21 різні харчові продукти
10939,1
4200,0
4287,2
5646,7
7012,6
22 алкогольні i безалкогольні
101576,1 13973,9
10731,0
13564,9
15749,8
напої та оцет
23 залишки і відходи харчової
21793,7
78780,7
76570,5
71751,5
115965,6
промисловості
Джерело: [4]
Основу імпорту складає високотехнологічне
обладнання. Велику частку імпорту також складає
продукція агропромислового сектору в основному

2019
1455291,3
124551,3
103,1
62338,0
21,2
61583,1
483686,2
406,4
1545,0
10676,2
–
358548,0
26528,2
84217,9
47,8
1716,8
312879,4
208507,7
954,1
22685,3
541,7
4145,5
31956,0
7733,9
17593,9
122897,2

це м'ясо, овочі, їстівні плоди та горіхи (табл. 5).
Остання позиція використовується в кондитерській
галузі, як сировина.
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Таблиця 5

Імпорт товарів по товарних групах, тис. дол. США
Вартість товару за умовами поставки СІФ
Код і назва товарів
згідно з УКТЗЕД
2010
2015
2016
2017
2018
Усього
344740
266668
299390
407075
563048
у тому числі
I. Живі тварини; продукти
20672,8
17804,1
5192,4
5564,7
6240,2
тваринного походження
01 живі тварини
2086,5
3624,9
936,1
1086,6
1766,2
02 м'ясо та їстівні субпродукти
17495,1
2194,6
3079,9
3306,1
4087,7
03 риба і ракоподібні
–
692,9
793,7
638,6
267,5
04 молоко та молочні продукти;
1081,2
11291,7
382,6
445,2
90,4
яйця птиці; натуральний мед
05 інші продукти тваринного
10,0
–
–
88,3
28,4
походження
II.
Продукти
рослинного
9775,1
24413,6
16252,3
13386,6
16360,0
походження
06 живі дерева та інші рослини
1106,5
570,6
697,3
1710,4
1837,7
07 овочі
780,2
701,7
1464,1
1444,8
2581,2
08 їстівні плоди та горіхи
5098,8
20486,2
12195,8
7843,2
9614,0
09 кава, чай
1307,8
1477,6
1172,4
1424,1
1063,3
10 зернові культури
63,4
6,9
13,6
14,3
55,9
11 продукція борошномельно–
33,4
1,1
33,9
17,1
1,2
круп'яної промисловості
12 насіння і плоди олійних
664,5
573,7
141,2
211,1
547,6
рослин
13 шелак природний
538,5
500,2
493,2
534,7
524,0
14 рослинні матеріали для
182,0
95,7
40,8
186,8
135,0
виготовлення
III. 15. Жири та олії тваринного
4951,7
13084,5
11095,0
11852,4
9786,7
або рослинного походження
IV. Готові харчові продукти
9283,4
10780,3
13300,5
15677,4
23302,4
16 продукти з м'яса, риби
–
68,1
37,5
77,3
122,9
17 цукор і кондитерські вироби
220,5
855,1
1369,4
908,7
2989,1
з цукру
18 какао та продукти з нього
242,8
283,4
388,9
539,8
308,9
19 готові продукти із зерна
54,1
111,1
196,4
44,8
124,9
20 продукти переробки овочів
6854,1
1385,1
1865,6
2036,4
2578,7
21 різні харчові продукти
305,0
317,1
654,7
109,0
84,9
22 алкогольні i безалкогольні
73,9
65,7
60,3
52,3
307,4
напої та оцет
23 залишки і відходи харчової
998,2
7694,8
8727,7
11909,1
16785,5
промисловості
Джерело: [4]
Аналіз коефіцієнтів покриття експортом імпорту по товарних групах свідчить що найбільш сла-

2019
631638
9585,3
4750,3
4440,2
112,7
278,1
4,1
14985,0
1434,6
2781,4
7597,6
1338,6
440,5
0,8
807,7
552,1
31,6
14052,9
21634,6
77,3
818,9
304,4
193,7
2499,9
252,5
172,5
17315,3

бкими позиціями в експорті з області є експорт машин обладнання та високотехнологічної продукції
(табл. 6).
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Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів
Код і назва товарів
2010
2015
2016
2017
згідно з УКТЗЕД
Усього
1,64
3,18
3,28
2,99
I. Живі тварини; продукти тваринного
0,60
2,56
8,97
14,99
походження
II. Продукти рослинного походження
4,98
7,90
10,53
18,29
ІІІ. Жири та олії тваринного або
24,31
20,83
34,43
38,27
рослинного походження
IV. Готові харчові продукти
20,49
14,21
14,22
13,57
V. Мiнеральнi продукти
0,22
4,59
3,39
2,19
VI. Продукція хімічної та пов'язаних з
0,36
0,44
0,34
0,36
нею галузей промисловості
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та
0,11
0,08
0,10
0,26
вироби з них
VIII. Шкури необроблені, шкіра
15,76
2,32
1,72
2,19
вичищена
IX. Деревина і вироби з деревини
6,35
4,99
4,55
4,30
X. Маса з деревини або інших
0,08
0,06
0,19
0,18
волокнистих целюлозних матеріалів
ХI. Текстильні матеріали та текстильні
1,32
1,18
1,16
1,16
вироби
XII. Взуття, головні убори, парасольки
0,98
0,00
0,00
0,01
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу
0,25
0,42
0,24
0,32
XIV. Перли природні або культивовані,
дорогоцінне або напівдорогоцінне
0,93
0,25
0,39
1,62
каміння
XV. Недорогоцінні метали та вироби з
0,48
0,74
0,42
0,46
них
XVI.
Машини,
обладнання
та
0,71
0,57
0,40
0,20
механізми; електротехнічне обладнання
XVII. Засоби наземного транспорту,
0,04
0,02
0,04
0,01
літальні апарати, плавучі засоби
Джерело: [4]
Основу експорту області становлять в 2019
році жири та олії – 312 млн. дол. США, готові харчові продукти – 208 млн. дол. США та продукти харчового походження – 483 млн. дол. США. (рис. 6).
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Таблиця 6
2018

2019

2,54

2,30

12,70

12,99

21,71

32,28

50,58

22,26

9,03
1,14

9,64
1,77

0,31

0,30

0,08

0,09

2,07

1,67

3,16

4,05

0,16

0,14

1,14

1,10

0,02
0,29

0,03
0,18

1,08

0,97

0,38

0,35

0,32

0,44

0,02

0,01
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100

483,7
355,1

208,5

210,5

212,7
244,8

189,1
171,2

192,8

153,2

272,6
167,2

145,5

164,3

107,5

148,5
148,6

95,6

156,5

159,7

146,2
60,6

48,6

120,4

190,2

300

209,3

400

312,9

453,6
382,0

500

200

495,0

600

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

жири та олії тваринного або рослинного походження
готові харчові продукти
продукти рослинного походження

Рис. 6. Динаміка експорту основних груп товарів, млн. дол. США

172,7

Джерело: [4]

161,2

200
180
160
140

60,5

70,2

90,1
91,5

94,5
64,3
45,2

46,1
31,4
48,3

27,9

21,2

40

39,6
51,7

29,9

68,5

77,1

64,7

70,7
59,9

42,6
45,2

60

40,9

80

73,4
76,0

70,0

100

62,8
60,3

120

20
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості
засоби наземного транспорту
машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

Рис 7. Динаміка імпорту основних груп товарів, млн.дол. США
Джерело: [4]
Дослідивши товарну структуру зовнішньої торгівлі можна констатувати, що основу експорту становлять продукти рослинного походження та олія, а імпорту машини та обладнання та продукція хімічної
продукції (табл. 7).
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Код і назва
товарів
згідно з
УКТЗЕД
I. Живі тварини;
продукти
тваринного
походження
II. Продукти
рослинного
походження
ІІІ. Жири та олії
тваринного або
рослинного
походження
IV. Готові харчові
продукти
V. Мiнеральнi
продукти
VI. Продукція
хімічної та
пов'язаних з нею
галузей
промисловості
VII. Полімерні
матеріали,
пластмаси та вироби
з них
VIII. Шкури
необроблені, шкіра
вичищена
IX. Деревина і
вироби з деревини
X. Маса з деревини
або інших
волокнистих
целюлозних
матеріалів
ХI. Текстильні
матеріали та
текстильні вироби
XII. Взуття, головні
убори, парасольки
XIII. Вироби з
каменю, гіпсу,
цементу
XIV. Перли
природні або
культивовані,
дорогоцінне або
напівдорогоцінне
каміння
XV. Недорогоцінні
метали та вироби з
них
XVI. Машини,
обладнання та
механізми;
електротехнічне
обладнання
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Таблиця 7
Ранжування товарної структури зовнішньої торгівлі
Експорт
Імпорт

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2010

2015

2016

2017

2018

2019

9

5

5

5

5

4

7

8

12

13

13

12

4

2

3

2

2

1

10

3

8

9

10

10

2

1

1

1

1

2

13

10

10

11

11

11

1

3

2

3

3

3

12

11

9

8

9

8

7

7

7

7

8

7

1

12

11

10

8

9

8

8

9

10

10

9

4

1

2

3

2

3

16

12

11

11

13

12

8

5

4

5

5

5

14

15

18

14

14

14

20

20

20

20

20

19

3

4

4

4

4

5

9

9

7

7

6

6

19

18

17

14

14

14

15

15

17

15

14

14

5

6

6

6

7

8

5

4

6

6

7

7

20

20

21

19

19

19

21

18

18

17

18

17

13

14

15

14

14

14

11

14

14

16

17

15

11

19

16

12

11

12

14

19

19

18

16

16

10

10

10

8

9

10

6

6

5

4

3

4

6

9

8

9

6

6

2

2

1

1

1

1

Джерело: [4]
Основними експортними позиціями Вінницького регіону є олія соняшникова, пшениця, горілка та
кукурудза (табл. 8).
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Таблиця 8

16

Назва товарів
згідно з УКТЗЕД
М`ясо великої рогатої
худоби (яловичина)
М`ясо
свиней
(свинина)
М`ясо і субпродукти
домашньої птиці
Молоко і молочні
продукти
Масло вершкове та
інші молочні жири
Сири
Пшениця
Жито
Ячмінь
Овес
Кукурудза
Рис
Гречка
Крупи зернових
Насіння соняшника
Олія соняшникова
Ковбаси і аналогічні
продукти з м`яса
Вироби і консерви
м`ясні
Цукор білий
Кондитерські вироби з
цукру
Хліб,
кондитерські
вироби
Спирт
етиловий
неденатурований
Горілка
Вугілля
кам’яне;
брикети і аналогічні
види твердого палива
Продукти переробки
нафти
Медикаменти
Добрива азотні
Добрива складні
Джерело: [4]

Експорт основних видів товарів
2017
2018
Одиниці
вартість,
вартість,
виміру кількість тис.дол. кількість тис.дол.
США
США

2019
вартість,
кількість тис.дол.
США

т

4468,0

12699,5

2966,0

8931,7

3618,1

10843,6

т

–

–

67,9

175,8

–

–

т

188,8

200,9

459,5

390,5

40069,6

50607,1

т

22285,0

30151,7

28361,1

32034,7

27092,3

30591,7

т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т

5939,2
710,3
497621,4
1430,4
70735,0
–
454370,4
22,8
10,0
3236,4
162,9
563455,1

28031,4
2400,2
78425,8
208,0
9584,2
–
70386,0
9,0
8,4
862,8
143,8
418566,4

6013,4
790,2
563081,7
–
159007,3
–
843771,3
–
51,1
2729,1
4554,3
590449,2

27247,5
2789,0
103178,4
–
30648,0
–
140146,4
–
19,7
788,1
1856,9
429877,4

4343,9
607,0
628438,3
–
164554,2
89,8
1330402,8
0,1
90,4
3956,5
2438,7
356213,0

19033,1
2314,0
113917,6
–
27872,3
17,2
215813,1
0,1
25,3
1185,4
997,0
256387,1

т

11,3

20,4

–

–

0,0

0,0

т
т

1,9
163423,4

5,2
72953,0

–
102955,6

–
34486,4

–
62320,3

–
22500,4

т

33,8

43,8

17,9

30,4

6,1

13,4

т

474,1

700,8

529,9

708,6

749,7

1047,7

т
дал
т
дал

131,3
16067,6
11500,0
271205,9

53,2

72,6
8745,6
12555,0
293515,6

23,6

105,1
127968,5
13650,6
3246270,6

60,7

т

141,0

13,7

–

–

–

–

кг
т
т
т

22320,0
72,1
262,2
29,4

26,7
903,4
85,8
38,5

–
128,4
166,6
33,6

–
1413,8
59,3
62,7

–
292,1
–
661,1

–
3223,6
–
1300,9

11104,4

13418,1

14748,1

Імпортувалися здебільшого добрива складні для сільського господарства, кондитерські вироби та
м’ясна продукція (табл. 9).
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Назва товарів
згідно з УКТЗЕД
М`ясо великої рогатої
худоби (яловичина)
М`ясо свиней (свинина)
М`ясо і субпродукти
домашньої птиці
Риба свіжа, охолоджена
або заморожена
Молоко
і
молочні
продукти
Масло вершкове та інші
молочні жири
Пшениця
Ячмінь
Рис
Насіння соняшника
Олія соняшникова
Кондитерські вироби з
цукру
Хліб,
кондитерські
вироби
Вина
натуральні
виноградні, включаючи
міцні
Портландцемент
Руди і концентрати
марганцеві
Вугілля
кам’яне;
брикети і аналогічні
види твердого палива
Продукти
переробки
нафти
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Таблиця 9
Імпорт основних видів товарів
2017
2018
Одиниці
вартість,
вартість,
виміру кількість тис.дол. кількість тис.дол.
США
США

2019
вартість,
кількість тис.дол.
США

т

837,7

2458,4

926,0

3254,6

746,5

2512,1

т

244,8

784,3

284,7

814,5

509,3

1629,4

т

168,4

63,4

42,0

18,6

264,7

298,7

т

848,0

637,4

348,7

238,9

27,6

69,1

т

20,0

33,0

0,2

1,6

9,8

13,8

т

88,0

404,8

20,0

88,8

60,2

259,2

т
т
т
т
т

9,5
1,0
–
14,5
19,9

13,1
1,2
–
140,0
22,1

4,5
1,0
26,0
21,1
–

5,2
1,2
10,1
229,3
–

3,1
1,0
–
–
–

6,8
1,5
–
–
–

т

503,2

751,0

407,8

624,4

349,4

568,0

т

20,1

18,3

8,9

18,0

64,1

75,6

кг

877,5

13,5

12587,3

271,1

33786,0

140,5

т

82138,2

3444,0

94590,0

4277,3

59585,6

3157,2

т

0,5

43,3

–

–

–

–

т

7252,3

1024,6

8291,5

1168,2

4046,8

513,9

т

7770,8

4011,0

26123,9

17704,8

18612,7

11746,3

тис. л
1074,5
1154,2
–
0,6
Масла дизельні
кг
–
–
37,3
0,8
86044,1
168,9
Антибіотики
кг
5664,2
304,4
11062,2
327,4
24773,8
622,9
Медикаменти
т
311,3
2845,4
231,8
1869,2
205,5
2688,7
Добрива азотні
т
3014,5
601,3л
9472,6
1695,4
19554,3
4582,3
Добрива фосфорні
т
12306,2
2323,0
18916,2
3519,6
15928,1
3329,4
Добрива калійні
т
949,9
356,3
3809,6
1131,1
2396,8
754,0
Добрива складні
т
13514,0
4107,2
48311,2
18906,1 100119,7 35161,2
Каучук синтетичний
т
85,5
162,9
14,0
38,1
40,5
89,4
Шини для легкових
т
187,3
546,2
636,8
1832,8
603,7
1848,0
автомобілів
Джерело: [4]
В основному експорт здійснювався з м. Вінниці, м. Ладижин, Немирівського, Крижопільського та
Барського районів (табл. 10).
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Таблиця 10
Обсяги експорту товарів в розрізі міст та районів, (тис. дол. США)
2010
2015
2016
2017
2018
2019
Усього
566311,0
846856,0
982955,8
1217714,0
1429320,3 1455 291,3
м. Вінниця
322635,8
548127,2
623470,7
754982,8
1000607,2
908858,3
м. Жмеринка
5324,9
553,0
2964,5
2731,0
3387,8
6997,3
м. Козятин
1000,1
1223,6
2141,8
2735,0
2804,5
2996,7
м. Ладижин
694,6
897,7
11156,9
1670,7
1022,9
59709,4
м. Могилів-Поділь6432,0
1652,5
3673,4
3456,9
5281,3
3597,2
ський
м.Хмільник
7063,8
7156,5
7853,8
9984,3
9405,4
9044,5
райони
Барський
11921,3
23473,2
15559,3
28863,6
28058,1
20891,3
Бершадський
1739,2
5546,9
4931,5
4837,5
4525,6
6385,1
Вінницький
23269,1
60103,4
107440,7
128022,9
31472,9
53803,1
Гайсинський
1837,0
9260,7
6183,7
16424,5
38593,0
39415,6
Жмеринський
3141,8
8339,9
9113,1
6277,7
7322,6
13224,7
Іллінецький
2019,5
7964,8
12165,8
6402,2
8424,8
7950,0
Калинівський
13394,4
9780,1
5663,1
13963,8
16950,9
28217,5
Козятинський
9494,3
20201,0
22903,5
27637,8
30563,0
33266,5
Крижопільський
2158,3
28521,6
27016,0
41818,8
62064,8
66425,7
Липовецький
565,3
47,1
4099,0
8558,0
9691,6
15209,1
Літинський
5841,1
6878,6
7526,5
11243,8
8456,7
6007,6
Могилів-Подільсь17,5
796,1
195,2
3451,6
8325,9
17938,4
кий
Мурованокури-лове678,1
5683,8
6259,3
к
5572,9
7303,5
цький
Немирівський
99464,6
7436,7
5647,5
13893,5
15968,2
25175,5
Оратівський
–
2898,3
2832,3
4327,5
6128,9
9987,6
Піщанський
7409,5
272,4
626,3
266,2
1124,8
1336,6
Погребищенський
–
17,3
210,4
627,4
630,6
2821,8
Теплицький
–
7959,8
3755,4
4798,7
3452,2
9544,3
Тиврівський
8437,7
15847,8
17700,8
23537,5
27131,5
22063,3
Томашпільський
964,1
1491,2
726,4
к
к
к
Тростянецький
66,5
4278,4
3560,3
3363,0
3410,4
5673,6
Тульчинський
24480,4
33677,7
25925,0
48385,2
56651,4
41846,8
Хмільницький
949,8
14838,3
25020,7
16538,8
11144,5
8187,5
Чернівецький
–
4563,1
3787,0
7448,8
3925,4
1534,4
Чечельницький
1781,6
418,0
1214,3
1096,9
563,4
3382,1
Шаргородський
2026,8
4859,9
8045,7
6620,3
6200,8
6758,1
Ямпільський
1501,9
2089,5
3585,8
3870,7
5451,4
5978,1
Джерело: [4]
Основний обсяг імпорту надходив в м. Вінниці та м. Ладижин (табл. 11). Це спричинено концентрацією більшості автосалонів у великих містах та відповідним складським забезпеченням для зберігання обрив, адже машини та добрива є основою імпорту Вінницької області
18
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Обсяги імпорту товарів в розрізі міст та районів, (тис.дол. США)
2010
2015
2016
2017
2018
344740,8
266668,6
299390,4
407075,5
563048,7
284611,9
185087,1
213492,4
310027,3
433600,5
179,0
60,5
172,2
408,0
247,8
1063,3
2884,7
3572,8
4051,5
4356,1
346,8
29988,6
13713,4
10186,8
22309,0
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Таблиця 11

2019
Усього
631638,3
м.Вінниця
475957,2
м.Жмеринка
939,4
м.Козятин
4951,6
м.Ладижин
20305,7
м.Могилів4082,6
1459,8
2440,8
2399,7
2887,2
2586,6
Подільський
м.Хмільник
3973,2
3677,0
3282,9
4004,3
4663,2
5233,5
райони
Барський
1891,4
1565,9
2313,9
3576,1
3318,0
3200,8
Бершадський
3770,2
1015,1
705,2
1423,9
2531,0
2702,8
Вінницький
14496,7
11362,5
6640,5
5761,0
11995,7
12612,8
Гайсинський
1386,7
3490,9
1869,6
5302,4
9825,3
4584,4
Жмеринський
104,3
19,3
227,5
477,1
497,8
1200,9
Іллінецький
1541,9
946,9
1343,0
5340,3
1160,6
958,5
Калинівський
3660,1
8523,6
26357,5
23404,8
27108,3
34318,1
Козятинський
554,1
624,9
1952,1
1904,9
4738,3
5476,4
Крижопільський
328,2
3545,4
2652,9
3463,4
5512,6
5358,8
Липовецький
314,9
4,4
142,8
191,8
473,6
1102,3
Літинський
2114,2
879,7
943,3
1915,6
2692,0
2830,1
Могилів2659,3
15,6
251,0
40,3
163,1
262,9
Подільський
Мурованокури83,9
–
34,6
56,7
127,2
348,5
ловецький
Немирівський
6581,9
201,9
2024,6
2475,9
4746,9
6797,3
Оратівський
405,8
–
48,3
33,3
78,7
1839,8
Піщанський
1917,6
12,0
29,9
55,7
438,1
360,6
Погребищенський
–
188,1
90,4
158,7
267,7
2397,4
Теплицький
107,7
554,9
88,0
250,3
410,3
2013,8
Тиврівський
4218,7
6675,3
9339,5
9634,2
9672,8
11383,7
Томашпільський
23,8
24,6
82,4
1449,3
511,5
3258,3
Тростянецький
74,4
340,1
917,9
530,2
639,3
1039,2
Тульчинський
2223,7
634,6
836,2
1273,8
1517,3
4412,1
Хмільницький
203,7
498,5
1447,2
3468,4
1489,6
4442,3
Чернівецький
–
–
10,7
27,0
18,5
174,1
Чечельницький
106,5
242,0
79,4
388,2
102,0
241,9
Шаргородський
1404,7
2131,4
2040,1
3062,0
3962,4
5040,1
Ямпільський
309,5
13,5
247,2
332,6
986,5
3306,4
Джерело: [4]
Основними партнерам в експорті з області в ЄС є Румунія, Нідерладни, Німеччина та Польща, а в
імпорті Німеччина, Польща та Австрія (табл. 12).
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Країни ЄС
у тому числі
Австрiя
Бельгiя
Болгарія
Грецiя
Данiя
Естонiя
Iрландiя
Iспанiя
Iталiя
Кiпр
Латвiя
Литва
Нiдерланди
Нiмеччина
Польща
Португалiя
Румунія
Словаччина
Сполучене
Королівство
Великої Британії
та Північної
Ірландії
Угорщина
Фінляндія
Франція
Чехія
Швецiя
Джерело: [4]
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Таблиця 12
Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС, (тис.дол. США)
Експорт
Імпорт
у % до
у % до
у % до
у % до
2018
2019
2018
2019
2017
2018
2017
2018
499105,2
112,1
542870,8
108,8
270506,8
127,9
309076,4
114,3
29232,1
14936,4
2086,7
1299,0
841,2
2073,9
2347,0
58642,2
49104,7
987,0
3633,6
24611,2
29327,3
46494,2
134169,9
5616,4
47308,8
466,4

103,2
124,2
105,7
25,5
34,6
41,7
141,2
93,3
107,0
77,1
44,8
136,7
65,5
129,6
124,8
77,8
232,4
29,4

24723,3
17555,3
1237,5
5925,9
1092,0
2390,7
8382,6
41991,3
37200,3
2291,3
2399,6
23468,4
63780,6
61777,6
136008,1
7780,7
71106,0
548,5

84,6
117,5
59,3
456,2
129,8
115,3
357,2
71,6
75,8
232,1
66,0
95,4
217,5
132,9
101,4
138,5
150,3
117,6

10733,1
3331,7
2045,9
728,6
2495,1
2152,8
4,3
7878,7
23281,3
–
116,7
4645,1
16211,2
73646,9
52872,2
936,8
31847,0
3422,0

203,7
86,6
206,8
206,6
77,4
108,3
52,4
83,1
102,7
–
14,5
114,3
151,1
114,7
119,7
113,3
184,9
96,8

12613,5
4203,9
4144,6
2842,0
3988,8
2538,5
388,6
10642,5
22890,6
–
443,7
7190,9
13681,7
67069,8
75353,3
1086,8
35939,8
3611,0

117,5
126,2
202,6
390,0
159,9
117,9
9113,5
135,1
98,3
–
380,3
154,8
84,4
91,1
142,5
116,0
112,9
105,5

16892,9

343,3

12375,3

73,3

1548,3

91,6

2769,3

178,9

3081,1
622,4
21528,1
2767,8
735,9

105,1
182,1
110,2
39,6
117,7

4729,5
1,1
11735,8
3261,2
948,2

153,5
0,2
54,5
117,8
128,8

4498,7
130,9
5022,2
18454,0
3706,6

339,5
10,9
69,6
582,0
130,6

5683,6
1762,1
8474,4
16711,8
3565,7

126,3
1346,4
168,7
90,6
96,2

З метою поглиблення зовнішньоекономічного
співробітництва в вінницькій області проводяться
відповідні заходи.
15 лютого 2019 року Вінниччину відвідала новопризначений Генеральний консул Румунії в Чернівцях. В ході зустрічі з головою облдержадміністрації було обговорено стан двосторонніх відносин
в реалізації освітніх, культурних та економічних
ініціатив. Сторони підтвердили готовність і надалі
сприяти ініціативам, спрямованим на успішний розвиток взаємовідносин, зокрема торгівлі.
04 березня 2019 року Вінниччину відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея
в Україні Лі Янг Гу на чолі корейської делегації бізнесу та науковців. Метою візиту стала участь у церемонії підписання Рамкової угоди про співробітництво між Вінницьким національним медичним
університетом імені Миколи Пирогова, Подільським регіональним центром онкології та корейською
біотехнологічною компанією «WellMarkerBioCo».
Предметом угоди є створення спільного науководослідного центру на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
(ВНМУ). Створений науково-дослідний центр
стане унікальним для України, Східної Європи та

країн СНД закладом, де буде організовано повний
цикл досліджень, що мають на меті створення нових молекул майбутніх ліків для лікування раку.
Планується організувати навчання науковців
ВНМУ у Республіці Корея, забезпечити трансфер
технологій, працевлаштувати близько двадцяти місцевих лікарів та науковців лише в перший рік його
роботи.
05 березня 2019 року відбулась робоча зустріч
голови обласної державної адміністрації з Надзвичайним і Повноважним послом Королівства Нідерланди в Україні, який відвідав Вінниччину з ознайомчим візитом. В ході зустрічі сторонами обговорено можливості для співпраці, перспективні
напрямки та ініціативи, які представляють спільний
інтерес для обох сторін, зокрема проведення форуму з енергоефективності.
21 березня Вінниччину відвідав голова Представництва Європейського Союзу в Україні. Сторони обговорили результати впровадження реформи децентралізації на Вінниччині, успіхи соціально-економічного розвитку, зокрема відкриття
нових підприємств та створення робочих місць у
промисловості. В ході візиту дипломат також відвідав Донецький національний університет ім. В.
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Стуса та зустрівся з учасниками семінару для консультантів в рамках ініціативи EU4business.
19-22 березня 2019 року делегація молодих лідерів з Вінницької області перебувала у Сьвєнтокшиському воєводстві з метою участі у Сьвєнтокшиській Студентській Республіці. Це ініціатива студентів келецьких вищих навчальних закладів,
натхненна Студентською Республікою, в якій мали
нагоду брати участь молоді лідери з Сьвєнтокшиського воєводства, перебуваючи у вересні 2019 року
у Вінницькій області. Даний захід мав на меті інтеграцію Сьвєнтокшиського студентського середовища та набуття соціальних умінь і громадянських
цінностей молодих людей, а також ефективного використання потенціалу співпраці молоді Сьвєнтокшиського регіону та Вінниччини.
18 травня 2019 року з першим візитом на Вінниччину прибув спікер у європейських справах та
міжнародного співробітництва Міністерства навколишнього середовища, сільського господарства та
енергетики Землі Саксонія-Ангальт Федеративної
Республіки Німеччини. В ході офіційної зустрічі з
керівництвом області сторони обговорили напрями
можливого співробітництва у сферах агропромислового розвитку та екології.
16-19 травня Вінниччину відвідала офіційна
делегація Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща. В ході офіційної зустрічі з керівництвом області сторони погодили подальшу реалізацію
спільних заходів в рамках підписаної угоди про
співробітництво, зокрема в економічній, молодіжній та культурно-мистецькій сферах. В ході візиту
іноземна делегація відвідала підприємство з польським капіталом ТОВ «Барлінек Інвест» та зустрілась із представниками польських громадських організацій, які функціонують на території Вінницької області.
12 червня 2019 року відбулась зустріч керівництва області та міста з делегацією Світового банку
з питань комунікацій, що прибула на Вінниччину
аби ознайомитись з особливостями та перебігом
впровадження субпроекту, що має на меті покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією, в рамках проекту Світового банку «Охорона здоров’я на службі у людей». Зокрема, в рамках субпроекту у Вінниці триває
будівництво нового корпусу кардіоцентру.
13 червня 2019 року Вінниччину відвідала
Надзвичайний і Повноважний Посол Австралії в
Україні. В ході зустрічі з керівництвом області та
міста голова облдержадміністрації презентував інвестиційний, аграрний, туристичний потенціал регіону та результати впровадження реформ.
22 серпня 2019 року відбулася офіційна зустріч
керівництва області із делегацією Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща. В ході зустрічі
сторони обговорили основні досягнення співробітництва між регіонами та перспективи реалізації спільних проектів у майбутньому. Крім того, члени делегації ознайомились із міською інфраструктурою
та діяльністю заводу з виробництва сонячних панелей KNESS P.V.
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28-30 серпня 2019 року делегація керівників
ОТГ, експертів та підприємців побували з візитом у
дружньому м. Жешув Республіки Польща, де відбувся Бізнес-форум «Конгрес 60 мільйонів». Форум
передбачає співпрацю 60 мільйонів етнічних поляків, що живуть у світі, із представниками інших
країн заради економічного розвитку територій. В
ході форуму проведено широку промоцію бізнеспотенціалу різних груп підприємців з огляду на інвестиційну складову територій. Під час форуму вінницька делегація обговорила із Міністром Республіки Польща з інвестицій та розвитку Єжи Квєцінські можливості співпраці, зокрема питання
запуску в Україні підходу з розвитку сільських територій LEADER. Крім того, в ході зустрічі із Віцемаршалком Підкарпатського воєводства відбулось
обговорення активізації партнерства Вінницької
області з Підкарпатським воєводством Польщі.
Значний інтерес викликало і вивчення польського
досвіду з надання медичних послуг і організації системи муніципальних перевезень.
13 вересня 2019 року відбулась зустріч голови
облдержадміністрації з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні. Сторони обговорили подальші перспективи для співпраці, відзначивши позитивну динаміку торгівлі,
особливо у галузі сільськогосподарського машинобудування.
4 жовтня 2019 року в рамках Другого форуму
регіонів України та Білорусі, що проходив у м. Житомир за участю президентів двох країн, відбулось
підписання актуалізованої Угоди про між Вінницькою обласною державною адміністрацією України
та Вітебським обласним виконавчим комітетом Республіки Білорусь про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво. У роботі Форуму також взяли участь представники громадської організації «Вінницький бізнес клуб» –
керівники провідних підприємств Вінниччини.
7 жовтня 2019 року відбулась зустріч керівництва області та міста з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні та Почесним Консулом Республіки Молдова у м. Вінниця. В ході зустрічі сторони обговорили основні
напрями подальшої транскордонної співпраці.
17 жовтня 2019 року Вінниччину відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Пакистан в Україні. В ході зустрічі з керівництвом області сторони обговорили можливості нарощення торговельного співробітництва та
освітньо-культурного обміну, зауваживши необхідність спрощення митних процедур та візового режиму.
10-13 листопада 2019 року офіційна делегація
Вінницької області на чолі із головою обласної державної адміністрації відвідала Сьвєнтокшиське
воєводство Республіки Польща. В ході візиту українська делегація мала зустрічі із керівництвом воєводства та Президентом міста Кельце, під час яких
домовлено про співпрацю у галузі туризму, підготовки кадрів у сфері інновацій, та приймала участь
у виставках з охорони навколишнього середовища
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і управління відходами, а також дорожнього будівництва, що проходитимуть відповідно у лютому і
травні 2020 року у міжнародному виставкому центрі Targi Kielce. Також сторони домовились про
проведення наступного міжнародного форуму
«Срібної економіки» у Вінниці. Окрім того, в рамках візиту делегація відвідала інформаційно-консультаційний пункт для іноземців у м. Кельце, місто і
гміну Моравіца та підприємство з управління відходами в м.Промник.
16 грудня 2019 року відбулась офіційна зустріч
голови облдержадміністрації з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні
сторони обговорили перспективні напрямки міжнародного співробітництва та ініціативи, які представляють спільний інтерес для обох сторін, акцентувавши увагу на підтримці реалізації українсько-корейського проєкту зі створення науково-дослідного
центру на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.Пирогова.
17 грудня 2019 року на Вінниччині перебувала
Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні. В ході офіційної зустрічі з керівництвом області та міста сторони обговорили можливості залучення канадських інвестицій, надання інформаційної та технічної допомоги, необхідної для експорту
українських товарів.
21-22 лютого 2019 року єврорегіоном «Дністер» спільно з Вінницькою обласною державною
адміністрацією та Міжнародним агрокластером
«Дністер» проведено наради-семінари з органічного виробництва. Заходи відбулися в районах Вінницької області за участю голів райдержадміністрацій та районних рад, керівництва голландсько-молдовського підприємства «Prograin Organic»,
керівників органів місцевого самоврядування, аграріїв, фермерів та інших підприємців, зацікавлених в
розвитку органічного виробництва. В ході семінарів аграрії отримали практичні рекомендації щодо
виведення земель в органічні, їх сертифікації, систем сівозміни, боротьби з бур’янами і шкідниками,
поставки органічного насіння, логістики та переваг
органічного виробництва в цілому. Партнери Єврорегіону та Міжнародного агрокластеру «Дністер»
голландсько-молдовське підприємство «Prograin
Organic» готове допомогти аграріям з Вінниччини
забезпечити замкнутий цикл органічного виробництва, а саме допомогти в сертифікації земель, поставках якісного насіння, логістиці та збуті продукції закордон.
06 березня 2019 року на Вінниччині перебував
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Білорусь в Україні. Під час зустрічі з керівництвом
області та міста сторони обговорили перспективні
напрями співробітництва, зокрема у сферах економіки, інвестицій, розбудови інфраструктури. В ході
дводенного візиту дипломат також зустрівся з представниками обласного земляцтва білорусів, відвідав виробничі потужності ПрАТ «ПлазмаТек», що
виготовляє сучасні зварювальні електроди.
18 березня 2019 року в рамках реалізації проекту «Крок за кроком – до роздільного збору твердих
відходів» до Вінниці з 3-денним візитом прибула
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делегація з Фалештського району (Республіка Молдова) з партнерами Новоселицького району Чернівецької області з метою вивчення кращих практик
поводження з твердими побутовими відходами та
вирішення екологічних проблем.
08 квітня 2019 року у Вінниці за підтримки
облдержадміністрації відбувся організований Голландським консорціумом «Partners in Business
Biobased Energy Ukraine» (PIB), Посольством Королівства Нідерландів в Україні семінар «Розвиток біоенергетичного бізнесу та інвестицій в Україні. Обмін досвідом для підготовки прибуткових проектів». Учасниками заходу стали представники
провідних голландських фірм, а також науковці та
керівники компаній Вінниччини, зацікавлені в реалізації українсько-голландських проектів у сфері
біоенергетики в Україні. Під час семінару представники сфери бізнесу Вінницької області мали можливість обмінятися досвідом підготовки проектів у
галузі відновлюваної енергетики в процесі прискореного курсу розробки бізнес-проектів, ознайомитися із законодавчим забезпеченням розвитку біоенергетики в Україні, практичними прикладами голландських компаній та розглянути програми
фінансування біоенергетичних проектів від українських та міжнародних фінансових установ.
16-19 травня 2019 року Вінниччину з метою
участі у заходах до Дня Європи відвідала офіційна
делегація Ліберецького краю Чеської Республіки на
чолі із заступником гетьмана краю. В ході зустрічі
з керівництвом області сторони обговорили аспекти реалізації спільних заходів економічного напрямку в рамках імплементації Угоди про співробітництво між Вінницькою областю і Ліберецьким
краєм. В рамках візиту члени делегації також ознайомились з діяльністю ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат».
29 травня 2019 року керівництво Єврорегіону
«Дністер» та Міжнародного сільськогосподарського кластеру «Дністер» на запрошення партнерів
голландсько-молдовського
підприємства
Prograin Organic взяло участь в конференції
«Prograin Organic – лідер з органічного землеробства в Республіці Молдова», яка проходила в м. Кишинів. В заході брали участь більше сотні учасників – фермери, керівники переробних підприємств,
представники влади, громадських організацій.
13 червня 2019 року в м.Київ відбулось 4-те засідання Спільного керуючого комітету програми
територіального співробітництва «Україна-Молдова». В ході засідання було проведено презентації
результатів впровадження найбільш успішних проектів, як з української, так і з молдовської сторони.
Зокрема у Вінницькій області в рамках програми
EaPТС було успішно впроваджено три проекти:
«Транскордонна мережа інноваційного сільського
господарства» між Вінницькою областю та 16 районами Республіки Молдова, «Сільський туризм – вірний крок на шляху поліпшення транскордонної
співпраці між Сорокським районом (Республіка
Молдова) і Ямпільським районом (Україна, Вінницька область)», «Транскордонна співпраця сіл за
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збереження навколишнього середовища» між Чечельницькою селищною радою, 15 селами Чечельницького району Вінницької області та комуною Керпінень Гинчештського району Республіки Молдова. Загальний бюджет проектів – 870,1 тис.євро,
в тому числі кошти гранту ЄС – 684,7 тис.євро.
11-15 червня 2019 року з метою поглиблення
економічного та інвестиційного співробітництва
між Румунією та Вінницькою областю на запрошення Посольства України в Румунії та Президента
Ясської повітової Ради відбулась виїзна економічна
місія підприємців Вінницької області до міста Бухарест та Ясського повіту Румунії. В рамках візиту
делегація області зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Румунії. Також члени
делегації, учасники громадської організації «Вінницький бізнес клуб», провели низку зустрічей з румунським бізнесом, зокрема у Торгово-промисловій палаті Бухаресту, з Генеральним союзом промисловців Румунії, в ході яких було презентовано
економічний та інвестиційний потенціал області,
встановлено контакти з партнерами на європейських ринках збуту продукції. В рамках візиту представники області відвідали агротуристичний комплекс «Агроіндустрія Пантелімон» – одну з найбільших у Румунії молочних ферм, яка поєднує
виробництво молочної продукції та соціально-культурний заклад з власним розважальним комплексом. Делегація відвідала також спеціалізоване підприємство, створене в рамках реалізації проекту
«Трансагрополіс – підтримка транскордонного агробізнесу». Сьогодні здійснюється напрацювання
умов, які дозволять аграріям Вінниччини розвивати
торгівлю з Румунією та Молдовою, приєднатися до
транскордонної мережі економічного співробітництва в галузі сільського господарства, її переробних
галузей та маркетингу.
21-23 серпня 2019 року на Вінниччині з метою
участі в урочистостях, присвячених відзначенню
28-ї річниці незалежності України, перебувала офіційна делегація Лодзинського воєводства Республіки Польща. В ході зустрічі з керівництвом області
сторони обговорили динамічний розвиток торговельного співробітництва та намітили плани, які ще
більше сприятимуть зміцненню двосторонніх відносин. Крім того, згідно з програмою візиту делегація ознайомилась з діяльністю потужних підприємств Вінницької області: ТОВ «Барлінек Інвест»
та ТОВ «Аграна Фрут Україна».
13 вересня 2019 року відбувся VІІ Міжнародний інвестиційний форум “Вінниччина – бізнес в
центрі України”. Топовими темами для обговорень
цьогоріч визначено перспективи розвитку ринку
ІТ-індустрії, альтернативної енергетики та можливості залучення іноземних інвестицій. Форум відвідали представники дипломатичного корпусу та іноземних делегацій країн, які є надійними партнерами
України й Вінниччини в процесі економічного інвестиційного співробітництва – Надзвичайний і
Повноважний Посол Республіки Казахстан в Україні, Секретар Посольства Нідерландів в Україні, Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці, а
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також представники дипломатичного корпусу Королівства Норвегії, Королівства Бельгії та Республіки Молдова, потужна бізнес-місія з Лодзинського
воєводства та м.Кельце Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща. Про перспективи розвитку альтернативної енергетики учасники форуму
дискутували на заводі з виробництва сонячних панелей KNESS PV; обговорення перспектив розвитку ІТ-індустрії відбулось на базі компанії
LetyShops, а можливостей залучення іноземних інвестицій – на заводі ТОВ «Барлінек Інвест».
23 вересня 2019 року Вінницькою обласною
державною адміністрацією спільно з ГО «Вінницький бізнес клуб» проведено інформаційний семінар
на тему: «Основні типи експортних моделей підприємств. Базові принципи побудови ефективних комунікацій на експортних ринках». Учасники заходу
ознайомились з основними типами експортних моделей підприємств, критеріями дослідження та аналізу експортних ринків, основними каналами пошуку клієнтів.
1 листопада 2019 року відбулася зустріч голови облдержадміністрації з делегацією швейцарського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. Делегація також взяла участь у інформаційній зустрічі щодо обговорення проєкту
«Регіонального плану управління відходами у Вінницькій області: основні позиції», що розробляється за підтримки DESPRO.
21 листопада 2019 року облдержадміністрацією спільно з ДУ «Офіс з просування експорту України» для експортерів та підприємців області проведено освітній семінар на тему «Практичні аспекти
зовнішньоекономічної
діяльності
для
українських експортерів». Учасникам було презентовано базові принципи ефективної інформаційної
діяльності на експортних ринках, етапи підготовки
та заключення зовнішньоекономічної угоди та способи уникнення небажаних ситуацій на міжнародних ринках.
26-28 листопада 2019 року відбувся візит делегації ділових кіл Вітебської області на Вінниччину.
В ході бізнес-зустрічі із зацікавленими підприємствами області було проведено презентацію інвестиційного потенціалу Вінницької області та презентації білоруських підприємств. Бізнес також мав можливість поспілкуватись між собою та налагодити
ділові контакти, ознайомитись з роботою двох потужних підприємств області: ПАТ «Вінницький
олійножировий комбінат», ТОВ «Аграна Фрут Україна». До складу делегації також входили представники культури, які відвідали обласні заклади культури, та обговорили можливості обміну творчими
колективами і налагодження співробітництва.
На думку Вороніної А.В. якнайскорішого вирішення потребують такі питання, як: поглиблення
процесу інтеграції України у міжнародний поділ
праці; посилення державної підтримки експортної
діяльності; захист експортерів від комерційних ризиків; підвищення ефективності зовнішньо-торгівельної діяльності; стимулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ці проблеми, в першу чергу, мають
бути вирішені на державному рівні. Зокрема це:
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1.
Переорієнтація
зовнішньоекономічної
діяльності на експортні галузі економіки. Підвишення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, в першу чергу, це стосується технічно складних товарів. Співробітництво з технічно розвиненими країнами, впровадження досягнень
науково-технічного прогресу у виробництво. Велике значення має фінансування в інтелектуальну
власність та інноваційну діяльність.
2. Державна підтримка вітчизняних виробників може бути досягнута за рахунок скасування
податку на додану вартість для малих та середніх
підприємств, запровадження “податкових канікул”
терміном на 3-5 років та пільгового кредитування
українських виробників.
3. Створення економічно привабливого середовища для залучення інвестицій в економіку держави, широке залучення іноземного капіталу.
4. Поступова стабілізація валютного курсу
гривні до інших валют світу.
5. Забезпечення функціонування механізмів
кредитування і страхування експорту за участю
держави, а також надання державних гарантійних
зобов’язань щодо експортних кредитів.
6. Забезпечення стабільних поставок паливносировинних ресурсів в Україну на взаємовигідних
умовах.
7. Здійснення широкої підтримки вітчизняних
виробників для виходу на ринок ЄС, що можливо
здійснити за рахунок створеня експортно-кредитних агентств.
8. Детальне вивченя перспектив участі України
в загальноєвропейському економічному просторі,
можливості співробітництва України з країнами ЄС
для проведення науково-технічних досліджень та
впровадження їх результатів на підприємствах
України 5.
Також недоцільим є експорт сільськогосподарської продукції її краще переробляти на біопаливо.
ЄС продовжує пошук перспективної сировини
для біопалива другого покоління: ведуться дослідження ефективності використання відходів від переробки винограду, гною, шкаралупи горіхів, серцевини кукурудзяних качанів, а також меляси.
США робить практичні кроки до промислового виробництва біопалива другого покоління. За інформацією Науково-практичного центру цукробурякового виробництва, в США введено в експлуатацію
комплекс з виробництва целюлозного біоетанолу в
Хьюджетоні (штат Канзас). Реалізувала проект іспанська компанія Аbengoa Bioenergy. Проектна потужність комплексу становить 95 млн літрів (25
млн галонів) біоетанолу в рік. Нині компанія продовжує роботу над підвищенням економічної ефективності виробництва. За останні чотири роки вартість ферментів у перерахунку на спирт впала з
$1,85 за галон (близько $0,49 за літр) до $0,5, ціни
на дріжджові гриби скоротилися на 20 %. Поточна
собівартість продукції становить порядку $2,3 за
галон ($0,6 за літр), що поки перевершує собівартість традиційного палива, але в майбутньому її
сподіваються знизити до $2 за галон ($0,53 за літр)
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[9]. В Україні також визнають за необхідне розвивати технології виробництва біопалива другого покоління, зокрема, в Концепції цільової комплексної
програми наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії» на 2013-2017 роки йшла мова про необхідність
використання відходів сільськогосподарського виробництва, лісової, харчової промисловості та побутових відходів як сировини для отримання біопалив. Висновки та перспективи подальших розвідок
Проаналізувавши окремі показники продовольчої
безпеки, можна зробити висновок, що в Україні її
рівень є досить високим за винятком окремих видів
продукції (плоди, ягоди, виноград). Виробництво
біопалива із продовольчої сировини – тимчасовий
захід, оскільки це може загострити глобальну продовольчу проблему. Аби не завдати шкоди продовольчій безпеці країни, гранично допустима частка
земель сільськогосподарського призначення, відведених під виробництво біопалива із продовольчої
сировини, не повинна перевищувати 11-12 %. Необхідним є вибір оптимальних енергетичних культур для України та запровадження раціональних сівозмін для невиснажливого використання ґрунтів
при їх вирощуванні. Частину продовольчих культур, що йдуть на експорт, доцільно переробляти на
енергоносії для зменшення енергетичної залежності нашої держави. При цьому необхідно враховувати вигоду від енергетичного використання порівняно з виручкою від експорту. Перспективним напрямом розвитку біовиробництва є виробництво
біопалива другого покоління з нехарчової сировини, яке не несе потенційної загрози для продовольчої безпеки [6, с. 97].
Висновки. Отже, основну частину експорту
області займає продукція агрпромислових підприємств. Основу якої становить експорт олії ПАТ
«Вінницький олійножировий комбінат» хоча в 2019
році через несприятливу світову кон’юнктуру та
економічну кризу державі експорт даної продукції
мав тенденцію до спаду. Вінницькою ОДА постійно здійснюються заходи з покращення інвестиційного клімату та міжнародних економічних контактів.
Для
розвитку
зовнішньоекономічної
діяльності Вінницької області потрібно провести
наступні заходи:
1. подальший
розвиток
міжнародного
співробітництва через продовження практики
проведення заходів міжнародного рівня;
2. переорієнтація експорту зернових через
проведення заходів з переробки зернових на спирт
з подальшою реалізацією у вигляді лікерогорілчаних виробів;
3. створення системи дотування молочного
скотарства та виробництва молочних продуктів
через субсидії та державні кредити з метою
забезпечення високоякісною сировиною молочні
заводи;
4. нарощування обсягів виробництва олії на
базі ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат»;
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5. розвиток переробки зернових культур в
межах області на біопаливо з метою зменшення
енергетичної залежності економіки регіону.
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Abstract
In the article the aspects of forming of marketing strategy are considered in a rural business management on
the basis of optimization of management processes within the limits of agricultural enterprise. Methodology of
ground of choice of marketing strategic alternatives is analysed for introduction in activity of agricultural enterprises of small business within the limits of complex of marketing. Recommendations are worked out in relation
to forming of effective strategy of development on the basis of optimization of processes of management marketing
within the limits of agricultural enterprise suggestions are Reasonable in relation to providing of development of
enterprises of agrarian sphere on the basis of estimation of efficiency of realization of strategy within the limits of
complex of marketing and in interests of increase of competitiveness and efficiency of activity of agrarian enterprise small and middle to business.
Keywords: communication, marketing complex, marketing strategy, efficiency, agrarian enterprise, small
business, control system, management.
Introduction
In present market conditions, very clearly and a
tendency was distinctly set to integration of marketing
communications: the complex use of advertisement,
sales, lines promotion sale, new of communication
measures on other elements of marketing politics. Relative novelty of conception, and also wide spectrum of
facilities of mass communication, different plans of
consumer audience of advertisement products and difficulties of determination of her economic effect stipulated the ambiguousness of determination specialists
both theorists and practices of aim and essence of marketing.
Home and foreign economists determine communicative politics as perspective course of actions of enterprises and firms, sent to planning and realization of
their co-operating with all subjects of the marketing
system on the basis of reasonable strategy of drawing
on the complex of communicative facilities (communicative mix) for providing of the stable and effective
forming of demand and advancement of commodities

and services at the market with the aim of satisfaction
of necessities of consumers and receipt of income [6].
It follows to take into account that the aims of marketing communications are called foremost to form the
psychological discipline of wide audience of consumers and services and that they are arrived at by providing of competitive edges at the market and permanent
sponsorship of strategy of increase.
The end of ХХ of century was marked unprecedented expansion of service business. And though presently there is not a general idea in relation to that appeared before are commodities or services, economic
science began to study services far later, then commodities. Researchers determine such necessary internals of
services, as imperceptibility, quality inconstancy, not
remoteness from a production, inability to storage, accumulation [8].
In relation to services as research object, then they
have some specific features, that renders substantial in-
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fluence on advertisement and sale activity of enterprises. This activity can be represented as such hierarchical system: [11].
- it is
an assistance to creation of motivation of consumers of services;
- it is
forming of their requirements in the
consumption of services;
- it is
creation and maintenance of positive
image of that or other type of services or concrete enterprise;
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- it is
convinced of consumers of necessity
of services;
- it is
a reminder surrounding about concrete enterprises (firms) and their services;
- it is
maintenance of benevolent relations
between a firm, public, by partners on marketing activity and.

Mediators

Supreme bodies
state rule

Pin audiences
Enterprise
what renders services
Having a special purpose market segments

Suppliers

Computer
audiences

Collective

Fig. 1. Chart of marketing communications of enterprise of services
Thus, system of marketing communications on
modern has the stages purposefully and clearly to influence on a certain market of services segment or to all
market in a complex with other marketing measures, on
all legal and natural persons activity of that directly influences on the achievement of success of firm. The
basic "addressees" of the system of marketing
communications are schematically represented on
figure 1. [9].
One of important functions motivations are
considered in control system by an of communication
process, that is why their study becomes valuable
material for administrative and marketing activity, as
behavior of potential consumers is examined under the
corner of acceptance by them decisions in a certain
sequence: realization of problem; information retrieval;
estimation of alternative; a decision-making about
acquisition of service and behavior are after her
realization and impression from her.
Among scientists and practical workers there are
not divisions of opinions of role of advertisement as one
of major instruments of advancement of commodities
and services. An advertisement is called to carry quality
of commodities and services in the plane and queries of
clients. With the help of advertisement attention of
potential consumers is concentrated on quality and
variety of commodities and services, their availability
and service and positive attitude is formed toward the
certain type of transport and concrete enterprise or firm
[4].
Foreign and home economists justly consider an
advertisement the substantial regulator of the market

system, divergence touch only style of advertisement
facilities and charges on her realization. The evolution
of advertisement process was determined by the vectors
of aspiration of main efforts of enterprise and
conceptions of control system by market activity, that
historically developed in a certain historical sequence
[9].
At different firms, regardless of sphere of activity,
there are not absolutely equal terms, the row of factors
as objective so subjective character influences on a
their job performance. Obviously, that even
competitive firms at first have different potential
possibilities: financial, technical, human and other
resources. Their products are differently popular for
consumers. Their different methods of advancement of
products at the market and level of influence of
advertisement. No less important is also a progress of
industry trend, factors that determine a dynamics modern economy.
Therefore it is foremost recommended to find out
: who is the consumer of products of firm; as far as they
are content with the existent products of firm; what eat
it is known about the products of firm; what the
products of firm advantageously differ from foodsanalogues; how many competitors are at this market;
what value of service is on this products; what strategy
and tactics of advancement at the market of products of
main competitors; as far as their successful methods;
what potential possibilities a firm has [12].
All information about the capacity of market,
degree of inflexibility of competition and force of own
position, relation of potential consumers to Т / П
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(commodities / of services), financial possibilities and
professional level of personnel give an opportunity it is
enough exactly to form the aim of advertisement. An
aim is exactly certain is the greater half of success with
any business, as all further actions are related to the
search of short cuts of her achiev Undoubtedly, that
marketing purposes differ from the aims of
advertisement. To get the income of Z to promote
production distribution on Х to increase the amount of
purchases permanent clients on Y to go out to the new
market or extend a market segment; to save the
positions on this market segment / and other - are
marketing purposes [15].
Efficiency of the marketing program is measured
in economic indicators, in that time as efficiency of the
advertisement program correctly to estimate in
communicative indexes, it is here desirable to express
her in percents. For example:ement.
- to carry knowledge about a new brand to Х of
ільової audience;
- to change attitude toward a new brand in For
отенціальних customers;
- to carry information on certain position
(properties of commodity, new price, opening of trade
firm) to Z of potential consumers and others like that
[9].
It means that even for the direct competitors of aim
of advertisement companies always excellent.
Aspiration of advertiser to increase the production
distribution in short spaces fully appropriately, but not
always reasonably. Some advertising agencies use
these, convincing a customer, that they are able to
increase the volumes of sale in two and anymore times
exceptionally due to an advertisement without the
substantial analysis of situation [10].
Advertisement as one of constituents of the
marketing system can only consonant with other
directions to assist the achievement of his aims. For this
purpose an advertisement company must be скоординована with them within the limits of the only program
of marketing. It determines her functionality possibility of advertisement support to assist the
achievement of strategic and tactical tasks to marketing
: to increase the volumes of sale of Т/П, promote an
income, stimulate a sale, manage demand, to provide
connection with a market and other [9].
An advertisement as synthetic type of activity is
multifunction. Firstly, being communication, she
obviously emulates her to the function, namely communicative and informative.
Secondly, inherent economic function her,
Advertisement is investing of own business. Only the
"untwisted" firm enjoys authority, and her products by
demand. "Untwisting" is the initial stage of classic
advertisement company on producing an image.
A producer with the high reputation created by the
actions of PR (паблік рілейшнз) forces constantly to
care of quality of the products that provides to him
proof position at the market. Goods and services of the
known producers have an increase demand that
stimulates a producer to increase their production.
Thus, incomes and production grow develops
dinamically, id est there is economic height [12].
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And third, advertisement as marketing
communication is a constituent of the marketing system
that performs the duty of forming of demand and sales
promotion. However main function of advertisement it, naturally, imaginary.
Research, testing and monitoring, that come true
within the limits of advertisement company, promote
because an advertisement is the most active part of
marketing. Advertisement actions give an opportunity
to carry out a feed-back with a market, control and корегування actions, and thus, to the advertisement
peculiar supervisory and корегуюча function [7].
An advertisement is the difficult type of activity
that includes the next obligatory stages: planning,
development, production, placing, control, корегування. Only such approach assists gaining end of
creation of effective advertisement that brings a
maximal result on limit resources.
Practically it it maybe to realize in case that: [9].
- the aim of advertisement company is concrete
and concerted with other directions of activity within
the limits of the only program of marketing;
- advertisement products are created on certain
rules in accordance with requirements that is produced
to this type of advertisement, id est taking into account
the specific of this genre;
- promotional purposes and actions are planned
from position of their efficiency for gaining end of
advertisement company;
- there are a plan and chart of placing of products
on advertisement agents, and also realization of
advertisement actions;
- exhaust basic methods of estimation of efficiency
as advertisement products so actions;
- adjustment comes true, and ineffective kinds,
facilities of advertisement and advertisement agents
change.
It costs to mark that the complex of marketing
communications includes next directions of
advertisement activity : [5].
- advertising is an advertisement of /Ad/;
- sales promotion is sales of /SP/ promotion;
- public relations - паблік рилейшнз /PR/;
- direct - marketing is директ-маркетинг of /DM/.
A classic advertisement is tear-sheets on basic
advertisement actions: in the press, on television, radio,
shields. As a rule under an advertisement understands
exactly advertising - advertising of products in facilities
of mass communications and external advertisement. It
should be noted that except a frequent reiteration for
efficiency of advertisement not important, she causes a
positive or negative reaction, it is important, that she
was put aside in memory. So there was the special kind
- "irritable advertisement" subconscious influence of
that the more than anymore she revolts or irritates
people. Manipulation comes true these same by
consciousness essence of that consists not in
destruction of some presentations and ideas, but also in
that, to create, to line up new ideas, desires, aims. Her
main task - entail chaos mentally, to do them illogical
and incoherent, to compel a man to doubt in proof vital
truths, that and does her defenceless before
manipulations. By the way, much the citizens of the
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USA realized already a long ago, that manipulate by
them, and the same methods [16].
Sales of promotion - helps to increase a sale
already of the known products there is demand on that,
and other marketing communications already executed
the basic functions on informing, producing an image
and forming of sale. It means that "introduction of
advertisement" already came true and inculcated
passing of "bringing in to the consumption".
The important circumstance of sales promotion is
that actions and measures of SP are built mainly on the
personal personal interest each - and customer and
salesman. Therefore such considerable payment
exactly of personality communications in this type of
activity. Pushing slightly a customer to as possible
more quick decision about a purchase it is possible to
encourage activity of that, who buys - from one side,
and that, who sells - from other.
The high level of competition at the market of
salesman generated a situation at that the image of
products becomes the obligatory, but insufficient factor
of commercial success of producer [18].
From one side, not image (character of brand), but
already the branded principle of management
marketing as creation of long-term advantage of trade
mark is the basic strategic task of firm. And from other
is a coming to a head necessity of transition from the
methods of advertising for a mass audience to more
effective communications with the concrete groups of
consumers, more narrow segment - target audiences
[11].
By such marketing communication, that provides
creation and support of perspective relations of firm
with the key groups of association that influences on
success of her activity and there is public relations. PR
form blessing favourable attitude toward a firm. The
image of producer becomes the no less important factor
of successful advancement of products at the market,
than image of products. PR name the advertisement of
prestige or imaginary advertisement, and sometimes
hidden. A basic task of PR is creation and support of
image of firm or organization in reasoning of
representatives of target audience. The image of
producer promotes because the consumers of
commodity become permanent, reliable clients,
supporters.
Thus, essence of PR of activity can be defined so:
"At first we work on the name, and then the name works
on us". For this reason the known producers spend on
an advertisement classic less money, than them shallow
competitors that does not have the enough "famous"
names, and thus and by the margin of safety. Foreign
specialists consider that than more successful program
PR will be realized by a firm, that her business appears
more proof even in periods, кризові for industry on the
whole [16].
DM is establishment of long-term mutually beneficial communications between a firm and her by the
real clients, where maximal production distribution is
provided due to that she is produced under the concrete
personally known consumers. In DM conduct laying
out of segment of potential consumers on more shallow
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groups in accordance with their narrowly specific requirements and taking into account the row of other important for an advertiser descriptions of clients [4].
Suggestion of purchase of commodity or service is
whereupon done these small groups, id est clients are
stage-by-stage approached to realization by purchases.
It is therefore possible to assert that DM- communication works on producing an image of producer due to
adjusting of perspective relations, and on the increase
of production distribution, as an ultimate goal of any
business.
Thus, a commodity moves up at the market by
means of complex of marketing communications. All
of them are the independent types of activity, as differ,
by both aims the achievement of that is assisted and
principles of the organization. Different also methods,
instruments and facilities them distribution [3].
Thus, during 90th advertisement industry at Ukraine passed the stage of origin and forming, by a certificate what that at the home advertisement market really over 4 thousand advertising agencies opened out the activity is.
In 1997 an advertisement budget arrived at 159
million дол. of the USA, attaining in 1998 267 million
дол. of the USA, and since then has a proof tendency
to the increase, although, certainly, there was
неспівставним with the advertisement budgets of the
developed countries (ten of milliards of dollars of the
USA). It should be noted that advertisement industry
and marketing communications are the product of row
of researches, strategic plans of actions that are based
on marketing information [9].
Experience testifies that not so much companies
are oriented on marketing in the wide understanding of
this word. However the underestimation of this approach sooner or later negatively will influence on her
activity. A company can feel strong pressure of competitors, lose the markets, bring down profitability of
production. Therefore orientations only on the sale of
commodities (sell a commodity - reduce prices) not
enough. Needed analysis of situation on markets,
knowledge of marketing, conformities to law of forming of demand of consumers strategy. It will give an
opportunity
without
the
special
problems
переорієнтувати activity of all company on conception to marketing [2].
A modern company is oriented to marketing. A
company can have a department of marketing that fully
answers requirements, but at the same time to be not
modern. It depends on that all personnel understands
marketing functions. If he examines marketing as trade
function, then it is impossible to consider that a company is oriented to marketing.
If a personnel considers that all departments must
"work on a customer" and marketing - it not simply one
of departments, but function that the pierced activity of
all departments and psychology of office workers, it is
possible to assert that a company is oriented to marketing [9].
The organizational structure of marketing departments is various enough. Coming from executable
functions, commodity assortment, differences of markets that is served, it is possible to distinguish five types
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of such structures - functional, territorial, commodity,
commodity-market organization, organization corporate "branches".
Functional organization is the most widespread
form of organization of marketing departments. She is
base on submission of specialists from the different
spheres of marketing to the vice-president that coordinates their activity [18].
Main advantage of functional organization is simplicity of realization. Her efficiency goes down however, if the amount of commodities that is produced,
and services that is given, or markets, grows. The defect, related to absence of planning of realization of
concrete commodities on target markets or specialist
that is fully responsible for a certain commodity or,
shows up in such case market.
The most substantial lack of functional structure is
that every group executes the tasks separated and, naturally, considers the functions more considerable, than
functions of other groups. In this connection work of
vice-president becomes complicated from marketing in
relation to co-ordination of their activity [4].
Territorial organization takes into account the variety of markets, realization of products to a full degree.
Main advantage of territorial organization of management is an orientation of marketing activity on satisfaction of necessities of certain group of customers.
Commodity organization is characteristic foremost for companies that produce various commodities
in a wide assortment. She does not change in principle,
but complements functional. The leaders of the corresponding marketing programs become managers accountable for marketing of concrete commodities. In
particular, commodity organization of management is
applied by firms, that produce food foods, chemical
commodities [9].
Commodity-market organization. For companies
that enter the market with the wide range of goods a
problem of choice of form of organization of management in the department of marketing is most difficult.
Yes, if apply commodity organization, then, it follows
a manager accountable for a commodity to take into account a situation on numerous markets. During territorial organization necessary information him about the
most various commodities that are for sale on markets.
In such cases it follows to apply the so-called matrix
commodity-market organization mixed management.
Organization of corporate "branch". With the jumboizing of company branches (enterprises) that engage
in separate appear in her composition, by the most essential commodity group. Through that that in large
firms also departments are often created on marketing,
there is a necessity to solve problem development of
responsibility for marketing on the different levels of
management. For this purpose can be used one of such
variants : [20].
- at the level of management a corporation a marketing department is not created, as he is in all enterprises that enter in the complement of corporation;
- at the level of management a corporation the
small department of marketing, that gives help to the
top management, carries out advising of specialists of
departments of marketing of enterprises, organizes
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works of other departments of company according to
conception of marketing, functions;
- at the level of management a corporation a department that executes marketing functions for a corporation on the whole is created; advertisement service;
advancement of commodities is at the markemarketing
researches, maintenance of customers;
- at the level of management a corporation a marketing department that participates actively in planning
and control of all marketing activity of corporation gets
organized.
Any organizational structure of marketing departments must build the activity on certain conception of
sale of commodities and services. As an economy of
Ukraine can not go out on the level of production of
1990, then for industries of agricultural engineer characteristic is productive conception, id est increase of
production and upgrading of products volumes. For
food industry commodity conception of marketing has
more substantial value. For the agrarian sector of economy conception of marketing management. For
наукомістких productions most ponderable is conception of global application of marketing. For shallow
business that carries on commercial and productive activity, an important value is acquired by conception of
market orientations [9].
In the developed market environment any commodity must fully answer requirements that was
formed for potential customers yet to his going into a
market. From here two requirements swim out : firstly,
to forecast and, coming from possibilities, form new
necessities; secondly, maximally to diminish time between advancement of idea and trial offtake, that requires intensification of research designer development
and considerable charges on his realization in time unit.
Foreign practice testifies that from ten commodities entered to the market eight does not justify the
hopes fixed on them and prematurely disappear from a
market. Principal reasons that result in such negative
consequence are erroneous determinations of sizes of
demand, defects of commodity, insufficient advertisement and insignificant efforts for realization, overpriced price, counteractions of competitors, wrong chosen time for going into a market, unsolved productive
problems [4].
From it swims out, that during development of
conception of new commodity basic attention it follows
to spare to the not so much productive problems, to the
achievement of higher technical indexes (that, no
doubt, it is very important too), скільки prognostication of demand on 5-10 next, id est to creation of "commodity of market novelty". Technology of such process
begins from advancement of most of new ideas taking
into account necessities, methods of their pleasure,
structural features of commodity and others like that.
Before advancement of new ideas (practice of the Japanese companies is that is why bright confirmation) it
is necessary to encourage all workers enterprises.
For example, ten leading Japanese companies are
proud of that their office workers make ten millions
suggestions on a year. Yes, in 1992 by these companies
23 millions were got 530 thousand suggestions, that in
middle presents 12,8 suggestions per employee. It in 85
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times anymore from middling static data in American
industry and in 500 times anymore from analogical indexes in our country [2].
Basic principles that assist throwing out suggestions are simple, major from them: maximal simplification of order of presentation and consideration of new
ideas. For this purpose a form is offered to the form,
that is filled from a hand and passed to the accountable
for collection of suggestions person that must be in
every subdivision (brigade, group, department). Suggestions are examined and an answer is given for each
operatively enough, because a delay negatively affects
activity of people [1].
As workers of service of sale most intermingle
with clients and hearken to the critical remarks, then to
them appropriately to set a norm: monthly to make even
a little suggestion in relation to the improvement of
quality of commodities, trade technology et cetera. At
the increase of amount of thrown out suggestions it is
necessary in full to reward for them. Perceptible not
enough stimuli result in reduction of creative searches
of workers or and to complete збайдужіння of throwing out suggestions. It is taken into account by the Jap-
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anese businessmen in business relationships with rationalizers. The thrown out all ideas (new commodities)
compare inter se on certain criteria. Do it similarly as
during the estimation of competitiveness of commodities. At positive results make decision about realization
of corresponding projects [8].
Program of the commercial mastering of commodity can not be successful, if the results of trial sale appear unsatisfactory. A decision-making about a production and wide realization of good on such conditions
means consciously to doom itself on a failure. Guidance of enterprise in such situation must do differently,
namely: conduct additional research and designer developments with the exposure of inventions, industrial
prototypes, "now-how", to modernize, to improve a
commodity until the results of market test will not become satisfactory [9].
Conception of life cycle of commodity. Conception of goes out from that every commodity has a certain period of market firmness, id est a limit time "lives"
(it is at the market). Sooner or later he is pressed out
from a market by other, by more perfect commodity.
Development Introduction Increase Maturity Satiation Decline

Fig. 2. Stages of traditional life cycle of commodity
Life cycle of commodity and qualificatory for him
in coordinates "time-income" a curve can be divided
into the stages: development, introduction, increase,
maturity, satiation and decline. The form of curve remains almost identical for majority of товаріва, but duration in time and transition intensity from one stage in
other have large differences depending on the features
of good or services [16].
On the stage of development of commodity her
analysis and constructing of wares conduct research of
accessible information (using patent information) generators with the use of inventions, industrial prototypes
and "now-how". On occasion during modernisation of
commodity can use rationalization suggestions as from
rationalization of commodity, so from the process of
production.
On the stage of introduction of commodity trade is
mainly unprofitable. The volume of sale is insignificant, marketing charges (especially on an advertisement) large. Influence of elements of marketing politics
on the volume of sale is conducted (coming from the
level of charges and value) after such factors: quality,

advertisement, price-cutting, improvement of service
[19].
Entering the market with a new commodity, vary
such marketing changes as a price, charges on advancement of commodities, channels of distribution, quality
of commodities. At the use, for example, two variables
- price and charges on advancement of commodities an enterprise can apply four strategic approaches.
Intensive marketing strategy is establishment of
high price at the simultaneously high level of charges
on advancement of commodity. It is done with the aim
of receipt of maximally high income on point-of-sale.
At the same time considerable money is laid in advancement of commodity at the market, to convince the
consumer of advantages of new commodity, to provide
the new return of charges. Such strategy justifies itself
then, when: considerable part of potential customers
knows nothing about a commodity; customers familiar
with a commodity are ready to purchase him and pay a
high price; an enterprise takes into account possibility
of competition and aims to produce for customers the
kind impression about it commodity [9].
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Strategy of selective penetration - envisages an enterprise a high price at the low level of charges on his
advancement. A high price is set, to get a maximally
high income on unit of the sold commodity. Application of this strategy expediently then, when: a market
capacity limits; the far of customers knows about a
commodity; customers that want to purchase a commodity are ready to pay a high price for him; a competition almost is absent [2].
Strategy of wide penetration is characterized by
establishment on the new commodity of subzero price
at the high level of charges with the aim of his sales
promotion. This strategy can result in the most rapid
penetration to the market, to conquer maximally
quickly his certain part and date most effect in the cases
when: a market capacity is large enough; potential customers comparatively badly well-informed with a commodity; most customers will not pay a high price for a
commodity; there are commodities of competitors at
the market; charges on point-of-sale diminish with the
increase of scales of production and him by nationalization.
Passive marketing strategy envisages establishment of subzero price on a commodity at insignificant
charges on advancement of commodities at the market.
The low level of prices will stimulate rapid confession
the market of new commodity, and the low level of
charges on marketing provides the receipt of high income. Application of this strategy is effective in such
situations, when: a market capacity is high; customers
are well informed of commodity; customers will buy a
commodity only after relatively by not high prices;
there is a potential threat of competition [9].
Certainly, every commodity producer knows that
sooner or later competitors will appear at the market,
and his part will go down at the market. At development
of corresponding marketing strategy is it necessary to
have answers for such questions: "When will it take"
place?, "What to do on this stage"?.
An increase testifies to confession of commodity
and rapid increase of demand customers on him. A sale
and income increase, charges on an advertisement generally speaking are stabilized. Influence of elements of
marketing politics is determined by the increase of advertisement, upgrading, price abatement, creation of
variety service [11].
If the volume of sale grows quickly enough, it results in reduction to the difference between a profit
yield from realization and charges on marketing that is
the main factor of increase of volume of sale during the
enough protracted period. For this purpose it is expedient to carry out such marketing measures: to improve
quality of commodity, modify him; to go out on new
market segments; to master the new channels of distribution of commodities for more strong fixing at the
market; to improve an advertisement, especially taking
into account reasons that is followed by customers at
the choice of commodity[6].
If the volume of sale grows quickly enough, it results in reduction to the difference between a profit
yield from realization and charges on marketing that is
the main factor of increase of volume of sale during the
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enough protracted period. For this purpose it is expedient to carry out such marketing measures: to improve
quality of commodity, modify him; to go out on new
market segments; to master the new channels of distribution of commodities for more strong fixing at the
market; to improve an advertisement, especially taking
into account reasons that is followed by customers at
the choice of commodity; to mark down [4].
An enterprise, that actively carries out all or some
of the enumerated measures that assist the increase of
part at the market, promotes the competitiveness. Certainly, it can be attained and due to additional charges
on the improvement of quality of commodity and on
marketing, but then an income will be considerably
less.
Thus, on the stage of increase an enterprise stands before the problem of choice between the increase of part at the market and achievement of high level of income.
Maturity is characterized by that most potential
customers purchased a commodity already. A trade income can continue to increase through reduction of
charges of production (the best use of possibilities of
technology, increase of the labour, reduction to the
shortage productivity). On the volume of sale the improvements of quality, service, price-cutting influence
also [10].
On the certain stage of life cycle of commodity of
increase of volume of sale slowed and a commodity enters into the stage of relative maturity. This stage is considerably more protracted of previous, that is why to the
management marketing increase requirements are produced.
The stage of maturity can be divided into three
phases. First growing maturity. In this phase the volume of sale slowly grows because customers that made
decision about a purchase with some delay appear at the
market, although demand is provided by mainly permanent customers. The second stage is stable maturity. In
this phase the level of volume of sale is permanent and
provided mainly by the repeated purchases for replacement of the used commodities. Third is maturity that
goes down. In this phase the volume of sale goes down,
some permanent customers of commodity of this enterprise begin to buy commodities other enterprises [8].
Slowing down of increase of volume of sale on the
stage of maturity results in appearance of surplus production capacities. It, in turn, predetermines intensifying of competition. An enterprise all more often calls to
reduction of price, increase of charges on stimulation of
sale, advertisement. Enterprises that have weak positions leave from a market, and there are main competitors on him.
On the stage of maturity of life cycle of commodity it is possible to use one of three strategic directions:
market modification, modification of commodity; modification of marketing facilities [4].
Market modification. Attracting new customers or
strengthening positions of old commodities on him, an
enterprise aims to extend a market for the commodity.
Attracting new customers is possible in number of different ways: firstly, trying to convert the fundamental
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opponents of this commodity into his active users; secondly, to search new markets or market segments for
the commodity depending on geographical, branch and
other signs; thirdly, succeeding to "enticing" on the side
of consumers of commodities competitors.
Modification of commodity. An enterprise can increase the volume of sale, changing some properties of
commodity that attracts new customers. Possible search
of backlogs of improvement of quality of commodity,
him functional descriptions (to tenure of employment,
taste, reliability and others like that)[11].
Modernisation of commodity is possible, id est
grants to him of such properties that extend a his application domain promote a comfort, simplify the process
of the use and others like that. Modernisation of commodity is extraordinarily effective means in competitive activity, because promotes the image of enterprise
(firms) as leading in the industry; gives an opportunity
without the special charges to adapt new knots and details to the commodities; strengthen the trust of permanent customers to the commodity; awake interest a personnel in the job performances. However, similar modernisation can quickly carry out and competitors, then
this measure will not provide to the enterprise expected
to the income [9].
It is possible to improve registration of commodity, id est him aesthetic properties. A periodic market
entry occident of new models of cars is explained rather
by a competition within the limits of certain style, original appearance, than quality or functional descriptions.
Working out certain style of registration of commodity,
it is possible to obtain, that he at once differed from
other at the market. At the same time a competition in
style has a row of problems. It is difficult to provide for,
which one customers new style will drop on disposition, and an enterprise risks to lose those customers that
remained faithful previous to style [14].
A satiation is the state at that a market is saturated
by commodities, for customers a requirement diminishes in commodities that is offered. Realization of
marketing efforts in relation to the increase of demand
does not bring success. In such situation it is necessary
to diminish a production and offer a new commodity.
A decline is a period of sharp reduction to the sale
and income. Modernisation of commodity, reduction of
price and other measures in relation to sales promotion
at times help to avoid a complete decrease in demand
and even to take away a commodity on the stage of the
second satiation. However the process of decline and
commodity deepen withdrawn from trade [16].
The period of noticeable reduction to the volume
of sale of most commodities comes sooner or later.
Thus he can go down slowly or quickly; can fall down
to the zero or stabilized, at low level to hold out during
many years. Reasons of it are more various in all is
technological lag, change of necessities of customers,
increase of competition. All of them result in an overproduce, price-cutting, reduction to the income [9].
When the volume of sale and income begin to go
down, many enterprises go from a market with the commodity. That of them, that remain, aim foremost to decrease suggestion of commodities. They stop the sale of
commodities on small market segments, liquidate the
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channels of a limit realization of products, abbreviate
marketing charges, reduce prices.
On a production and realization of commodity that
became antiquated, it will be to loosen the current
holds, related to the frequent price-cuttings, advertisement, increase of commodity supplies. In addition,
most charges through continuation of production of
out-of-date commodities can arise up in a prospect.
Commodities are not taken off in good time from a production brake the active search of new commodities,
weaken competition positions of enterprise. Disparity
of old commodity to the requirements of market can
cause the mistrust of customers to all products of enterprise [7].
For enterprises that remain at the market with the
commodity on the stage of slump, such variants of decisions are offered: to increase capital investments for
the conquest of the best competition positions; concentrate marketing efforts only on the most capacious markets, to use the most effective channels of distribution
of commodities only; to cut down expenses on marketing in an order to increase current incomes.
When the necessity of removal of commodity
from a production and exception of him from a market
became obvious, an enterprise must define the terms of
realization of this decision - at once or gradually. In last
case to the leader of enterprise it follows to envisage
creation of supply of details and stuff wares, provide
the system of maintenance of customers that bought in
the last time this commodity on all period him services
[2].
It can forecast the life cycle of commodity and
separate descriptions of business on the separate stage
and, coming from it, change marketing strategy. A transition from the stage to the stage takes place without
large jumps, that is why service of marketing must
watch after the rates of sale and receipt of income, not
to skip the change of the stages and accordingly to correct the marketing program. It is important in time to
fix the stage of satiation, and yet more important is a
decline, because to hold at the market a "sick" commodity unprofitably enough, and in a perspective plan
- and simply harmful [11].
Obviously, that the aims of different subdivisions
of companies, firms must combine so that to assist the
achievement of general aim. In practice in mutual relations between departments often there are conflicts both through the overvalue of one department of the
payment employees in development of company and
underestimation of role of contiguous departments and
through the unwillingness of separate subdivisions to
change management style, and also through contrasting
of aims of department to the aim of company on the
whole.
Companies often do not achieve success in development of new commodities through weak copulas between research establishments or their departments and
marketing department. They, as a rule, scientists and
technical specialists the main task of that is development of scientific problems work. A marketing department consists mainly of the people oriented to business,
for that a priority value has knowledge of demand,
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world practice. If scientists and технократи give advantage to work without the special control after
charges on research works, then people near to business, spare the special attention this question [10].
In this connection in large companies, where prevail scientifically - experience departments, the state
consists of employees, that investigate fundamental scientific problems, aspire new commodities to technical
perfection, what of them develop, support the high level
of charges comparatively. As a rule, they are busy at
development fundamentally of new goods. In companies, where specialists prevail from marketing, a scientific department adjusts his researches to the specific
necessities
of
market,
including in the field of modification of commodity that pro
vides for comparatively unlong him life cycle [15].
A technical department engages in the search of
practical ways of realization of developments of new
commodities. He is interested in the achievement of advanced-technology of wares, comparatively low level
of charges in simplicity of technology. Conflicts between a technical department and marketing department can arise up and in that case, when the last insists
on the production of some good taking into account the
requirements of customers, but not according to technology and on standards. A technical department in this
case sees in the personnel of department of marketing
of people that want to produce a "loud" commodity instead of quality. This problem in companies it follows
to settle by adjusting of effective connections between
departments, joint work above by projects [5].
The department of purchases settles the problems
of providing of production raw material, by materials,
by an equipment in a necessary amount and on affordable costs. The employees of department of purchases,
as a rule, enter into a conflict with the representatives
of marketing department, that is interested in the production of small parties of commodities with plenty of
the names instead of plenty of commodities with a few
of the names. In addition, department of purchases does
not arrange the clearness of marketing prognoses [6].
A productive department is responsible for providing of producing goods in a necessary amount, in set
time, with the pre-arranged charges. He settles the
problems related to setting and repair of equipment
foremost. Therefore the employees of this department
see in the department of marketing people, that does not
understand in the economy of enterprise and constantly
give a report to guidance about uneffective employment of industrial capacity, weak control after quality
products and subzero quality of maintenance of consumers. Naturally, the employees of marketing department see the problems of the customers, necessities of
that change quickly, and that require high quality of service, foremost. Such not running back of interests of
departments is fundamental, and contradiction can not
be untied only by ordinary communications. If a productive department prevails in a company, then she produces mainly not "risky" products from relatively subzero by charges [9].
A financial department engages in the estimation
of profitability of different types of business. His employees in the increase of charges on marketing do not
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see the special sense. To Tom, when a marketing department asks to distinguish in a budget charges on an
advertisement, advancement of commodities to the
market and other directions of маркетингу-мікс, then
he can not guarantee the corresponding increase of realization of products. Such situation is considered so,
that the employees of marketing department spared attention not enough and time the question of prognosis
of intercommunication of charges and volumes of sale.
From one side marketing specialists see in financiers
only of employees-inspectors of current outlays, that
does not care of perspective market development. Financiers seem to them conservatives that does not want
to risk, produce advantageous possibilities of investment of capital. For the decision of these conflict situations to the employees of marketing department it follows to spare more attention to the financial questions,
and financiers, in turn, must have information about
that, what efforts needs market, his determination research is for a company and fixing on him of the part
[20].
By the task of credit department - to shut out a
large debt from the credits of consumers. For this purpose the employees of department aim to set more hard
terms of credit for consumers, than it seems expedient
to the marketing department that puts many efforts in
an order to increase the amount of customers at the market. A conflict can be settled in behalf on one of departments (credit or to marketing) at the analysis of endpoint is an increase of volume of sale, for the achievement of that a credit can be only means, but not primary
objective [8].
Farther will consider the features of application of
different types of strategies and their combination at
distribution of commodities in agricultural business.
Decisions that touch the channels of distribution
of agricultural produce are part of strategic marketing
plan. In this plan a target market is determined together
with the having a special purpose levels of market parts,
scope of market, by the level of client service and others like that. The channels of distribution, that will be
used by an agricultural enterprise, must be able to provide the achievement of these aims. Moreover, creation
of the distribution system can occupy much time,
maybe, a few years, and that is why a decision about
the channels of distribution can not be perceived simplified, them it follows to accept taking into account the
protracted term, as, as a rule, a change of channel of
distribution is to the outage by a task [5].
The channel of distribution can be certain as: [9].
"... totality of enterprises and physical persons that
accept the right of ownership or help to pass the right
of ownership on an agricultural produce from a producer to end-user or industrial consumer" [Kotler, P.,
and of Armstrong (1989) Principles of of Marketing.
Prentice - Hall. 349 p.].
Importance of decisions that to the channel of distribution confessed not always. Long time marketing
specialists in agriculture disserted only upon the choice
of channels of distribution already after product development. However in [Bennett, P.D. (1988) Marketing,
International Student Edition, McGraw - Hill. 390 p.] it
becomes firmly established that: [2].
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"... at the today's competition and all more global
market managers plan distribution of products at planning it the products".
Other important factor of choice of стртагії distribution is the stage of life cycle of product. It can happen so, that to the extent of advancement of product by
an own life cycle accordance of channel of distribution
can change. Developing strategy, it follows to consider
that, how necessities that to distribution of product will
differ during duration of his life.
Strategy of distribution of agricultural enterprise
often взаємопов'язана with her advertisement strategy.
As shown on figure a 1.3 distribution system can be
represented as a channel on that products and services
go across from a producer to end-user. If a corresponding agricultural enterprise considers that his commodities can be meaningfully differentiated from other at the
market, then he can decide to send greater part of the
advertisement efforts to end-user. This strategy is
named strategy of involvement (b).
Other important factor of choice of стртагії distribution is the stage of life cycle of product. It can happen
so, that to the extent of advancement of product by an
own life cycle accordance of channel of distribution can
change. Developing strategy, it follows to consider that,
Supplier

Producer
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how necessities that to distribution of product will differ during duration of his life [9].
Strategy of distribution of agricultural enterprise
often взаємопов'язана with her advertisement strategy.
As shown on figure 1.3 distribution system can be represented as a channel on that products and services go
across from a producer to end-user. If a corresponding
agricultural enterprise considers that his commodities
can be meaningfully differentiated from other at the
market, then he can decide to send greater part of the
advertisement efforts to end-user. This strategy is
named strategy of involvement (b). In this strategy an
aim consists in creation of so strong advantage of commodity among end-user, that nascent demand pulls a
commodity through the channel of distribution. If a
product is perceived end-user as ordinary (or such,
where a difference between brands is small), then channel strategy of agricultural enterprise can consist in that
considerable part him advertisement efforts was sent to
the mediators. If mediators can be convinced of that, to
order a commodity, giving advantage before the commodities of competitors, then, when clients visit a trade
point and ask about a commodity after the general
name, then this will be the commodity of that enterprise
that carries out supply [11].

(а) PUSHING THROUGH

Channel of distribution

Client

Farmer

Supplier

(b) INVOLVEMENT
INVOLVEMENT

Producer

Channel of distribution

Client

Farmer
Fig. 3. Schematic image of essence of strategies of проштовхуння and drawing out
This strategy is named strategy of pushing (а)
through. In practice marketing strategy of most агропідприємств will present combination of involvement
and pushing through of product through the channel of
distribution, but, probably, every separate enterprise
will be anymore specialized on something one [6].
Observance of marketing conception. Agricultural
піжприємства, that accepted marketing conception,
often run into a problem, when their products and services need to be delivered to end-user through mediators that is anymore oriented to the sale, than to the market, a degree of market orientation must be one of nearterm criteria at the choice of distributors. In many cases
to the producer or supplier it will be difficult to find
mediators oriented to the market, and in these cases it

will be to inculcate the programs of studies and training
[4].
Having a special purpose marketing. Another important criterion of choice of channels of distribution is
that, as far as they are concentrated on concrete market
segments on that a producer or supplier wishes to penetrate. For example, Centers of maintenance of agriculture of Shri-Lanka distribute the wide spectrum of agricultural resources for shallow proprietors, but very
small pay attention to providing of plantations and
farmsteads.
Thus, Centers of maintenance of agriculture would
be the wrong type of mediator, for example, for realization of equipment for collection of coconuts or tea, as
these cultures are mainly grown in large farmsteads or
on plantations [9].
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Thus, decisions in relation to the channels of distribution are central in general marketing strategy of organization. In [Bennett, P.D. (1988) Marketing, International Student Edition, McGraw - Hill. 390 p.] it is
briefly talked about it as follows:
"Channels of distribution are взаємопов'язаними,
strongly interdependent and difficult. Effective distribution is a not association of by chance select members
of channel; rather it is a carefully plan network on the
participants of that clear functions are fixed. A stream
of products is from a producer to the herd merchants, to
the retail salespeople, to end-user depends on the systematic, strategic planning and management".
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Abstract
The article is devoted to the research of the problem of providing competitive advantages in the enterprises
of agro-industrial production industry. The essence of the concept of "competitive advantage" as one of the
conditions for ensuring the competitiveness of the enterprise in today's unstable environment is defined. The main
factors of the market environment and its impact on the activities of agricultural enterprises, which influence on
the need for competitive advantage, are determined. Potential opportunities to increase the competitiveness of the
enterprise by forming competitive advantages in terms of costs have been identified. The need to motivate the
process of forming of competitive advantages in costs is highlighted.
Анотація
Стаття присвячена дослідженню проблеми забезпечення конкурентних переваг в підприємствах галузі АПВ. Визначено сутність поняття «конкурентна перевага», як однієї з умов забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасному нестабільному середовищі. Розглянуто основні фактори ринкового середовища та його впливу на діяльність сільськогосподарських підприємств, визначаючи необхідність формування конкурентних переваг. Виявлено потенційні можливості підвищення
конкурентоспроможності підприємства шляхом формування конкурентних переваг за витратами. При
цьому виокремлено необхідність мотивації процесу формування конкурентних переваг за витратами.
Keywords: competition, competitive advantages, external environment, competitiveness, SWOT-analysis,
marketing, strategy, costs.
Ключові слова: конкуренція, конкурентні переваги, зовнішнє середовище, конкурентоспроможність,
СВОТ-аналіз, маркетинг, стратегія, витрати.
Переоцінити значення агропромислового комплексу в економіці України неможливо. В першу
чергу, це забезпечення внутрішньої продовольчої
безпеки, а також нарощування експортного потенціалу у галузі АПВ на шляху поглибленої інтеграції
у світовий економічний простір. Сільське господарство є істотним джерелом накопичення, воно забезпечує майже 12 % загальної суми валової доданої
вартості країни [1]. Рівень виробництва сільськогосподарської продукції багато в чому визначає темпи розвитку економіки країни загалом. Понад 63%
виробленої у сільському господарстві продукції надходить на промислову переробку. Однак, бізнессередовище в Україні уже тривалий час характеризується високим рівнем нестабільності, що обумовлено наявністю різного роду проблем як у самій
економіці, так і в політичній сфері країни.
Перехід України до ринкової економіки в першу чергу потребує нового економічного мислення

на усіх рівнях, починаючи від низових управлінських ланок окремих підприємств, і закінчуючи державним управлінням. Недосконалість економічної
політики, відсутність економічно адекватних методів державного регулювання економіки в усіх
сферах народного господарства і в агропромисловому комплексі зокрема породило безліч проблем.
Однак, це не зупинило поширення ринкових процесів, становлення конкуренції, яка з часом ставала
все більш жорсткою. Зміна способу виробництва,
створення на селі нових організаційних агроформувань на основі приватної власності наполегливо
потребує від керівників і спеціалістів сільськогосподарського виробництва усвідомлення необхідності формування відповідних механізмів
управління, які б дозволяли в нестабільних умовах
реалізувати можливості забезпечення ефективної
конкуренції, досягати бажаного рівня рентабель-
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ності, зміцнення позиції на ринку – ставати і залишатись конкурентоспроможними.
Базовою умовою забезпечення конкурентоспроможності підприємства є розвиток його конкурентних переваг. Лише формування системної
управлінської політики підприємства дасть можливість розвивати конкурентні переваги, які забезпечать його конкурентоспроможність та життєздатність, якісно трансформуючи наявний потенціал.
Підтверджує таке бачення С. І. Мельник, на переконання якого «…сукупність конкурентних переваг
в комплексній взаємодії складає конкурентоспроможність підприємства, яка є проявом їх наявних і
потенційних можливостей» [2, с. 245].
Проблематика конкурентоспроможності окремих суб’єктів господарювання, формування конкурентних переваг, як одного із основних факторів її
забезпечення була і залишається актуальною як на
рівні державного управління, так і на рівні галузей
та окремих підприємств. Напрацьовано величезний
обсяг теоретичного та прикладного матеріалу, однак тема конкуренції з огляду на її гостру актуальність і надалі залишається в полі зору зарубіжних і
вітчизняних вчених. Найбільш помітний внесок в
сучасну теорію конкуренції та дослідження питань,
пов’язаних з формуванням конкурентних переваг,
зробили М. Портер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Дей, П.
Дойль, Р. Уенслі, Ф. Котлер. Серед вітчизняних дослідників потрібно відмітити публікації Є. Л. Андрєєвої, Ю. Б. Іванова, С. І. Мельника, Н. А. Стельмащук, О. Ю.Терованесової, В. В. Холода, О. В.
Шебаніної та інших. Теоретики та практики менеджменту напрацювали значний обсяг інформації
щодо проблеми формування та утримування конкурентних переваг аграрними підприємствами в умовах активізації глобалізаційних та інтеграційних
процесів. Однак, прогресивний розвиток суспільства породжує нові можливості забезпечення конкурентних переваг, дедалі більше розширюючи поле
подальших досліджень цієї сфери.
Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності формування системної управлінської політики підприємств галузі АПВ, що дасть можливість
розвивати і підтримувати конкурентні переваги, забезпечуючи їх конкурентоспроможність та життєздатність в складних дестабілізуючих умовах зовнішнього середовища.
У нинішніх умовах середовище діяльності вітчизняних підприємств важко назвати сприятливим.
Падіння обсягів виробництва, зменшення купівельної спроможності населення, нестабільні та важкопрогнозовані валютні і цінові коливання, фактична
недоступність зовнішніх фінансових ресурсів на
фоні складних політичних процесів суттєво обмежують інструментарій ефективного управління
підприємствами, можливостей залишатися конкурентоспроможними, формування потенційних та
реальних конкурентних переваг. Зовнішній дестабілізуючий вплив зводить до мінімуму здатність
до стратегічного бачення, що є базовою передумовою ефективності підприємства в умовах конкуренції, виходу його на нову якість розвитку. За таких

37
умов формування конкурентних переваг, які забезпечують конкурентоспроможність та життєстійкість підприємств, дозволяє пом’якшувати вплив та
знаходити механізми нейтралізації цих факторів.
Конкурентних переваг можна досягати різними
шляхами – через кращу якість продукції чи послуг,
нижчі витрати тощо – формування найвищої споживчої вартості для споживачів.
Існують різні точки зору стосовно тлумачення
конкурентних переваг. Вперше поняття «конкурентна перевага» було досліджене М. Портером,
який конкурентну перевагу визначив як перевагу
фірми в якійсь області випуску товарів при
порівнянні з іншими конкуруючими фірмами. На
його думку, рівень конкурентних переваг підприємства в кожен конкретний момент часу визначається спільним впливом взаємопов’язаних і взаємозалежних факторів, які можуть бути представлені у
вигляді системи [3].
Процес формування конкурентних переваг досить складний, тривалий і неоднозначний для різних підприємств, а тому залежить від значної кількості факторів, починаючи від розміру підприємства і його наявного ресурсного потенціалу, і,
закінчуючи галузевими особливостями і станом
конкуренції на ринку. Усвідомлюючи це, однозначно трактувати сутність конкурентних переваг
виявляється неможливим, що знаходить підтвердження у вивченні значної кількості публікацій.
Так, окреслюючи сутність конкурентних переваг підприємства, автори наголошують на основній
передумові їх формування – здатності ефективного
використання всіх ресурсів. Так, наприклад, Р. Л.
Лупак та Т. Г. Васильців розглядають конкурентні
переваги як результат більш ефективного за конкурентів управління процесами формування і розвитку таких якісних та кількісних властивостей
продукту, які є важливими для покупця. Процеси
формування і розвитку конкурентних переваг продукту реалізуються функціональними сферами
діяльності підприємства: виробничою, фінансовоінвестиційною,
маркетинговою,
науково-дослідницьких розробок (НДР) та інноваційною [4, c.
149]. На думку О. В. Шебаніної та Г. С. Федосєєвої,
під конкурентною перевагою виробника сільськогосподарської продукції слід розуміти сукупність
основних чинників його діяльності заснованих на
використанні існуючого потенціалу та спроможності підприємства приймати раціональні рішення
щодо швидкого реагування на зміни внутрішнього
і зовнішнього середовища [5, c. 260]. Н. А. Стельмащук вважає, що конкурентні переваги у сфері виробництва споживчих товарів – це здатність підприємства зміцнювати конкурентну позицію, пристосувати види діяльності до обраної стратегії,
обирати ефективну політику відносин до конкурентів, швидкої реакції на зміни у конкурентному середовищі діяльності. Іншими словами, конкурентні
переваги підприємства полягають у випереджені
конкурентів за рахунок реалізації ринкових факторів успіху або ключових компетенцій [6, c. 126].
Агропромислове виробництво вирізняється
специфічними умовами господарювання, тому при
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обґрунтуванні концепції формування конкурентних переваг підприємств досить часто науковці акцентують увагу на визначенні ролі певної сукупності різновекторних чинників у їх забезпеченні. Ю.
Іванов розмежовує визначення категорії конкурентної переваги на три підходи, виділяючи компаративний підхід (в основу покладено зовнішні обставини конкуренції, а конкурентні переваги – як здатність випереджати суперників); ресурсний підхід
(врахування і максимальне використання власного
ресурсного потенціалу); ціннісно-компетентнісний
підхід [7, с. 125].
В публікації Петриківої О. С. та Гунько Д. В.
розглядається 5 підходів формування конкурентних переваг, додатково виділяючи управлінський,
інвестиційний та інноваційний фактори. Особливу
увагу при цьому автори акцентують на так званій
інтелектуальній перевазі, яка передбачає використання ключових компетенцій – знань та умінь людей [8]. Ми повністю розділяємо таку точку зору,
адже процес формування конкурентних переваг і,
що не менш важливо, їх утримування, потребує
вміння керівництва та управлінської команди орієнтуватись в складних і мінливих умовах діяльності,
швидко і адекватно реагувати на усі зміни, бачити і
моделювати майбутні перспективи.
Поряд з цим, як правило в усіх публікаціях наголошується на тому, що конкурентні переваги – це
відносне поняття і у визначенні їх сутності завжди
присутній порівняльний аспект. Конкурентні переваги як «..позитивні відмінності підприємства від
конкурентів в деяких або в усіх видах діяльності,
які забезпечують підвищення соціально-економічної ефективності в короткостроковому періоді й виживання в довгостроковому за рахунок постійного
пошуку нових можливостей і швидкої адаптації до
навколишнього оточення та умов конкурентної боротьби, що змінюються» [7].
Конкурентні переваги – це унікальні сильні
сторони підприємства по відношенню до конкурентів, що поєднують в собі кращі елементи ведення
бізнесу, такі як маркетинг, застосування технологій, організацію діяльності на інноваційній платформі, тобто це все те, що робить продукцію чи послугу ексклюзивною, забезпечуючи підприємству
конкурентоспроможність [9, с. 6].
Конкурентні переваги – це створені в результаті творчості людей, накопичені в процесі функціонування специфічні форми та процеси пристосування факторів виробництва до зовнішнього середовища, які сприяють синергізму і це забезпечує
вищу, чим у конкурентів, цінність продукту [10].
Конкурентні переваги – це характеристики
підприємства, які наявні при певному конкурентному статусі та ефективному використанні конкурентного потенціалу та забезпечують переваги над
конкурентами [11].
Конкурентні переваги – як сукупність відмінних від підприємств-суперників ключових факторів
успіху, що забезпечують суб’єкту господарювання
стійку конкурентну позицію на ринку [12].
Конкурентні переваги, на думку К. О. Кучкової, є спроможністю підприємства до забезпечення
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конкурентоспроможного розвитку завдяки сформованому конкурентному потенціалу. Основними характеристиками конкурентних переваг є безперервність впливу, тобто процес забезпечення конкурентних переваг має бути постійним, та
цілеспрямованість – забезпечення конкурентних
переваг має бути узгодженим із стратегічними
цілями функціонування підприємства. Проте, не
слід ототожнювати конкурентні переваги та конкурентний потенціал підприємства, так як конкурентний потенціал є можливістю підприємства забезпечити певну перевагу над своїми конкурентами, але
для того, щоб наявний потенціал був реалізованим,
необхідна певна сукупність інших впливових чинників. Постійні зміни зовнішнього середовища та
умов функціонування підприємства спонукають їх
до пошуку все нових методів забезпечення конкурентних переваг [13].
Формування конкурентних переваг – це процес постійного моніторингу за численними складовими внутрішнього і зовнішнього середовищ діяльності підприємства, який має певний алгоритм здійснення. Так, відправною точкою формуванню
конкурентних переваг має стати аналіз ресурсного
потенціалу підприємства, наявних у нього переваг
та слабкостей, оцінки фактичної позиції підприємства на ринку. Обравши бажані конкурентні переваги, необхідно оцінити чинники впливу на їх забезпечення, від чого залежатиме достовірність
оцінки конкурентоспроможності та конкурентних
переваг [13].
Таким чином, можна констатувати, що конкурентна перевага повинна мати такі ознаки: відносність – виявляється лише при порівнянні кількох
підприємств; динамічність – можливість змінюватися; адаптивність – можливість пристосування;
стійкість – здатність зберігатися протягом тривалого періоду; ефективність – отримання фінансового ефекту від її забезпечення.
Конкурентні переваги доцільно розглядати у
поєднанні із такими поняттями, як конкурентний
статус та конкурентний потенціал.
Так, в публікації В .В.Холода конкурентний
статус пов’язується з ключовими компетенціями,
правами і зобов’язаннями, повноваженнями, що
витікають з його бізнес-позиції на конкурентному
ринку [14]. Під конкурентним статусом О. Ю. Терованесова
розуміє
конкурентну
позицію
підприємства в конкурентних сегментах ринку, що
відображає його внутрішній потенціал, ефективність володіння конкурентними перевагами у
тактичному та стратегічному періодах та вміння
протистояти впливу дестабілізуючих факторів
зовнішнього середовищ [15, с. 157].
Конкурентний потенціал, вважають М. В. Стахова та О. В. Малик, є сукупністю ресурсів та можливостей підприємства, ефективне та розумне використання яких у довгостроковій перспективі
надасть підприємству стійкі конкурентні переваги
та гарантуватиме високий конкурентний статус [16,
с. 471]. Романчик Т. В і Павленко Є. В. визначають
конкурентний потенціал як складову потенціалу
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підприємства, що є складною багатогранною та багатоелементною системою, сутність якої міститься
у пошуку додаткових внутрішніх резервів та зовнішніх можливостей щодо зміцнення конкурентної
позиції підприємства у ринковому середовищі [17,
с. 138].
Таким чином, можна стверджувати, що діяльність підприємств за умов ринкової економіки
пов’язана з необхідністю завоювання і укріплення
власних позицій в конкурентному середовищі.
Розглянемо наявні переваги та оцінимо фактичну позицію аграрного підприємства – Державного підприємства Дослідного господарства «Саливонківське». Вибір його в якості об’єкта дослідження обумовлений тим, що останнім часом
гостро стоїть проблема ефективності діяльності та
конкурентоспроможності саме підприємств аграрного сектора державної форми власності.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Саливонківське» (далі ДП ДГ «Саливонківське») підпорядковане Інституту біоенергетичних
культур і цукрових буряків Національної академії
аграрних наук України, розташоване у м. Гребінки
Васильківського району Київської області. Це сучасне, високопродуктивне дослідне господарство, в
достатній мірі забезпечене ресурсами як для виробництва, так і для здійснення наукових досліджень.
Загальна земельна площа у користуванні господарства залишається незмінною – 3000 га, в тому числі
площа ріллі – 2548 га. Основні напрями діяльності
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ДП «ДГ «Саливонківське»:
 активне сприяння науковим установам
Академії в роботі по проведенню наукових дослідів, виробничої перевірки і впровадженню науковотехнічних розробок;
 виробництво оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур та саджанців;
 ефективне власне господарювання, як приклад застосування результатів організаційних та наукових здобутків.
ДП «ДГ «Саливонківське» є експериментальною науково-виробничою базою для здійснення наукових досліджень, випробувань і доопрацювання
наукових розробок, активного розповсюдження досягнень науково-технічних інновацій Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Академії, їх апробації, пропаганди та впровадження у виробничу практику. Саме це є метою діяльності
підприємства.
Господарство є державним суб’єктом господарської діяльності у сфері сільськогосподарського
підприємництва, воно здійснює дослідницьку, господарську та комерційну діяльність з метою отримання прибутку. Крім цього підприємство має
право займатись іншими видами господарської діяльності в межах правового законодавства України.
Розпочнемо оцінку з аналізу основних параметрів господарства (табл. 1).
Таблиця 1

Основні показники наявного потенціалу ДП «ДГ «Саливонківське»
Показники

2016 р.

2017 р.

Загальна земельна площа, га
3000
3000
Площа с.-г. угідь, га
2707
2707
- в т.ч. рілля
2548
2548
Вартість валової продукції в співставних цінах 2010
13554
14755
року, тис. грн
у т. ч. рослинництва
13375
14755
тваринництва
179
Дохід від реалізації продукції, тис. грн
40432
45163
Середньорічна вартість активів, тис. грн
70701,0 74209,5
- з них основні засоби
10333,5 11520,0
Середньорічна чисельність працюючих, чол.
138
120
Припадає на 1 середньорічного працівника ріллі, га
18,5
21,2
Припадає на 1 середньорічного працівника с.-г. угідь,
19,6
22,6
га
Поголів’я тварин, гол. (свині)
134
Джерело: розраховано авторами за даними звітності підприємства
Загальна земельна площа господарства впродовж трьох останніх років, які ми аналізуємо, залишається незмінною і становить 3000 га, не змінилась і площа сільськогосподарських угідь (2707 га)
та ріллі (2548 га). Тому і коефіцієнт освоєння землі
також є незмінним і становить 0,92. Коефіцієнт розораності сільськогосподарських угідь за досліджуваний період становив 0,94.
За рахунок значного зменшення середньорічної чисельності працівників спостерігаємо збіль-

3000
2707
2548

2018 р.
до 2016 р., ±
-

14978

1424,0

14978
40940
76041,0
10316,5
100
25,5

1603,0
-179,0
508,0
5340,0
-17,0
-38,0
7,0

27,1

7,5

-

-134

2018 р.

шення площі сільськогосподарських угідь, що припадає на 1 середньорічного працівника з 19,6 га у
2016 році до 27,1 га у 2018 році.
У 2016 році середньорічна чисельність працюючих становила 138, відносились вони в основному
до галузі рослинництва. Звертає на себе увагу, що в
2017 році відбулись зміни у структурі валової продукції, яка на 100% складалася із продукції рослинництва. Впродовж 2016 року в галузі тваринництва
утримувались лише свині, по догляду за ними працювало 7 чоловік. В 2017 році галузь тваринництва
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на 100% формувалась за рахунок рослинництва.
Звертає на себе увагу і той факт, що у 2018 році
обсяги реалізації товарної продукції в порівнянні з
2016 роком також збільшилась на 508 тис. грн, або
на 1,3%, досягнувши рівня 40940 тис. грн. Це зовсім
несуттєве збільшення доходу за останній рік, який
в порівнянні з попереднім 2017 роком став меншим.
Середньорічна вартість активів впродовж
2016-2018 рр. зросла на 5340,0 тис. грн, або на 7,6%,
і в 2018 році становила 76041,0 тис. грн.
Про ефективність діяльності кожного господарства можна робити висновки, співставляючи
отримані результати вартості валової продукції, доходу, валового і чистого прибутку з понесеними на
виробництво витратами. Саме тому ми розраховуємо витрати і отримані результати на одиницю
площі, одного працівника та одиницю отриманої
продукції (табл. 2).
Таблиця 2
Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції
в ДП «ДГ «Саливонківське»
2018р. до
Показники
2015р. 2017р. 2018р.
2016р., ±
Виробництво валової продукції в співставних цінах 2010
р., в розрахунку на:
-100 га с.-г. угідь, тис. грн
500,7
545,1
553,3
52,6
-100 грн. основних засобів, грн
131,2
128,1
145,5
14,3
-1 середньорічного працівника, тис. грн
98,2
123,0
149,8
51,6
Одержано валового прибутку в розрахунку на:
-100 га с.-г. угідь, тис. грн
355,2
427,6
239,9
-115,3
-100 грн. основних засобів, грн
95,2
100,5
103,2
8,0
-1 середньорічного працівника, тис. грн
71,3
96,5
64,9
-6,4
Урожайність, ц/га:
- озима пшениця
49,9
34,1
39,9
-10,0
- кукурудза на зерно
50,3
57,6
54,7
4,4
- соняшник
26,6
23,9
21,5
-5,1
- соя
23,0
17,0
25,6
2,6
Валовий прибуток, тис. грн
9839
11575
6494
-3345,0
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн
3853,0
30593 33588 34446
Рівень рентабельності, %
32,16
34,46
18,85
-13,31 в.п.
Джерело: розраховано авторами за даними звітності підприємства
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була ліквідована повністю. Дані звітності свідчать,
що в 2016 р. ця галузь була вже на беззбитковому
рівні. Тобто висока собівартість продукції свинарства та низькі реалізаційні ціни стали передумовою
для припинення виробництва. В 2018 році середньорічна чисельність працівників становила 100
осіб, 78 із них працювали в рослинництві.
Одним із основних параметрів результативності діяльності підприємства є вартість валової продукції в порівняльних цінах 2010 р. Саме на неї варто орієнтуватись, щоб отримати об’єктивну картину щодо обсягів виробництва продукції, адже цей
показник, на відміну від доходу від реалізації продукції, виключає вплив цінового фактору. За досліджуваний період вартість валової продукції в порівняльних цінах 2010 року збільшилась з 13554 до
14978 тис. грн., тобто на 1424 тис. грн (10,5%). За
період 2017-2018 років вартість валової продукції

Аналізуючи дані слід відмітити, що розрахунки економічної ефективності за виробництвом валової продукції в порівняльних цінах у ДП «ДГ
«Саливонківське» має тенденцію до зростання. Так,
у 2018 році в порівнянні з 2016 роком вироблено валової продукції в співставних цінах в розрахунку на
100 га сільськогосподарських угідь на 52,6 тис. грн
більше, в розрахунку на 1-го середньорічного працівника збільшення становило 6,4 тис. грн. Виробництво валової продукції в розрахунку на 100 грн
основних засобів збільшилось на 14,3 грн, і в 2018
році становило 145,5 грн, що пов’язано із більш
суттєвим зростанням вартості валової продукції в
порівнянні з темпами зростання вартості основних
засобів.
Суттєве зменшення розміру валового прибутку до рівня 6494 тис .грн, що на 34,0% менше в порівнянні з аналогічним показником 2016 року,
спричинило зміну всіх розрахункових показників.

Так, в 2018 році на кожних 100 га сільськогосподарських угідь приходилось по 239,9 тис. грн валового
прибутку, що на 115,3 тис. грн (на 32,5%) менше
проти рівня 2016 року. Аналогічне зменшення і розміру валового прибутку в розрахунку на одного середньорічного працівника – на 6,4 тис. грн (на 9%
менше).
Управління
витратами
безпосередньо
пов’язане з прийняттям управлінських рішень щодо
ефективності, із технологією виробництва, з формуванням і використанням матеріальних і трудових
ресурсів, структурою та асортиментом, рівнем конкурентоспроможності продукції, фінансовими ресурсами, організаційною структурою виробництва,
інноваційною діяльністю, персоналом та інформаційними ресурсами. Вважається, що ланцюжок цінностей здатний наочно продемонструвати наявність, або ж відсутність конкурентних переваг підприємства за витратами. Крім цього, методика
ланцюжка цінностей є досить простою і доступною
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для розуміння і виконання.
Зменшення витрат є традиційним, найстарішим та найбільш дослідженим методом посилення конкурентних позицій підприємства. Потрібно відмітити лише, що у цьому разі, на відміну
від диференціації, лояльності та прихильності споживачів до продукції підприємства не має, а конкурентна перевага формується лише за рахунок збільшення маржі між ціною продажу та собівартістю
продукції. Носієм конкурентної переваги у даному
випадку є підприємство, яке завдяки комплексу заходів досягає менших чим у конкурентів витрат.
Проте утримати таку конкурентну перевагу в сучасних умовах достатньо важко.
Бажаючи отримати позитивний фінансовий результат діяльності, будь-яке підприємство прагне
відслідковувати, аналізувати і по можливості зменшувати зайві витрати, які формують собівартість
продукції. Собівартість продукції – поточні витрати виробництва та обігу, розраховані в грошовому еквіваленті. Її рівень відображає досягнення
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та проблеми в роботі як підприємства в цілому, так
і кожного структурного підрозділу. При цьому собівартість комплексно характеризує ступінь використання усіх наявних ресурсів підприємства, а
отже, і рівень техніки, технології та організації виробництва. Що краще працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), то меншою є собівартість
продукції. Тому собівартість є одним із надважливих показників ефективності виробництва. Собівартість продукції тісно пов’язана з її ціною. Це виявляється в тому, що собівартість є базою ціни товару
і водночас обмежуючим фактором для виробництва
(ніхто не випускатиме продукції, ринкова ціна якої
є нижчою за її собівартість).
Формування витрат за кожним видом діяльності окремо дає широкі можливості для стратегічного аналізу. Розглянемо ланцюжок цінностей виробництва продукції рослинництва ДП «ДГ «Саливонківське» (табл. 3).
Таблиця 3
Ланцюжок цінностей у виробництві продукції галузі рослинництва
ДП «ДГ «Саливонківське», тис. грн
Рослинництво
Відхилення
Вихідні показники
2016
2017
2018
+/%
Витрати на оплату праці
5520
22,9 1693
5,2
2529
7,0
-2991,0
-54,2
Відрахування на соціальні за1214
5,0
372
1,1
556
1,5
-658,0
-54,2
ходи
Матеріальні затрати у тому
11253
46,8 23632 72,9
27044
75,1 15791,0
140,3
числі:
насіння та посадковий мате1339
5,6
2723
8,4
2661
1,8
1322,0
98,7
ріал
мінеральні добрива
1476
6,1
2030
6,3
1790
5,0
314,0
21,3
пальне і мастильні матеріали
1646
6,8
2164
6,7
3886
10,8 2240,0
у 2,4 р.б.
електроенергія
29
0,1
60
0,2
125
0,3
96,0
у 4,3 р.б.
запасні частини, ремонтні та
будівельні матеріали для ре4846
20,1 4448 13,7
11370
1,6
6524,0
у 2,3 р.б.
монту
оплата послуг і робіт, що виконані сторонніми організаці1917
8,0 12207 37,7
7212
20,0 5295,0
у 3,8 р.б.
ями, та інші матеріальні витрати
Амортизація
1326
5,5
1214
3,7
1103
3,1
-223,0
-16,8
Інші операційні витрати
4755
19,8 5489 16,9
4770
13,2
15,0
0,3
Усього витрат
24068,0 100 32400 100 36002,0 100
11934
49,6
Джерело: розраховано авторами за даними звітності підприємства
Проаналізувавши дані таблиці, можна прийти
до висновку, що за останні три роки загальні витрати зросли на 11934 тис. грн, або на 49,6%, досягнувши рівня 36002 тис. грн. Основну частку витрат виробництва продукції галузі рослинництва
складають матеріальні витрати, за останній рік вона
становила 75,1%. В динаміці ці витрати не лише
зросли у 2,4 рази, але й зростає їх питома вага.
Отже, виробництво є матеріаломістким. Причиною
такого різкого збільшення матеріальних витрат
стало збільшення цін на ринку паливно-мастильних
матеріалів, цін на мінеральні добрива, електроене-

ргію, запасні частини та ремонтні матеріали. Переконуємось, що ці матеріальні витрати зросли в рази.
Чого не скажеш про витрати на оплату праці, які за
звітний період зменшились більш, ніж наполовину
– на 2991 тис. грн, що пояснюється загальним зменшенням працівників галузі рослинництва.
Сума витрат на оплату послуг та робіт, що виконані сторонніми організаціями збільшилась у 3,8
рази. Наразі, підприємство не може виконати більшість поставлених завдань самостійно.
Проілюструємо динаміку зміни витрат у діяльності ДП «ДГ «Саливонківське» за допомогою рисунка 1.
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Рис. 1. Динаміка витрат виробництва галузі рослинництва ДП «ДГ «Саливонківське» за 2016-2018 рр.
Джерело: побудовано авторами за даними звітності підприємства
В динаміці витрат відбувається постійне зростання матеріальних витрат, що спричинене збільшенням цін на всі необхідні матеріальні засоби виробництва. Спостерігається і збільшення амортизаційних витрат, що пояснюється довгим терміном
використання вже застарілої техніки.

Структура матеріальних витрат на виробництво продукції рослинництва представлена на рисунку 2.

2661

7212

1790
3886
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електроенергія

запасні частини та ремонтні матеріали

оплата послуг і робіт сторонніх організацій

Рис. 2. Обсяг та структура матеріальних витрат на виробництво продукції рослинництва в ДП «ДГ
«Саливонківське», тис. грн, 2018 р.
Джерело: побудовано авторами за даними звітності підприємства
Відрахування на соціальні заходи у 2018 році,
у порівнянні з 2016 роком зменшились на 658 тис.
грн, а у 2017 році становили 372 тис. грн, що є найменшим значенням за останні три роки. Дані свідчать, що в рослинництві витрати розподіляються по
різному. В рослинництві на першому місці серед
матеріальних витрат – витрати на запасні частини

та ремонтні матеріали – 31,6% за останній рік, 20%
витрат – це витрати на оплату послуг сторонніх організацій, 10,8 % - це витрати на паливно-мастильні
матеріали.
Для аналізу ефективності галузі ланцюга цінності наведемо вихідні для розрахунку у таблиці 4.

Annali d’Italia №10/2020

43
Таблиця 4

Вихідні дані для розрахунку ефективності галузей в ланцюгу цінностей
ДП «ДГ «Саливонківське»
Роки
Показники
2016
2017
Витрати на виробництво продукції
30593
33588
- рослинництва
24068
32400
- тваринництва
515
- послуги
329
873
Чистий прибуток
9839
11575
- рослинництва
9829
11575
- тваринництва
- послуги
10
Вартість товарної продукції галузі за поточними цінами реалізації
40432
45163
- рослинництва
39578
44290
- тваринництва
515
- послуги
339
873
Джерело: дані звітності підприємства

2018
34446
33756
690
6494
6494
40940
40250
690

Проаналізуємо ефективність галузі рослинництва в ланцюгу цінності (табл. 5).
Таблиця 5

Показники
Частка галузі в витратах ланцюга
цінності
Частка галузі в прибутку
ланцюга
цінності
Коефіцієнт
ефективності галузі
ланцюга
цінності

Коефіцієнти ефективності діяльності у
ланцюгу цінності ДП «ДГ «Саливонківське»
Витрати продукції
Методика розрахунку
2016
2017
Злі
Дзлі = 𝑛
∑𝑖=1 Злі
24068/30593=0,79 32400/33588= 0,96
де, Злі − витрати i -ї галузі
ланцюга цінності;
Плі

Дплі =∑𝑛

𝑖=1 Плі

2018
33756/34446=
0,98

,

де, Плі − чистий прибуток i ї галузі ланцюга цінності;

Тпі − Вві
Вві
де, Тпі − вартість товарної
продукції галузі за поточними цінами реалізації;
Вві − виробничі витрати галузі на реалізовану продукцію.

9829/9839=1

11575/11575=1

6494/6494=1

0,79/1=0,79

0,84/1=0,84

0,79/1= 0,79

(3957824068)/24068=0,64

(4429032400)/32400=0,37

(4025033756)/33756=
0,19

(4043230593)/30593=0,32

(4516333588)/33588=
0,34

(4094034446)/34446
=0,19

Рі =

Галузева рента-бельність

Рента-бельність

Рл =

∑𝑛𝑖=1 Тпі − ∑𝑛𝑖=1 Вві
Вв

Джерело: розраховано авторами
Аналіз коефіцієнтів витрат ланцюга цінності за
галузями ДП «ДГ «Саливонківське» свідчить про
те, що за виробництвом продукції рослинництва
ефективність підприємства є високою. Об’єктивно
відображує цей показник частка прибутку ланцюга
цінності. Він показує яку частку прибутку діяльно-

сті підприємства приносить галузь. Галузь рослинництва у 2018 році по витратах займає 0,79-0,98% і
у відсотковому відношенні до базового 2016 року є
майже незмінною.
Позитивний вплив на діяльність підприємства
має збільшення обсягу прибутковості підприємс-
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редовище дає зрозуміти, яких конкурентних переваг в даний час воно потребує. Крім цього, для визначення своєї конкурентної позиції підприємства
повинні здійснювати аналіз своїх сильних і слабких
сторін. Це необхідно робити для оцінювання реальних можливостей у конкурентній боротьбі і розробленні стратегій і пошуку коштів, за рахунок яких
підприємство могло б демонструвати свої конкурентні переваги, забезпечуючи успіх. Саме тому на
початковому етапі формування конкурентної переваги необхідним є дослідження і оцінка численних
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства.
Одним з найпоширеніших методів, який використовується для цього є SWOT-аналіз. SWOTаналіз – система інтегрального аналізу, основним
змістом якого є дослідження сильних і слабких сторін підприємства в розрізі окремих внутрішніх чинників, а також позитивного чи негативного впливу
окремих зовнішніх чинників, які визначають розвиток підприємства. У результаті такого аналізу виділяють ті види діяльності, для впровадження яких у
виробництво існують як зовнішні, так і внутрішні
можливості і сприяння.
SWOT-аналіз – це своєрідна матриця, вона не
містить заключної інформації до прийняття управлінських рішень, але дає змогу систематизувати наявну інформацію з використанням власних думок
та оцінок. Побудуємо матрицю SWOT-аналізу для
ДП «ДГ «Саливонківське» у таблиці 6.
Таблиця 6
SWOT-аналіз ДП «ДГ «Саливонківське»
Зовнішнє середовище
Можливості
Загрози
1. Потреба у здійсненні прикла- 1. Відсутність ефективного
дних наукових розробок у сфері державного цінового регус.-г. виробництва.
лювання – широкомасштаб2. Формування конкурентних ний диспаритет цін.
переваг у сфері маркетингу – 2. Скорочення державного
більш ефективний процес реалі- цільового
фінансування
зації продукції.
нау-ково-прикладних роз3. Можливості покращувати фі- робок в АПК.
нансовий стан – надавати това- 3. Падіння
купівельної
рні кредити у вигляді високоякі- спроможності в суспільстві.
сного власного насіннєвого ма- 4. Знецінення коштів інфлятеріалу іншим підприємствам.
ційними процесами.
4. Використовувати переваги 5. Збільшення рівня конкумаркетингової діяльності – зни- ренції в галузі – формужувати витрати на паливо, доб- вання великих агрохолдинрива, засоби захисту рослин пі- гів..
сля підписання контрактів з пев- 6. Технологічне
відстаними постачаль-никами
вання.
5. Розширення
асортименту 7. Спад виробництва.
продук-ції та підвищення її якіс- 8. Складності в залученні
них параметрів.
фінансових ресурсів.
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тва, оскільки прибуток є основним джерелом фінансування підприємства. Так, ми можемо стверджувати, що прибуток на протязі досліджуваного
періоду забезпечується від виробництва продукції
рослинництва.
Рентабельність продукції рослинництва вказує
на ефективність реалізації продукції. Зменшення
цього коефіцієнта відбулось за рахунок зростання
витрат та зменшення вартості товарної продукції.
Так, рентабельність рослинництва зменшилась на
0,45%.
Ефективність реалізації продукції в цілому у
2016 році становить 0,32, в 2018 році вона зменшилась до 0,19. що свідчить про необхідність створення конкурентних переваг підприємства за витратами. Виходячи з отриманих значень показника,
можна зробити висновок, що функціонування ланок у складі ланцюга цінності більш ефективно, ніж
їх функціонування в якості самостійно діючих підприємств (галузей ланцюга цінності).
Конкурентні переваги підприємства допомагають ефективно пристосовувати свою діяльність до
зовнішнього середовища, вчасно виробляти попереджувальні заходи на вплив різних факторів або
вчасно використовувати можливості, надані зовнішнім середовищем. Процеси взаємодії організації
із зовнішнім середовищем постійні. Вони охоплюють усі сфери діяльності організації і здійснюються
на стадіях стратегічного, тактичного й оперативного управління та планування. Саме зовнішнє се-

Внутрішнє середовище
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Сильні сторони

1.Можливості здійснювати НДР. 2.Участь у державних програмах по підтримці с.-г. виробництва.
3. Належність до ВВВК,
сильний науковий супровід.
4.Досвід роботи на внутрішньому ринку.
5. Можливості використовувати інноваційні технології.
6.Наявність згуртованого
колек-тиву. Готовність до
змін.
7.Значний досвід роботи.
Висока
кваліфікація
управлінців.
8.Налагоджені партнерські сто-сунки з постачальниками.
9.Наявність ресурсного
потенціалу.
10.Низька ймовірність банкрутства
Слабкі сторони

1. Прорахунки в ціновій
політиці.
Зношеність
ОВФ.
2. Довготривалі виробничі цикли в рослинництві. Низький рівень оборотності капіталу.
3. Високий рівень затрат,
збільшення собівартості
продукції.
4. Різке падіння валового
та чистого прибутку, зменшення показників рентабельності.
5. Неефективне використання ресурсів підприємства.
6. Погіршення конкурентної позиції.
Джерело: сформовано авторами

Поле СіМ (як скористатися
мож-ливостями, що відкриваються, використовуючи сильні
сторони?)
Можливість виконувати наукові
запити від виробників.
Можливість формувати конкурентні переваги за витратами.
Можливість формувати конкурентні переваги та зміцнювати
конкурентну позицію на ринку.
За рахунок впровадження ефективних інноваційних форм і методів господарювання підвищити обсяги виробництва, якість продукції та рентабельність
діяльності.
Стимулювання персоналу для
зростання продуктивності праці
та економії енергоресурсів і зменшення витрат.

Поле СлМ (які слабкі сторони
господарства можуть перешкодити скористатися можливостями?)
1). За відсутності власного відділу маркетингові заходи носитимуть разовий, епізодичний характер
2). У результаті сезонного надход-ження основної маси коштів
можуть виникнути труднощі з
оновленням ОВФ.
3). За умови високого рівня витрат господарство може обмежувати можливість вести розширене відтворення.

Стосовно виробників ці фактори доцільно розглядати не за групами, а за значущістю для підприємства: рівень розвитку національної економіки
в цілому і в певній галузі; економічна політика держави; нормативно-правова база, яка регламентує
функціонування підприємств; система управління
на всіх його рівнях; існуюча система сертифікації
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Поле СіЗ (за рахунок яких
сильних сторін можна нейтралізувати існуючі загрози?)
Формувати та використовувати власні конкурентні переваги. Розроблення бізнесплану науково-виробничої
діяльності, працювати на
реальні запити виробників.
Досліджувати товарну та цінову кон’юнктуру ринку.

Поле СлЗ (яких загроз,
поси-лених слабкими сторонами господарства, потрібно найбільше побоюватися?)
1). Різке зменшення прибутку може призвести до
втрати конкурентоспроможності.
2). Скорочення державного
фінансування, обмежені можливості наукової роботи.
3). Втрата врожаю через погані погодні умови.
4). Погіршення фінансового
стану послабить позицію
підприємства на ринку в
умовах існуючого диспаритету цін, знизить купівельну
спроможність.

та стандартизації; соціальні аспекти політики держави; інформаційне забезпечення управління економічними процесами; податкова та банківська
системи держави; інші фактори зовнішнього
впливу.
Для кожного окремого підприємства набір факторів, які формують конкурентні переваги, може

Annali d’Italia №10/2020
підприємства. Таким чином, найбільш прийнятними для ДП «ДГ «Саливонківське» в даний час є
конкурентні стратегії, направлені на концентрацію
зусиль зміцнення стратегічної позиції на ринку.
Виявлені сильні та слабкі сторони в діяльності
ДП «ДГ «Саливонківське» переконують, що, не дивлячись на зменшення показників економічної ефективності, наше підприємство має потужний ресурсний потенціал, ставка на який може значно зміцнити конкурентні позиції в майбутньому, якщо
вірно сформувати конкурентні переваги. В цьому
випадку хотілось би звернути увагу на участь і роль
персоналу в процесі формування конкурентних переваг. Ми переконані, що ніяка сама найкраща пропозиція не може бути реалізована у практику господарювання і не дасть очікуваних результатів без
участі людей. В цьому випадку надзвичайно важливу роль відіграє мотивація персоналу. Це в першу
чергу наявність двохстороннього зв'язку між адміністрацією підприємства і персоналом. В такій ситуації якість виконання будь-якого найкращого рішення та отримані результати будуть відповідними
тому, наскільки його сприймають, розуміють, усвідомлюють, поділяють та зацікавлені у виконанні
працівники. От і виходить, що вірно налаштований
персонал, в достатній мірі змотивований персонал
– це потужна конкурентна перевага в житті сучасних організацій.
Про мотиваційний механізм неможливо говорити, не аналізуючи його матеріальних аспектів. В
основі його лежить система заробітної плати. Навіть, якщо на підприємстві сформовано достатньо
високий рівень заробітної плати, сучасна практика
пропонує широкий аспект додаткових мотивів і
стимулів, що дає можливість розвивати мотиваційний механізм в подальшому. Мотивацій-ний механізм не може бути дієвим без задоволення матеріальних потреб, орієнтації на матеріальні інтереси
працівників.
За рахунок заробітної плати задовольняються
особисті потреби працівників, це основний економічний важіль, що стимулює розвиток і суспільного
виробництва, і зростання продуктивності праці, і
скорочення витрат на виробництво.
Визначимо рівень заробітної плати на підприємстві (табл. 7).
Таблиця 7
Аналіз фонду оплати праці та заробітної плати в ДП «ДГ «Саливонківське»
Показники
2016 р. 2017 р. 2018 р. Відхилення (+/-)
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн.
7218
8685
9185
1967,0
в галузі рослинництва, тис. грн
5520
1693
2529
-2991,0
в галузі тваринництва, тис. грн
100
х
Середньомісячна заробітна плата по підприємству, грн
4358,7 6031,3 7654,2
3295,5
в галузі рослинництва, грн
4423,1 1175,6 2701,9
-1721,2
в галузі тваринництва, грн
1190,5
Заборгованість по заробітній платі, тис. грн
Джерело: розраховано авторами за даними звітності підприємства
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бути різним залежно від його ринкової позиції (домінуючої, сильної, сприятливої, надійної, слабкої,
нежиттєздатної).
Внутрішні фактори, знаходячись у сфері менеджменту підприємства, контролюються і реалізуються в залежності від компетентності й уміння
управлінського персоналу адаптувати знання, навички і вміння до змін конкурентного середовища.
Досягнення конкурентних переваг забезпечується
шляхом систематичного моніторингу спрямованості і сили впливу зовнішніх і внутрішніх факторів
на конкурентоспроможність підприємства, а також
визначення доцільності й оптимальності їх використання для забезпечення ринкового успіху. Сучасний економічний розвиток викликає появу нових
факторів, а тому для забезпечення конкурентних
переваг виникає необхідність їх узагальнення.
Позиція підприємства на ринку залежить від
зовнішніх факторів, і, насамперед, уміння використовувати їх для досягнення стратегічних цілей. На
основі матриці SWOT - аналізу чітко видно, що основними конкурентними перевагами в діяльності
ДП «ДГ «Саливонківське» повинні стати переваги,
завдяки яким підприємство може зміцнювати свої
позиції на ринку:
 Конкурентні переваги за витратами;
 Конкурентні переваги диверсифікованої діяльності (наука+ виробництво);
 Конкурентні переваги за рахунок професійного маркетингу.
В результаті проведеного SWOT-аналізу діяльності ДП «ДГ «Саливонківське», ми виявили помилки в управлінні підприємством, основна з яких в
тому, що переважно управлінські рішення приймаються у «відрізку нинішнього дня», відсутній стратегічний погляд на місце і стан підприємства в перспективі. Зазначаємо, що це досить серйозні управлінські прорахунки, які не лише обмежують
перспективи розвитку підприємства, але і негативно позначаються уже сьогодні. Матриця SWOTаналізу допомогла поглянути на сильні і слабкі сторони підприємства, проаналізувати можливості і
загрози зовнішнього середовища, і в результаті усвідомити проблему відсутності стратегії діяльності

Наведені дані свідчать, що фонд заробітної
плати за період дослідження суттєво збільшився.
Витрати на оплату праці зросли на 1967 тис. грн і
зросли і в 2018 р. становили 9185 тис. грн, що на

27,3 % більше рівня 2016 р. Враховуючи, що в країні відбувається загальне підняття соціальних стандартів, в т. ч. мінімального рівня заробітної плати,
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така ситуація є зрозумілою. Середньомісячна заробітна плата по підприємству зросла і знаходиться
на рівні 7654,2 грн, що на 3295,5 гр., або на 75,6%
більше в порівнянні з базовим роком. В той же час
звертаємо увагу на те, що в галузі рослинництва
фонд заробітної плати зменшився майже на 3 млн.
грн. Одночасно і середньорічна кількість працівників в галузі за три роки зменшилась із 104 до 78 осіб.
Однак, розмір середньомісячної заробітної плати в
галузі рослинництва суттєво зменшився і складає
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всього 2701,9 грн.
Заборгованість по заробітній платі в господарстві відсутня, однак, навряд чи можна таку ситуацію розцінювати як достатню мотивацію для людей. Зрозуміло, що такий розмір заробітної плати не
здатний не тільки мотивувати на формування конкурентних переваг, але й підвищувати продуктивність праці.
Розглянемо частку витрат на оплату праці в матеріальних і операційних витратах (табл. 8).
Таблиця 8
Частка витрат на оплату праці в матеріальних і операційних витратах, тис. грн
Статті та елементи витрат
2016 р.
2017 р.
2018 р. Відхилення
2018 до
2016 рр.
Витрати на оплату праці
7218
8685
9185
1967,0
Матеріальні витрати
17790
24896
27737
9947,0
Операційні витрати
28856
38025
41242
12386,0
Чистий дохід
40432
45163
40940
508,0
Частка витрат на оплату праці в матеріальних витратах, %
40,6
34,9
33,1
-7,5
Частка витрат на оплату праці в операційних витратах, %
25,0
22,8
22,3
-2,7
Частка витрат на оплату праці в чистому доході, %
17,9
19,2
22,4
4,5
Джерело: розраховано авторами за даними звітності підприємства
Розрахунки переконують, що матеріальні та
операційні витрати в господарстві зростають значно швидшими темпами, ніж зростає фонд заробітної плати. З цього стає зрозуміло, що впродовж
трьох років питома вага витрат на оплату праці в
загальних витратах господарства в динаміці зменшується. Такі висновки дають зрозуміти, що персонал підприємства досить слабо мотивований на
продуктивну і ефективну діяльність. Перевіримо
наші припущення з допомогою розрахунків, які визначають ефективність управління витратами в господарстві.
Збільшені витрати можуть бути виправдані
лише збільшеними обсягами виробленої продукції,
саме тому ми скористаємось методикою, яка співставляє понесені витрати і отриманий дохід за реалі-

зовану продукцію. Щоб оцінити ефективність діючої системи управління витратами ми обрали наступні критерії:
1) співвідношення темпів росту чистого доходу і темпів росту витрат операційної діяльності
підприємства;
2) рівень витрат на 1 грн. реалізованого товару (продукції);
3) рівень рентабельності операційної діяльності господарства.
Відбір таких критеріїв визначений тим, що вони
дають мжливість узагальнити дані щодо ефективності
витрат підприємства і можуть свідчити про прибутковість діяльності.
Розглянемо динаміку отриманого валового прибутку та витрат від операційної діяльності для
підприємства за темпами їх зміни (табл. 9, рис. 3).
Таблиця 9
Ефективність управління витратами в ДП «ДГ «Саливонківське»
Роки
Абсолютне
Показники
відхилення
2016
2017
2018
Валовий прибуток, тис. грн.
9839
11575
6494
-3345,0
Індекс зміни валового прибутку (% до попех
117,6
-34,0
х
реднього року)
Дохід, тис. грн.
40432
45163
40940
508,0
Індекс зміни доходу (у % до попереднього
х
111,7
101,3
х
року)
Операційні витрати, тис. грн
28856
38025
41242
12386,0
Індекс зміни операційних витрат (у % до пох
131,8
142,9
х
переднього року)
Приходиться операційних витрат на 1 грн ре0,71
0,84
1,01
0,3
алізованої продукції
Співвідношення темпів росту доходу та
х
0,85
0,71
х
темпів операційних витрат, %
Рівень рентабельності операційної діяль34,1
30,4
15,7
-18,4 в.п.
ності, %
Джерело: розраховано авторами за даними звітності підприємства
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З даних таблиці очевидно, що відносно темпів
росту валового прибутку, доходу та витрат операційної діяльності підприємства спостерігається
така динаміка:
1) в 2017 році в порівнянні з 2016 роком темпи
росту валового прибутку і доходу значно відстають
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від темпів росту витрат операційної діяльності підприємства, що є крайнє негативним моментом в діяльності суб’єкта господарювання та веде до зниження його рентабельності;
2) в 2018 році ситуація ще більше погіршилась,
мова йде про падіння темпів росту валового прибутку, а дохід був практично на рівні 2016 року.
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Рис. 3. Співвідношення темпів росту чистого доходу і темпів росту витрат операційної діяльності ДП
«ДГ «Саливонківське»
Джерело: побудовано авторами за даними звітності підприємства
Щодо другого критерію, то ми пересвідчуємось, що найбільш оптимальне співвідношення витрат і вартості реалізованої продукції спостерігалось у 2016 році, коли на кожну гривню доходу від
реалізації приходилось всього 0,71 гривні операційних витрат.
Рівень рентабельності операційної діяльності в
цей рік був найвищим – 34,1%. В наступних періодах
ці показники продемонстрували спадну тенденцію.
Наведені дані свідчать, що на підприємстві управління витратами практично відсутнє, як відсутній і мотиваційний механізм управління ними. Про
це може свідчити рівень рентабельності операційної діяльності підприємства, який є третім критерієм оцінки.
За останнім критерієм у 2016 р. рівень рентабельності операційної діяльності був найвищим –
34,1%. Однак, динаміка цього показника є стабільно спадною і це досить тривожний сигнал.
Формувати мотиваційну систему створення
конкурентних переваг за витратами в ДП «ДГ «Саливонківське» пропонуємо наступним чином:
 виділення основних понять і процедур в системі управління конкурентними перевагами;
 виявлення та усвідомлення існуючих проблем високих матеріальних та операційних витрат
на підприємстві;
 формування мотиваційної моделі управління
витратами з огляду на специфіку підприємства та
галузі в цілому;
 розподіл відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
У підсумку варто зазначити, що використання
концепції витратних ланцюгів, бенчмаркінгу та інших інструментів стратегічного вартісного аналізу

для визначення і подальшого формування конкурентних переваг підприємства є необхідною, але недостатньою умовою. Необхідно виконати значну
кількість оцінок з усього діапазону порушених питань для визначення реальних шляхів оптимізації
витрат, включаючи потужну систему мотивації персоналу, що в свою чергу позначиться на зміцненні
конкурентної позиції підприємства та його надійних конкурентних переваг. За таких умов управління витратами повинно стати головним в системі
забезпечення конкурентоспроможного виробництва.
Таким чином, в сучасних умовах діяльності нашого господарства діагностика конкурентних переваг стає об’єктивною потребою, оскільки в сучасній
конкурентній боротьбі за ринки збуту продукції у
виграші той, хто більш реально розуміє ситуацію,
використовуючи результати проведеної роботи з
розрахунків і аналізу. В нашому випадку така діагностика дала можливість переконатись у необхідності управління витратами, їх оптимізації та формуванні конкурентних переваг. Очевидно, що формування такої життєво важливої конкурентної
переваги потребує максимального залучення у цей
процес всього персоналу підприємства та його мотивації.
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Abstract
It is analyzed that each country has its own national culture, which is characterized by its uniqueness and
originality. Therefore, in order to enter into business relations with foreign partners, it is advisable to clearly define
the strategy and tactics of conducting business negotiations. It is studied that the knowledge of certain elements of
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national culture and secrets of business communication of the partner country, which are manifested both in the
spiritual (language, literature, music, painting, religion) and in the material (features of the economic system,
management, production, etc.) spheres of life and activity. For a clearer orientation, some general characteristics
of negotiations with representatives of a number of Western countries are offered. It is justified that in order to
succeed in business negotiations, it is necessary to adhere to business etiquette. Interlocutors must be competent,
polite, professionally trained and confident. It is also important to consider the country in which the company or
person intends to form a partnership, because each of them has its own special shade of business etiquette, which
may differ from the rules of negotiations in the home country.
Анотація
Проаналізовано, що кожна країна має свою національну культуру, яка характеризується своєю неповторністю та оригінальністю. Томму, щоб укласти ділові відносини із іноземними партнерами, доцільно
чітко визначитись зі стратегією та тактикою проведення ділових переговорів. Досліджено, що важливого
та ключового значення набувають знання певних елементів національної культури та секретів ділового
спілкування країни-партнера, які виявляються як в духовній (мова, література, музика, живопис, релігія),
так і в матеріальній (особливості економічного укладу, ведення господарства, виробництва тощо) сферах
життя та діяльності. Для чіткішої орієнтації пропонуються деякі загальні характеристики ведення переговорів з представниками ряду країн західного світу. Обгрунтовано, що для досягнення успіху під час ділових переговорів, необхідно дотримуватися ділового етикету. Співбесідники повинні бути компетентними,
ввічливими, професійно підготовленими та впевненими. Важливо також враховувати країну, у якій компанія чи особа має намір утворити партнерство, адже у кожній з них є свій особливий відтінок ділового
етикету, що може відрізнятися від норм переговорів у рідній країні.
Keywords: etiquette, business negotiations, business meetings, traditions, business partners, business
communication.
Ключові слова: етикет, ділові переговории, ділові зустрічі, традиції, ділові партнеери, ділове спілкування.
В останні роки для багатьох підприємтсв і організацій зявилась можливість розширення економічних звязків за межами країни та виходу на зовнішній ринок, що сприяло налагодженню прямих,
торгових, економічних і виробничих зв’язків з організаціями та фірмами різних країн, а також збільшенню контактів в галузі наукових досліджень, розробки і передачі технологій, у професійній підготовці кадрів.
Входженням економіки України в міжнародний «ринковий простір» також дало можливість
збільшити кількість ділових контактів з іноземними
партнерами з різних видів співробітництва, що передбачає, насамперед, особисті контакти, але може
бути повноцінним лише за наявності знання основних правил, етичних норм і традицій ділових стосунків, заснованих на дипломатичному протоколі, а
також на національно-культурних і етнічних відмінностях переговорного процесу.
Тому, знання деяких національних і психологічних особливостей ділових партнерів допоможе бізнесменам вести себе в кожній країні по її правилами, і головне – домогтися успіху в задуманому
підприємстві.
Проведемо порівняння особливостей ведення
ділових переговорів в провідних країнах світу, опираючись на національні особливості та традиції.
Америка.
Американці не люблять манірність, тому
намагаються під час переговорів створювати менш
офіційну атмосферу, їм властива демократичність в
спілкуванні і манері одягатися. Члени американської делегації нерідко звертаються один до одного
по імені, навіть якщо різниця у віці і статусі між
ними дуже велика, тому вони мають набагато

більшу ступінь свободи під час прийняття кінцевого рішення, ніж, наприклад, члени китайської делегації.
Американці, зазвичай, допитливі, тому ставлять багато запитань, інколи – дуже особистих.
Вони можуть здаватися недискретними, але не
варто ображатися, бо це лише вияв інтересу. Службові приміщення зазвичай відкриті навстіж,
оскільки в США дотримуються правила: «Американець на службі повинен бути в розпорядженні навколишніх».
Вони зазвичай дружелюбні, але друзів поділяють на «друзів по роботі», «друзів по відпочинку»,
«друзів сім’ї» тощо. Якщо, приїхавши в США, ви
хочете зустрітися з американськими друзями, повідомте їх про свій приїзд і чекайте на запрошення
Ділові прийоми, а також зустрічі і переговори
в США досить нетривалі, забороненими темами є
політика та релігія. На діловому прийомі можна
розмовляти про сімю, хобі, небагатослівних
співрозмовників і пауз у розмові американці не
люблять.
У США дуже стурбовані своїм здоров’ям і палять усе менше і менше. З міцних напоїв найпоширенішим є пиво. У коктейлях зазвичай більше
льоду, ніж самого напою.
До себе додому американці запрошують дуже
рідко. Якщо така пропозиція була, – це означає, що
господар дому дуже в цьому зацікавлений. В такому випадку гостеві необхідно прийняти запрошення і прийти, взявши з собою пляшку доброго
вина або сувенір. В ділових жінках американців
приваблює яскравий, старанно накладений макіяж і
коротка стрижка.
Розмовляють американці дуже голосно, тому
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відстань між діловими співрозмовниками є великою. Британська манера говорити приглушеним голосом у них вважається “шепотінням” і викликає
ворожість та підозру. Варто пам‘ятати ще про одну
звичку американців – під час розмови дивитися
прямо у вічі співрозмовнику. Не варто уникати
цього погляду, бо можна справити на американця
несприятливе враження.
Японія.
Культура ділового спілкування в Японії дуже
подібна до китайської, оскільки головним його імперативом тут також є встановлення «духу
дружби» і принцип надзвичайної чемності. Традиційні норми японської моралі були впорядковані
у XIX ст. автором посібника з гарних манер «Керівництво для школярів» бароном Мотода Нагадзене.
Основні вимоги до юнацтва полягали в дотриманні
такої формули: поведінка згідно з синівською повагою до батьків; вірнопідданість, слухняність, відданість і обов'язок; дух спільноти; старанність,
стриманість, ретельність. Японці пристосовуються
до західних технологій і західного одягу, однак
нічого не втрачають зі своєї культури і національних традицій.
У Японії заборонено поводитися розкуто, висловлювати думку прямо і категорично. Особливо
сувора японська мораль до жінки. Японки повинні
в усьому коритися чоловікові, бути чемними і
скромними. Жінкам тут не подають пальто, не поступаються місцем і не відчиняють перед ними
двері.
У розмові не варто провокувати японця на
чітке «ні», оскільки найбрутальніша відповідь для
представника південно-східного регіону – відмова.
Як і в спілкуванні з представниками інших народів
південно-східного культурного простору, думки і
поведінку японців досить важко зрозуміти. Вони
висловлюються не просто обережно, а вкрай обережно, почуту прямо в очі правду можуть сприйняти як страшну образу. За будь-яких обставин,
навіть у важкому горі, вони поводяться пристойно,
з гідністю.
Основу японської бізнес-культури становить
принцип жорсткої субординації. Як і в Китаї, статус
людини тут визначається віком, рангом і статтю. У
міжособистісних стосунках японці дотримуються
принципу «старший - молодший», який обумовлюється статусним і віковим чинниками (навіть
старша на рік людина автоматично отримує вищий
статус). Європейкам важко налагодити партнерські
стосунки з японськими та корейськими бізнесменами, які негативно ставляться до жінок у бізнесі. В
їхніх країнах жінки дуже рідко займають високі посади і традиційно належать до низькостатусних
соціальних груп. їхні позиції у тендерному питанні
можуть спричинити навіть крос-культурні конфлікти.
У японських фірмах жінки переважно
працюють на посаді секретаря; японки, які
працюють у бізнесі, автоматично сприймаються чоловіками як секретарки. Однак їх ставлення до
жінки-іноземки як до потенційного партнера не
завжди негативне. Дізнавшись, наприклад, що
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жінка-діловий партнер займає високе становище у
керівництві підприємства, ймовірно, не будуть
проти співробітництва з нею.
Ієрархічність, субординованість японського
етикету відобразилися на культурі поклону - традиційній формі вітання. Чим нижчий уклін, тим
більше поваги він виражає. Європейці не розрізняють їхніх поклонів, та японці на це не ображаються.
Навпаки, їм притаманні своєрідні культурний
снобізм та культурна замкненість. Вони абсолютно
байдуже ставляться до безпорадності іноземця у
спробах їсти паличками; європейки у кімоно, на
думку японців, виглядають кумедно; негативне
враження справляє на них недосконале володіння
японською мовою.
Культура ділового спілкування в Японії передбачає багато обмежень, ігнорування яких пов'язане
з ризиком припинення будь-яких стосунків. Японський етикет понад усе вимагає пунктуальності, поваги до статусу, відсутності будь-якої афектації у
стосунках. Щоб не спізнитися, японець може прибути на переговори задовго до встановленого часу.
У спілкуванні з представниками контрастних
культур, зокрема з мешканцями західноєвропейського або східноєвропейського регіонів, японці
останнім часом практикують рукостискання. При
цьому варто пам'ятати, що японська культура –
принципово дистантна і неконтактна. Максимальна
відстань між японськими співрозмовниками становить 40-60 см, що унеможливлює будь-які поплескування по спині, обнімання, поцілунки, тримання за руку. Варто уникати і прямого тривалого
зорового контакту, який японці, ймовірно, витлумачать як прагнення залякати або як прояв ворожості. Багатьох європейців, американців дивують
надприродний спокій і незворушність японців.
Культура спілкування в Японії вимагає вибачення за кожну помилку. Зазвичай японці слухають
співрозмовника, схвально промовляючи «так», «цілковито так» тощо. Однак це означає лише те, що
вони уважно слухають, а погоджуються чи ні, робити не можна жодних висновків.
Під час ділового спілкування японців, важливого значення надають обміну візитівками, для них
це своєрідний ритуал («мейши»), він майже ідентичний китайському ритуалу: вручати візитівку потрібно двома руками, тримаючи її великими і
вказівними пальцями так, щоб можна було
розгледіти на ній текст. Приймати візитівку від
японця теж слід обома руками, відразу її прочитати
і покласти або на стіл (перед собою), або у спеціальний футляр.
Невід'ємним елементом японського ділового
етикету є обмін подарунками. В Японії під час першої зустрічі подарунки підносять господарі, а не
гості. Презентувати японському партнеру можна
дорогий коньяк або віскі, який варто гарно упакувати за японськими звичаями. Вручати подарунок,
як і приймати, слід обома руками. Підносячи,
наприклад, японцю подарунок, бажано сказати:
«Вибачте, що це всього лише маленький сувенір»
або щось подібне. Почувши пропозицію випити,
потрібно дочекатися, поки наповнять келих, після
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цього – зробити аналогічну послугу сусідові.
Ще одним важливим фактом є те, що у гості до
японців не варто ходити з квітами, оскільки Їх дарують, як правило, хворим або сім'ї померлого.
Перш ніж увійти до японського оселі чи ресторану, потрібно зняти взуття, тому шкарпетки мають
бути у зразковому стані, а жінкам не завадить мати
запасні колготки.
Найпочесніше місце за столом на переговорах
або банкеті – найвіддаленіше від дверей. Перш ніж
сісти, слід зачекати, поки не сяде найпочесніший
гість, якщо він спізнюється, інші гості розміщуються, не чекаючи на нього, але з появою його
в залі всі присутні мають встати. Навіть почесний
гість повинен зачекати запрошення сісти.
Японське уявлення про ввічливість вимагає
підкресленої чемності в усьому. А в стосунках з
іноземними партнерами японці виявляють надзвичайну ввічливість. Тому не слід дивуватися, почувши від японського колеги слова: «Я, недостойний, і моя нікчемна дружина запрошуємо Вас, високоповажного і шляхетного, до нас у гості».
Японці люблять розважатися, тому діловим переговорам нерідко передують різні неформальні заходи, які не потрібно ігнорувати. У меню японців
переважають страви з морепродуктів (риба, краби,
восьминоги, водорості тощо). Екзотичну для європейця страву – сиру рибу, японці зазвичай готують
до святкового столу. Повсякденні страви японської
кухні – рис і відварена або смажена риба, до яких
додають соуси, приправи, овочі або фрукти. Супи із
рису, птиці японці їдять невеликими порціями.
Англія.
У будь-якого народу є своя культура, яку пізнати з книг або фільмів досить складно. І британці
в цьому сенсі не виняток. Англія – країна, культура
якої вражає своєю прихильністю традиціям.
Стандартне привітання в Англії – це рукостискання, яке найчастіше супроводжується універсальними англійськими привітаннями «Hi!» І «Hello!».
Поплескування по плечу або інші подібні жести в
Туманному Альбіоні вважаються безтактністю.
Найчастіше бесіди починаються з обговорення погоди, так як не прийнято відразу ж переходити до
особових справ. Приїжджаючи в іншу країну, потрібно точно знати, наскільки довго триває той чи
інший проміжок дня. В Англії вітати людини фразою «Good morning!» Можна в проміжок між
раннім ранком і обідом. А ось в Китаї, наприклад,
«доброго ранку» – це зовсім короткий проміжок
між ранковим пробудженням і сніданком. Важливо
запам'ятати: якщо зустрінете когось пізно ввечері,
не кажіть йому «Good night!» – в англійській мові
це не привітання, а прощання. Вітаючись з дамою,
чоловік може зробити легкий уклін.
Варіантів для прощання у англійців також досить багато, але найпоширеніші – «Bye», «Good
bye!», А також «Have a good day!». «Have a good
day!» (Або «Have a nice day!», «Have a good evening!», «Have a good night!») – перекладається як «хорошого Вам дня!», Є офіційно-діловим прощанням,
ввічливим і зручним. З ним ви завжди вгадаєте.
Дуже добре підходить для ділових партнерів і колег
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по роботі.
Перш ніж почати вести бесіду з людиною
треба бути обізнаним, а перш ніж познайомитися,
потрібно прийти на зустріч. І якщо ви прийдете невчасно – бесіда навряд відбудеться. Англійці дуже
цінують час, і у них не прийнято спізнюватися не
тільки на різні ділові зустрічі, але навіть до обіду у
власному будинку.
Одяг для ділової зустрічі безумовно має класичним. Але найголовніша деталь в одязі для
англійців – це краватка. Саме по ньому визначається соціальний стан і добробут людини. Слід
пам'ятати, що англійський гумор і жарти досить
мудрі. Найчастіше їх зміст просто ледве зрозумілий
іноземцям, так як в Англії обожнюють іронію і зажадають її і від іноземця.
Розмовляючи з англійцем, не тримайте руки в
кишенях і уникайте зайвої жестикуляції. Вона для
англійців на кшталт театральності, тобто
нещирості.
Також будьте обережні у розмовах на такі
делікатні теми, як імміграція, особливо в містах на
зразок Бредфорда, так як це місто відоме расовим
нетерпінням, і там траплялися масові заворушення.
Багато людей дуже толерантні і не підтримують расизм, проте є винятки.
А от у Шотландії чоловіки можуть носити кілт
на офіційному прийомі. Ні в якому разі не жартуйте
з цього приводу. У Північній Ірландії релігійні і
політичні проблеми були і залишаються джерелами
багаторічних конфліктів. Отже, уникайте, по -можливості таких тем.
Починайте переговори не з предмету обговорення, з суто людських проблем – погода, суперечка, діти. Постарайтеся розташувати до себе
англійського партнера. Необхідно підкреслити
ваше добре розташування до британського народу і
до ідей, які цей народ розділяє. Всі питання повинні
бути витримані і коректні.
Англійські бізнесмени, як правило, люди ерудовані і начитані, розбираються не тільки у своїй
професійній сфері, але і в області літератури, кіно,
мистецтва в цілому. Будьте готові підтримати
бесіду на абстрактну тему, якою може початися
(або закінчитися) ваша ділова зустріч.
Якщо англійський партнер запросив вас на
ланч – не відмовляйтеся, але і запам'ятайте, що ви
повинні також організувати подібний захід.
Перед початком зустрічі поцікавтеся, яким часом має в своєму розпорядженні ваш партнер - тим
самим ви покажете, що цінуєте не тільки свій, але і
його час.
Не менш важливо не забувати надавати знаки
уваги тим, з ким ви коли-небудь зустрічалися або
вели переговори. Вітальна листівка до свята або з
нагоди дня народження, привіти близьким вашого
англійського колеги піднімуть ваш діловий авторитет і вкажуть на вашу ввічливість і гарні людські
якості.
В Англії чітко визначено коло предметів, які
можна дарувати діловим партнерам. Це записники,
блокноти, календарі, запальнички, лазерні диски,
фірмові авторучки, на Різдво – алкогольні напої та
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дорогий сир. Решта може розглядатися як хабар і
засіб тиску на партнера. Якщо в ділових колах стане
відомо, що представники якихось фірм замішані в
таких діях, то довіру до них може бути підірвано. І
це настільки серйозно, що таким бізнесменам доводиться йти з цієї сфери діяльності.
Багатьом з нас відома така англійська традиція,
як «five-o'clock tea», тобто чаювання о 5 годині вечора. В Англії вас дуже часто запрошуватимуть на
чашечку чаю, не відмовляйтеся: відмову господарі
можуть прийняти за особисту образу. А після походу в гості не забудьте відправити господарям записку з подякою.
Іспанія.
Іспанці щирі, сердечні, відкриті, володіють почуттям гумору і здатністю працювати в команді.
Вони люблять вести багатослівні дискусії, тому регламенту переговорів дуже часто не дотримується.
Кожна з провінцій Іспанії надає характеру жителів свій неповторний колорит. Однак, чим ближче до півдня, тим більш відкритим стає прояв почуттів, менш формальним і умовним спілкування.
Ділове знайомство відбувається за загальновизнаними
правилами:
рукостискання і обмін візитними картками. Звертаючись
іспанці
вживають
синьйор або синьйора. Представники молодшого
покоління можуть зразу ж запропонувати звертатись на «ти».
Звичайною справою на зустрічі можуть бути
запізнення на півгодини. В ході знайомства іспанці
намагаються якомога більше дізнатись про партнера, щоб надати переговорам характеру «дружньої
бесіди».
Ділові розмови іспанці починають із загальних
розмов про погоду, спорт, визначні історичні події,
місцеві пам’ятки культури, це лестить почуттю національної гордості іспанців. Іспанські бізнесмени
вважають, що переговори повинні проводитись
особами, рівними за своїм статусом у діловому
світі. Щоб справити належне враження на іспанського партнера, бажано на переговорах виявляти
сміливість. Покажіть себе розумним, гідним поваги, відкритим співрозмовником.
В Іспанії ділові зустрічі не можна призначати
на
полудень,
оскільки
у
цей
час
в
іспанців сієста.
Іспанці можуть говорити годинами, тому зустріч найчастіше закінчується набагато пізніше,
ніж передбачено регламентом. Якщо іспанця не дослухати до кінця і перебити його мову, це буде
сприйнято як неповагу. Жорсткі часові рамки зовсім не по душі іспанцям; вони не пунктуальні і
п'ятнадцятихвилинний запізнення є для них практично нормою. Вважається, що і в ділових питаннях іспанці не дуже люблять дотримуватися обумовлених термінів. Не можна наносити візити безпосередньо після обіду. В цій країні, якщо вам дають
візитну карту, це ознака найбільшої довіри.
При приведенні ділових зустрічей слід додержуватись такої форми одягу: класичний костюм,
біла сорочка та ретельно начищене взуття. Одягайтеся консервативно, уникайте яскравих, крикливих
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кольорів. Взуття найважливіший елемент облачення. В одязі іспанцям довподоби сполучення чорного з білим, чи чорного з червоним із оздобленнями золотом. Волосся іспанки люблять стягувати
у тугий пучок.
Зазвичай іспанці прагнуть стати якомога ближче до співрозмовника. Іспанці публічно демонструють прихильність до своїм друзям і близьким.
Чоловіки можуть обійматися при зустрічі, якщо
вони друзі або родичі. Жінкам при зустрічі дозволено обійнятися і поцілувати один одного в щоку.
Іспанці при розмові активно жестикулюють.
Не намагайтеся наслідувати їм. Нахил голови вбік
–знак зацікавленості, опущена голова – негативне і
досить критичне ставлення до партнера. Хита ння
головою з боку в бік, здебільшого зліва направо, –
це знак здивування, спричиненого незрозумілою
поведінкою.
Корисні поради:
 При розмові будьте готові, що вас переб'ють. Будьте терплячі.
 Запрошення в гості прийміть як комплімент. Іспанці рідко запрошують до себе.
 Дозвольте іспанцеві розповісти про сім'ю
 Не даруйте: дорогі подарунки, які можуть
навести на думку про підкуп
 Іноземок приймають в ділове співтовариство Іспанії, але їм потрібно відразу ж поставити до
відома колег про своєї компетентності і зв'язках.
 Не приймайте іспанське почуття власної гідності і впевненості в собі за нетерпимість.
Ірландія.
У бізнесі ірландці незмінні у своїх симпатіях:
вони не каються у тому, що роблять з переконанням, і не пробачають нічого ворогам, понад усе
цінують свободу і не відступають перед життєвими
труднощами. В соціальних ситуаціях звертаються
один до одного по імені, якщо офіційно – за професійними або академічними званнями.
В ірланців досить високорозвинуте почуття товариськості і взаємної допомоги. На переговорах
ірландські партнери вміють ховатись за маскою великої простодушності і відкритості, водночас демонструючи великі розумові здібності. У відповідь
на питання вони рідко кажуть «так» чи «ні», вважаючи прямоту грубістю, не люблять зайвої метушні.
Ірландці завжди готові вступити в полеміку з найменшого приводу, хоча представники цієї нації не
мають якоїсь особливої жаги до помсти. Руками жестикулюють мало.
На відміну від точних до педантизму німців та
англійців, ірландці необов’язкові. Вони можуть
трохи спізнитися на ділову зустріч, хоча від партнерів чекають пунктуальності.
В Ірландії полюбляють призначати ділові
зустрічі в пабах і барах, яких безліч. Тут можна поговорити про справи, послухати чудове виконання
ірландських балад, випити національне знамените
пиво «Гінес». Якщо ви пішли в паб зі своїм партнером по бізнесу, замовлення робіть по черзі.
Одягаються ірландці просто, скромно, спортивно й недорого, не надаючи особливого значення
зовнішньому блиску. Не визнають ірландці дорогі
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шапки чи шуби з натурального, особливо, з
рідкістного хутра. Ірландці завжди були активними
учасниками кампаній по захисту тварин
Італія.
Італійці – народ, в характері якого домінує експресивність, тобто схильність повністю піддаватися своїм емоціям та відверто висловлювати їх.
Італійці люблять вирішувати ділові питання не
за столом переговорів, а в неофіційній обстановці,
наприклад, у невеличкому ресторані, але легкість у
спілкуванні та традиційна відкритість італійців не
повинні вас надто розслаблювати, оскільки в бізнесових питаннях ви зустрінете досить офіційний підхід.
Для ділових зустрічей слід одягати класичний
костюм. Характерно, що в Італії ви майже не зустрінете на керівних посадах жінок. Традиції суспільства утримують жінку вдома більше, ніж в будь-якій
іншій європейській країні. Тому якщо ви тут у діловій подорожі, і якщо ви - жінка, вважайте, що одягаєтесь для чоловіків. Не забудьте, що італійці звертають увагу на стильний фасон. Вдягніть свої найкращі туфлі, візьміть модну сумочку.
Сховайте подалі дешеву біжутерію і купіть
(або позичте) для подорожі золоті прикраси. Італійці легко відрізняють справжню річ від підробки.
Вечірній наряд потребує особливої ретельності,
якщо ви вечеряєте у ресторані зі своїми колегами.
Жінкам бажано одягати яскраві сукні з шовку або
атласу і обов'язково діамантові сережки чи брошку.
Всупереч поширеній думці, ділові італійці відрізняються певною стриманістю, тобто певною мірою вони манірні. Представляючись, необхідно назвати тільки своє прізвище, і обмінятися рукостисканнями. В Італії рукостисканням обмінюються
навіть жінки.
Віддають перевагу винам місцевого виробництва, міцні напої п'ють рідко. Довгі тости проголошувати не прийнято.За обідом не слід забувати про
компліменти відносно італійського способу життя,
а також національних страв. Під час перебування в
Італії важливо оволодіти мистецтвом вживання
спагеті.
Найкращий подарунок для італійця – це подарунки для його дітей. Для господині можна принести гарний букет квітів. Обмін візитними картками є виключно важливим ритуалом, в Італії їх
можна вручати тільки на ділових зустрічах, але не
на громадських заходах.
Швеція.
Шведи відомі у світі своєю глибоко вкоріненою лютеранською діловою етикою, яка найбільш
близька до німецької, але не настільки суха. До її
характерних рис відносяться:
 Старанність;
 Пунктуальність;
 Акуратність;
 Серйозність;
 Грунтовність;
 Порядність;
Надійність у відносинах – основне гасло ділових відносин. шведи - педанти, тому не слід називати партнера по спілкуванню по імені до тих пір,
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поки він сам вам цього не запропонує.
Рівень кваліфікації шведських бізнесменів
дуже високий, тому в своїх партнерах вони особливо цінують професіоналізм. Шведи, як правило,
володіють кількома іноземними мовами, насамперед англійською та німецькою.
Шведи люблять планувати справи заздалегідь,
тому і про ділові зустрічі з ними краще домовлятися завчасно, а не в останню хвилину. На переговори з ними слід прибувати точно в призначений
час, відхилення від якого не повинно перевищувати
3-5 хвилин, у виняткових випадках - до 15 хвилин.
Шведські бізнесмени воліють знати заздалегідь
склад учасників і програму перебування (включаючи робочу частину, прийоми, відвідування театрів
тощо). Буде ввічливим з вашої сторони дати рекомендації про форму одягу при відвідуванні прийомів і театру.
Традиційно переговори починаються з бесіди
про погоду, спорт, пам'ятки і т. д. До цієї частини
переговорів потрібно заздалегідь готуватися. У
солідних шведських компаніях дотримується
строга дисципліна і субординація відповідно до
займаним становищем. Кожен учасник переговорів
має право на власну думку, коли йому буде надано
слово.
Шведи стримані і зазвичай не висловлюють
яскраво своїх емоцій. Вони попередньо і всебічно
вивчають отримані пропозиції і люблять розглядати всі питання в найдрібніших деталях, тому,
якщо ви хочете досягти успіху, на переговори потрібно приходити ретельно підготовленим.
Шведи стримані і зазвичай не висловлюють яскраво своїх емоцій. Вони попередньо і всебічно
вивчають отримані пропозиції і люблять розглядати всі питання в найдрібніших деталях, тому,
якщо ви хочете досягти успіху, на переговори потрібно приходити ретельно підготовленим.
Дружні зв'язки і відносини у шведів відіграють
особливу роль у розвитку бізнесу. Робота не обмежується стінами офісу і часто має продовження
за дружньою вечерею в ресторані або в гостях. Додому запрошують зазвичай тільки найближчих чи
важливих партнерів. Якщо ви отримали таке запрошення, то не забудьте купити квіти господині.
Правила хорошого тону передбачають у такому разі запрошення з вашого боку. Шведи дотримуються традиційних поглядів на одяг ділової людини, віддаючи перевагу класичному стилю.
Франція.
Французький етикет відображає саму культуру
Франції. Ні для кого не секрет, що саме французи
протягом століть є законодавцями мод і стилю.
Саме в цій країні краса користується найбільшим
пошаною і визнанням. Французи цінують красу в
усьому: в архітектурі міст, в мистецтві, в жінках, в
різного роду церемоніях і обрядах, в їжі та інших
насолодах.
Французи – нація емоційна, досить гучна і темпераментна, тому французький етикет дозволяє виявляти почуття і емоції за допомогою мови, жестикуляції і міміки. Французи люблять обговорювати
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щось або когось, робити зауваження, однак критики на свою адресу вони витримати не можуть.
Все це знову ж пояснюється впливом культури
Франції і підвищеною емоційністю жителів цієї
країни.
Про зустрічі слід домовлятися заздалегідь.
Пунктуальність розглядається як прояв ввічливості. Однак загальне правило таке: чим вище статус гостя, тим більше допускається запізнення. Для
французів величезне значення має освіта, загальний
рівень знань, ерудиція. Вони по праву пишаються
своєю культурою. Хороше знайомство з історією,
філософією, мистецтвом високо цінуються.
Відповідно, і подарунки, які відповідають інтелектуальним запитам або почуттю прекрасного, будуть добре сприйняті (наприклад, книги або альбоми з мистецтва). Втім, в діловому середовищі обмінюватися подарунками не дуже прийнято.
Ділові зустрічі, переговори вони воліють вести
саме по-французьки, навіть якщо самі володіють іншими мовами і не люблять, коли іноземці роблять
помилки у їхній мові. Велике значення надається
риториці, умінню логічно правильно викласти свою
думку в наступній послідовності: теза, антитеза,
синтез. Велику увагу вони приділяють деталям, їх
точності, тому тактичні прийоми при веденні переговорів можуть бути вкрай різноманітні.
У діловій практиці цієї країни переговори
прийнято призначити на 11 годину ранку або 3:30
пополудні. Під час перерви учасникам може бути
запропонований сніданок. Французи дуже пишаються національною кухнею, тому під час прийому
рекомендується висловлювати своє захоплення
стравами і напоями. У зв’язку з цим, не доцільно
додавати за своїм смаком сіль або пряності, а також
залишати їжу. Про справи починають розмовляти
після того, як подадуть каву.
Під час налагодження ділових контактів дуже
велику роль відіграють особисті зв’язки і знайомства. Французькі підприємці намагаються шукати
нових партнерів через посередників, які зв’язані
дружніми, сімейними або фінансовими відносинами. При знайомстві необхідно представити свою
візитну картку, якщо на зустрічі присутні кілька
людей, візитна картка вручається особі, що займає
більш високе положення.
Ділові французи приділяють великої уваги попереднім домовленостям, вони воліють заздалегідь
обговорити ті чи інші питання, щоб потім вирішити
їх остаточно. Французи дуже чемні, ввічливі,
доброзичливі, схильні до жартів, але під час серйозного обговорення не уникають конфронтаційного
стилю вони відстоюють свої позиції з великою
настирливістю, по суті, переговори ведуть дуже
жорстко та не люблять, коли партнери змінюють
свою позицію. Багато часу займає у них
аналізування, тому переговори триваліші, ніж в
американців. Договори, підписані французами,
завжди дуже точно сформульовані й не допускають
можливості різних тлумачень.
Вимоги до зовнішнього вигляду ділової людини у Франції в основному ті ж, що й в інших європейських країнах, але є одне важливе правило:
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одяг повинен бути високої якості з натурального
матеріалу. Виключіть з вашого гардеробу все синтетичне.
Якщо вас запросили на ділову вечерю, будьте
готові витратити на це кілька годин і випити достатню кількість французького вина. Пам'ятайте,
що французи звикли обговорювати бізнес за десертом. Якщо французький діловий партнер запросив
вас на вечерю, принесіть з собою шампанське або
вино, коробку шоколаду і квіти. На вечерю рекомендується приходити на 15 хвилин пізніше визначеного часу. Запрошення в гості додому означає
особливу прихильність до вас. У Франції прийнято
дарувати один одному подарунки, в тому числі і в
діловому оточенні. Ви можете порадувати своїх
іноземних колег пляшкою гарного вина або коробкою дорогих цукерок (близько 30 євро). У виборі
квітів так само слід звернути увагу на декілька нюансів: це не повинні бути хризантеми або троянди,
так само слід уникати квітів жовтого кольору (квіти
цього кольору натякають на особисті стосунки).
У неформальній бесіді ви здобудете прихильність французів, якщо будете говорити з ними про
французьку культуру або історію, літературу, вино
або кухню. У що б то не стало уникайте критики на
адресу Франції чи французів. Також забороненими
темами є Друга світова війна і статус Корсики, але
Наполеоном вони пишаються як видатним французом. Крім того французи не люблять говорити в
ділових колах на особисті теми.
Грузія.
Грузія – ієрархічна країна. Вік, посаду та владу
зазвичай поважають в суспільстві. До людей поважного віку зазвичай ставляться з надзвичайною повагою і саме тому їх представляють першими під
час знайомства. Поряд з повагою – відповідальність, і саме тому від тих, хто за ієрархією вище, (чи
то вдома, чи то в бізнесі) очікують прийняття важливих рішень в інтересах суспільства або певної
групи людей.
Грузинські правила поведінки в бізнесі значно
менш формальні, ніж в інших країнах, наведемо основні з них:
 Під час зустрічі слід всім тиснути руки;
 Підтримуте зоровий контакт під час привітання;
 Людина, вища за посадою, має вітатися
перша;
 Ввічливо чекайте поки жінка простягне
руку;
 Зазвичай людину називають за прізвищем
та посадою;
 З переходом на «ти» слід почекати, доки
людина не запропонує це сама.
Грузини дуже цінують стосунки. Почуття людини більш важливі ніж факти, тож варто зауважити, що якщо є погані новини, тобі можуть не сказати правду в повному обсязі. Так само ви маєте
проявляти почуття, розповідаючи погані новини.
Так само, прагнучи мати ділові стосунки, грузини
можуть погодитися з вами, навіть якщо розуміють
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що це неправильно. Однією проявою такої культурної особливості є те, що питання ставлять негативно, щоб людина могла позитивно на них
відповісти.
Грузини не бояться виражати почуття. Не дивуйтесь, якщо грузини проявляють злість або
надзвичайне розчарування протягом ділових
зустрічей. Так само грузини емоційні оратори. Під
час обговорення теми можуть підняти голос або
сильно жестикулювати руками.
Грузини, як правило, потягом обговорень
підтримують зоровий контакт. Відведення погляду
або переривання зорового контакту може бути
сприйнято як знак того, що ви говорите неправду.
Не дивлячись на те, що грузини дуже цінують стосунки, вони можуть бути дуже прямими.
Вссі ділові зустрічі втгрузіії починаються зі
вступу. Такі вступи зазвичай проводять на честь
старших людей, часто жінок представляють першими. Будьте готові до надання інформації про
своє минуле, досвід та мету візиту. Також плідності
зустрічі посприяє завчасне відправлення біографії
всіх присутніх на зустрічі. Це економить час та
надає змогу зробити більш детальний вступ. На
першій зустрічі зазвичай вирішується, чи можливе
ведення спільного бізнесу. Перша зустріч не передбачає підписання контрактів. Потрібні час та витримка.
Зустрічі можуть тривати під час обіду або вечері. Тема розмови може відходити від бізнесу,
проте грузини використовують цей момент щоб
краще про тебе дізнатися.
В більшості випадків рішення приймає керівництво компанії. Якщо ви не зустрічаєтеся з керівником, майте на увазі, що мета зустрічі – обговорення найважливіших питань. Після цього інформація передається людині, яка уповноважена
приймати рішення. Часто зустрічі можуть бути перервані. Не приймайте переривання зустрічі як знак
не інтересу, адже грузини не бачать поганого у
вирішенні кількох питань одночасно.
Польща.
Поляки-бізнесмени на початку знайомства віддають перевагу формальному підходу до бізнесу.
Може здатись, що цей підхід є достатньо дистанційним, однак це не основне. Ви також можете
помітити різницю у стилі між урядовцями, які притримуються офіціозу та підприємцями, які добровільно його уникають. Найкращим буде дозволити вашим колегам визначити рівень формальності. Загальні поради включають:
 Тисніть руки всім, тільки прийшовши та як
йдете;
 Рукостискання є досить міцним, а візуальний контакт цінується;
 Почекайте, коли жінка перша протягне
руку;
 Деякі старші бізнесмени можуть поцілувати руку жінки на зустрічі. Не копіюйте таку поведінку, оскільки вона може бути сприйнята як
насмішка;
 Титули вважаються престижними. Наукові
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або професійні титули вживаються з почесним титулом з або без прізвища;
 Почекайте, коли вас запросять перейти на
імена;
 Ви можете працювати з кимось роками, але
так і не перейти на імена без титулів;
 Професійними візитками обмінюються без
формальних ритуалів;
 Постарайтеся щоб одна зі сторін Вашої
візитної картки була польською мовою;
 Включайте вищі наукові ступені та титули
на своїй візитній картці; також вражають
кваліфікації;
 Привітання, як правило, стримані, однак
ввічливі. Вітаючись, потискання рук, прямий візуальний контакт, посмішка та належне вітання для
того чи іншого часу доби буде достатнім;
 «Доброго ранку/дня» польською звучить
як «dzien dobry», а «Доброго вечора» – «dobry
wieczor»;
 Звертайтесь до людини за її почесним титулом, використовуючи форми «Pan» для чоловіків
та «Pani» для жінок та їхні прізвища. Не використовуйте імена, поки вас не попросять. Перехід від використання формальних до неформальних імен є
настільки важливим кроком, що навіть існує ритуал
усвідомлення зміни статусу та вашого переходу в
так зване внутрішнє коло. На вечірках та інших
соціальних зборах, хазяїн познайомить вас зазвичай
спочатку із жінками, поступово перейшовши до чоловіків.
Відкриває зустріч зазвичай найстарша людина
та встановлює пункти того, що буде обговорюватись. Вона може також вербально запропонувати
порядок денний для обговорення. Світські розмови
є нормою на початку зустрічей; не поспішайте тут,
оскільки це частина побудови відносин. Перші
декілька зустрічей можуть здатися схожими на
справжні світські, аніж на ділові переговори. Якщо
таке відбувається, це означає, що ваші польські колеги все ще вас оцінюють та ще не склали про Вас
своє враження. Ви можете розглядати це як можливість зблизитися та спробувати сформувати такі
стосунки. Ланч та вечеря часто використовуються
у подальших особистих стосунках.
Зустрічі мають тенденцію бути відносно
спокійними, коли вже було налагоджено особисті
стосунки. Голі факти є важливими, тому учасники
приходять добре підготованими з фактажем та візуальним матеріалом, аби підтвердити свої слова. Від
іноземців очікується те саме.
Процес прийняття бізнес-рішень, як правило,
має ієрархічну основу, і тому більшість рішень буде
прийматись верхівкою компанії. Остаточні рішення
пройдуть через ретельні, всебічні етапи, які навіть
будуть зафіксовані у письмовому вигляді.
В основному, поляки судять інших по їх особистим якостям. Тому вони полюбляють проводити
час, дізнаючись про людину як особистість. Це дозволяє їм оцінювати людей.
Чесність дуже цінується у Польщі, оскільки
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довіра є наріжним каменем ділових стосунків. Будова особистих стосунків є невід’ємною частиною
для успішних бізнес-угод, особливо якщо ви шукаєте довгострокові бізнес-стосунки.
Відомо, що поляки – дуже прямі співрозмовники, тобто вони кажуть те, що вони думають. Однак вони дуже чутливі до почуттів інших і саме це
визначає як і що вони кажуть.
Незважаючи на те, що пряме спілкування дуже
цінується у Польщі, існує також «покращення»
того, що буде сказано, аби інформація подавалась
більш дипломатичним способом. Рівень стосунків,
в основному, визначає, наскільки прямим хтось
може бути.
Для тільки-но встановлених та більш формальних стосунків, велика увага приділяється дипломатії. Коли стосунки пройшли початковий етап,
люди почувають себе більш впевнено, говорячи
відверто один з одним, а пожвавлене спілкування
стає більш поширеним.
У ділові сфері польських пртнерів також прийнято підносити подарунки. Підходящими моментами для подарунків є дні народження, іменини
(дата народження святого, на честь якого та чи інша
людина отримала своє ім’я) та Різдво. Доцільно не
обирати подарунки, які є занадто дорогими; це
може поставити людину у незручне становище.
Якщо вас запросили додому на вечерю, принесіть із
собою вино, квіти, випічку чи солодощі для
хазяйки. Не даруйте жовті хризантеми, оскільки їх
беруть для похорон, також уникайте червоних або
білих квітів, особливо гвоздик та лілій.
Висновки. Дати рекомендації щодо проведення ділових переговорів (negotiations) з представником кожної конкретної нації чи країни практично
неможливо, тому що окрім культуральних особливостей велику роль відіграють також фактори,
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пов’язані із особистістю співрозмовника та специфікою бізнес-середовища. Однак для чіткішої
орієнтації пропонуються деякі загальні характеристики ведення переговорів з представниками ряду
країн західного світу.
Отже, для того, щоб досягти успіхів під час
ділових переговорів, необхідно дотримуватися
ділового етикету. Співбесідники повинні бути компетентними, ввічливими, професійно підготовленими та впевненими. Важливо також враховувати
країну, у якій компанія чи особа має намір утворити
партнерство, адже у кожній з них є свій особливий
відтінок ділового етикету, що може відрізнятися від
норм переговорів у рідній країні. Це допоможе показати себе з найкращої сторони і підвищить результативність переговорів.
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Abstract
Estimation of fixed capital investment using econometric models allows establishing many factors and their
importance in the interaction with this factor. Based on this model, the minimum and maximum range of changes
in the investment factor has been determined, which is further necessary for forecasting macroeconomic indicators.
The article deals with the development of an econometric model of dependencies and influence of factors on
fixed capital investment in Ukraine. The object of the study is the systemic stochastic relationships that are instantiated during the formation of fixed capital investment. The research was performed based on the statistical data
of the enterprises of Ukraine of the State Statistics Service of Ukraine.
A multifactor econometric model that demonstrates the dependence of the fixed capital investments of
Ukraine against gross profit, the number of economically active population and the consumer price index in
Ukraine is developed and investigated in the paper. Thus, with the growth of gross profit of Ukraine (x1) by UAH
1 million, the value of investments in the fixed capital of Ukraine will increase by UAH 0.0005 billion; with the
growth of the economically active population in Ukraine (x2) per 1 thousand people, the value of investments in
the fixed capital of Ukraine will increase by 0.067 billion UAH; with the growth of the consumer price index in
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Ukraine (x3) by 1%, the value of investments in the fixed capital of Ukraine will increase by UAH 1.704 billion.
With a gradual increase in the average expected value of the fixed capital investment of Ukraine by 25%,
their number can be expected in the amount of UAH 347.0 billion under the following conditions: with the growth
of gross profit up to the level of UAH 841721.8 million subject to constant other factors; with an increase in the
number of employees up to 23682.8 thousand people subject to constant shares of other factors; with the growth
of the consumer price index up to 142.9%.
The developed econometric model of changes in the fixed capital of Ukraine has a high level of multiple
correlation and determination (about 99%), which is an evidence of the model high quality. The evaluation of the
parameters has been confirmed by statistical significance based on Student t-statistics. The adequacy of the model
was assessed using Fisher’s ratio test with 0.05 significance level, 3 and 6 degrees of freedom according to the
level of variances. The model is adequate, which is confirmed by comparing the actual and tabular values of the
Fisher test.
Keywords: investments in fixed capital of Ukraine, Gross profit of Ukrainian enterprises, Number of economically active population, Consumer price index, econometric modeling, forecastin, estimation of factor influences, elasticity coefficient, beta coefficient/
Challenge problem. The economic growth of any
economic and market participant is directly related to
the reproduction of the fixed assets considering the fact
that the satisfaction of emerged social requirements demands reconstruction, technical reequipment of the existing PP&E or creation of the new ones that make it
possible to manufacture the necessary products. To
reach this goal you may need the necessary additional
investment resources to the fixed capital. Investment is
a complex and meaningful concept, which integrates

different economic processes influencing over the production, distribution, exchange and consumption, thus
they are the fundamental basis for the social economic
reproduction. This being the case it is fair to say that
there is a direct relationship between economic growth
and the availability of investment resources.
The target of the research is investment to the
fixed capital of Ukraine for 2008-2017 period. The
finding of the analysis of changes in the fixed capital
investment factor of Ukraine are shown in Table 1.
Table 1
Investments in fixed capital of Ukraine, 2008-2017, UAH billion
Period No.
Years
Investments in fixed capital of Ukraine, UAH billion
1
2008
272.1
2
2009
192.9
3
2010
189.1
4
2011
259.9
5
2012
293.7
6
2013
267.7
7
2014
219.4
8
2015
273.1
9
2016
359.2
10
2017
448.5
Basic estimators
No.
Evaluation category
Value
1
amount
2775.6
2
average number
277.6
3
average absolute incrementation
19.6
4
average growth factor
1.057
5
variance
5498.0
6
mean-square deviation
74.1
7
coefficient of variation
26.7
Calculated on the basis of statistical data [12]
The results of the analysis of the investment behavior in fixed capital of Ukraine are shown in Table 1.
According to these calculations (Table 1) during 20082017 period, the average expected value of investment
was UAH 277.6 billion. The average absolute incrementation of this indicator has shown that during this
period the average annual increase was UAH 19.6 bil-

lion. and amounted to 105.7% growth. The average deviation of the indicator from the average expected value
amounted to UAH 74.1 billion, which is equal to
26.7%.
The results of the assessment of dynamic changes
in the gross profit of Ukrainian enterprises are presented in Table 2.
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Table 2

Gross profit of Ukrainian enterprises, 2008-2017, UAH million
Period No.

Years

Gross profit of Ukrainian enterprises, UAH million

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

360810
346676
410579
478783
536461
569640
647781
894987
1142194
1345863

Basic estimators
No.
Evaluation category
1
amount
2
average number
3
average absolute incrementation
4
average growth factor
5
variance
6
mean-square deviation
7
coefficient of variation
Calculated on the basis of statistical data [12]
According to these calculations (Table 2) during
2008-2017 period, the average anticipated value of the
gross profit of Ukrainian enterprises was equal to UAH
673377.4 million. The average absolute incrementation
of this indicator has shown that during this period the
average annual drop was -0.7% and it amounted to
99.4% of growth. The average deviation of the indicator from the anticipated value is 10.9, which is equal to
9.2%.

Value
6733774.0
673377.4
109450.3
1.158
106266158975.4
325984.9
48.4

According to these calculations (Table 3) during
2008-2017 period, the average anticipated value of the
economically active population of Ukraine was
18946.2 thousand people. The average absolute incrementation [2] of this indicator has shown that during
this period the average annual drop was 535.1 thousand
people and amounted to 97.1% of growth. The average
deviation from the average anticipated value was
1879.9 thousand people, which is equal to 9.9%.
Table 3
Number of economically active population in Ukraine, 2008-2017, thousand people
Number of the economically active population, thou people
Period number
Years
2008
1
20972.3
2009
2
20191.5
2010
3
20266
2011
4
20324.2
2012
5
20354.3
2013
6
20404.1
2014
7
18073.3
2015
8
16443.2
2016
9
16276.9
2017
10
16156.4
Basic estimators
No.
Evaluation category
Value
1
amount
189462.2
2
average number
18946.2
3
average absolute incrementation
-535.1
4
average growth factor
0.971
5
variance
3533993.7
6
mean-square deviation
1879.9
7
coefficient of variation
9,9
Calculated on the basis of statistical data [12]
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The average deviation of the indicator against the average anticipated value amounted to UAH 12.44 billion,
which is equal to 10.88%. Note that the coefficient of
variation characterizes the level of risk of deviations
within the critical norm of financial risks. In general,
the growth of the consumer price index is proportional
to the growth of the economically active population and
gross profit of Ukraine, which is characterized by a
strong relationship between these factors.
Table 4
Consumer price index in Ukraine, 2008-2017
Period number
Years
Consumer price index
1
2008
122.3
2
2009
112.3
3
2010
109.1
4
2011
104.6
5
2012
99.8
6
2013
100.5
7
2014
124.9
8
2015
143.3
9
2016
112.4
10
2017
113.7
Basic estimators
No.
Evaluation category
Value
1
amount
1142.90
2
average number
114.29
3
average absolute incrementation
-0.96
4
average growth factor
0.99
5
variance
154.71
6
mean-square deviation
12.44
7
coefficient of variation
10.88
Calculated on the basis of statistical data [12]
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The results of the analysis of changes in the consumer price index of Ukraine are shown in Table 4.
According to these calculations (Table 4) during
2008-2017 period, the average anticipated value of the
consumer price index in Ukraine [11] was 114.29. The
average absolute incrementation of this indicator has
shown that for this period the average annual growth
rate was -0.96 points and amounts up to 99% of growth.

According to the analysis, it should be noted that
all factors influencing over investments in fixed capital
of Ukraine had a general tendency to over time decrease.
Analysis of recent research and publications
The problem of ensuring the efficient use of investment in the conditions of overcoming the consequences of the financial crisis is extremely important,
not only for the national but also for the world economy. This relevance is primarily due to limited access
to sources of investment resources and the available imbalance of their distribution, as well as the multi-vector
development of sectoral components of the Ukrainian
economy, including regional, under the influence of investment in fixed capital.
The main causes of problems in the investment
process are primarily the structural discrepancy between the investment in certain economic activities and
the financial result, as well as the lack of necessary resource level and high cost of investment resources. Under these circumstances, the further development of the
economy requires qualitative changes in its structure,
primarily against the real sector support, as it is the
foundation on which, in particular, the budget system
of the state is based. A key factor in the growth of the
real sector of the economy is the gradual increase in
production efficiency, which will help replace the price
competitiveness of regional businesses with the nonprice one. At the present stage of the national economy

development among the non-price means of gaining
competitive advantage by domestic producers and
maintaining their conquered segments in domestic and
foreign markets are the following:
- timely renewal of production while reducing its
material and energy consumption;
- diversification and creation of new types of products and services;
- carrying out technical re-equipment, first of all
effective enterprises;
- introduction of technological and managerial innovations.
That is, the use of investment resources in enterprises should primarily be aimed at enhancing the innovation and, in particular, scientific and technological
potential of the latter. Full fulfillment of such a potential requires active budget support through the coordination of state and local programs for the modernization of the fixed capital in the priority areas of government investment policy concerning the real sector of
the economy. An effective mechanism for attracting investment resources including foreign ones, into the national economy is a public and private partnership, the
practical form of which is the creation of a system of
powerful industrial and innovative technology parks in
the regions of Ukraine. The parks allow attracting foreign investors with their capital and innovations into
the country’s economy by providing certain subsidies
in a way that does not contradict international rules.
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Due to the creation of the industrial parks, the state gets
a legitimate opportunity (in terms of WTO rules and
regulations) to “subsidize” investment activities reducing the real costs of business, creating an investment
climate favorable to foreign investors. Therefore, the
industrial parks should become an integral part of the
economic system of the country, as they are a tool to
stimulate the modernization of industrial production,
attract investment, increase employment, and equalize
the economic development of the regions.
Direct foreign investment, which was attracted to
the economy of Ukraine in the pre-crisis period, was
constantly growing; the growth rate ranged 32.0 to
65.0%. However, during and after the economic crisis,
the growth rate decreased significantly and ranged 10.0
to 4.0% [5].
The issue of forecasting the development of economic processes, in particular in the investment market,
is especially important. This is an important element
and function of public administration, the basis for designing future processes, the ability to predict the d history of economic indicators, the investment support indicators of the country’s economy. The developed forecasts allow to check various scenarios of possible
economic advancement on the basis of the involved investments aimed to choose regional economic policy of
the state [3, p. 242; 4, p. 299-305; 5, p. 249-253; 8, p.
533-542].
The issues of assessing the effectiveness of investment, their impact on the consumer price index, employment and gross income in the context of the national economy transformation and their forecasting are
of great importance and require research. Among the
foreign authors who considered the issues are the following: I. Ansof, S. Beer, R. Brandenburg, P. Samuelson, D. Steiner, S. Welsh, I. Forrester, and others.
Among domestic scientists and economists-practitioners who have made a significant contribution to the theory of investment policy, efficiency and forecasting of
investments, we have noted V.P. Aleksandrova, О.М.
Alimov, Yu.M. Bazhan, E.R. Bershed, V.M. Geets,
M.S. Gerasimchuk, В.І. Yeleiko, О.М. Kirilenko, М.І.
Krupka, О.V. Kuhlenko, І.І. Lukinov, О.М. Mertens,
M.P. Pedan, A.A. Peresada, P.S. Rogozhin, V.M.
Hobta, V.Ya. Shevchuk, E.Y. Shilov and others.
However, despite numerous scientific studies in
the field of investment processes, the problems of assessing the effectiveness of investment and especially
forecasting their levels have not been adequately addressed both in Ukraine and abroad, and therefore remain relevant and important and require appropriate research based on economic and mathematical and, consequently, econometric methods and models.
Forming the goals of the article
Estimation of fixed capital investment using econometric models allows to determine the array of factors
and their importance in the interaction with this factor.
Based on this model, it is possible to determine the minimum and maximum range of changes in the investment factor, which is further necessary for forecasting
macroeconomic indicators.
The article deals with the development of an econometric dependency model and the influence of factors
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on fixed capital investment in Ukraine. The target of
research is the systemic stochastic relationships that are
instantiated during the formation of fixed capital investment. In the course of the research, statistical data
on the activities of enterprises of Ukraine of the State
Statistics Service of Ukraine, regulations, and scientific
works of domestic and foreign scientists, theoretical
textbooks and manuals have been used.
Presenting the basic material
Model specification
Econometric models belong to functional models.
They quantify the relationship between the initial indicators X of the economic system and the performance
indicator Y. In general, the econometric model can be
written as follows:
Y = f (X, u),
(1)
where X — initial economic indicators;
u — random, or stochastic component.
X indicators can be deterministic and stochastic.
The additive component u is a random variable, and
therefore, since the dependent variable Y depends on u,
it is also stochastic. These indicates that the econometric model is stochastic.
Development and research of econometric models
have certain features. These features are due to the fact
that econometric models are stochastic. They describe
the correlation and regression relationship between
economic indicators. This relationship quantifies the
available patterns of economic processes and phenomena. Therefore, to develop an econometric model, it is
necessary:
1) to have a sufficiently large set of data observations;
2) to ensure the homogeneity of the set of observations;
3) to ensure the accuracy of the original data.
The econometric model contains a set of regression equations that describe the stochastic relationships
between the studied economic indicators, as well as certain identities that characterize the relationship between
economic indicators.
The most common mathematical type of relationships studied is linear (relative to parameters) and additive in form. At the same time, situations are possible
when the same indicators in some equations play the
role of interpretable variables and in others they act as
explanatory ones (such models are called systems of
simultaneous equations).
The main problems of econometric modeling include:
- identification of variables and hypothesis of
model specification;
- specification of the econometric model;
- methods for estimating model parameters;
- model verification;
- forecast of interpretable variables based on the
model.
The solution to these problems is largely based on
mathematical and statistical tools. Much attention is
paid to the methods of multidimensional analysis and,
above all, to the methods of recognition of socio and
economic characters, their typology.
Based on the main characteristics of the studied
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economic area, the econometric model of changes in
the number of the economically active population of
Ukraine can be represented by the following specification:
у= f (x1, x2, x3)
(2)
where
у – investments in fixed capital of Ukraine, UAH
billion;
х1 – gross profit, UAH million
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х2 – number of the economically active population,
thou people
х3 – consumer price index in Ukraine, %.
Estimation of the econometric model of
changes in investment in the fixed capital of Ukraine
The information base for the development and
evaluation of the econometric model of changes in
fixed capital investment in Ukraine is given in Table 5.

Table 5
Information base for calculating investment in fixed capital of Ukraine
у
х1
х2
х3
Number of the
Fixed capital
No.
Period
economically acConsumer price ininvestment,
Gross profit, UAH million
tive population,
dex, %
UAH billion
thou people
2008
1
272.1
360810
20972.3
122.3
2009
2
192.9
346676
20191.5
112.3
2010
3
189.1
410579
20266
109.1
2011
4
259.9
478783
20324.2
104.6
2012
5
293.7
536461
20354.3
99.8
2013
6
267.7
569640
20404.1
100.5
2014
7
219.4
647781
18073.3
124.9
2015
8
273.1
894987
16443.2
143.3
2016
9
359.2
1142194
16276.9
112.4
2017
10
448.5
1345863
16156.4
113.7
Calculated on the basis of statistical data [12]
As is shown in Table 5, the consequent features
are selected investments in fixed capital of Ukraine in
billion UAH. The data sample is equal to 10 years, ie
2008 - 2017. ie, the estimated current period is equal to
1 year [1]. The main data set of macroeconomic indicators and the consolidated budget of Ukraine was obtained from public information of the State Statistics
Service of Ukraine.
The model is evaluated on the basis of calculations
of partial correlation ratios and regression parameters
calculated by the least square method (LSM) [11].
Partial correlation ratios of the econometric model
are obtained from the developed correlation matrix:
r(yx1) = 0.87, the relationship between the ratios
is strong, the direction is positive going.
r(yx2) = 0.63, the relationship between the ratios
is average, the direction is positive going.
r(yx3) = 0.04, the relationship between the ratios
is weak, the direction is positive going.
r(x1x2) = -0.92, the relationship between the ratios
is strong, the direction is inverse.
r(x2x3) = 0.23, the relationship between the factors is weak, the direction is positive going.
r(x1x3) = -0.52, the relationship between the factors is average, the direction is inverse.
Estimates of the partial correlation ratios show that
external connections prevail in the model, ie between
the factors yx (i). The internal interrelations between
x (i+1)x(i) have a small correlation effect, which
does not confirm the presence of multicollinearity
against the correlation matrix.
The general type of the regression equation is described by the equation:

(3)
y  ŷ  e
where
y is the actual value of investment in fixed capital
of Ukraine,

ŷ

is a theoretical (regression) value of investment in the fixed capital of Ukraine,
e - error of results.
The linear form of multifactor regression on a set
of 3 factors in general is as follows:

ŷ  b0  b1  x1  b2  x 2  b3  x3

(4)

ŷ

Where
is a theoretical (regression) value of investment in the fixed capital of Ukraine, UAH billion,
x1 is gross profit, UAH million, x2 - number of employed population, thousand people, x3 - consumer
price index in Ukraine, %.
bi - the parameter of the regression equation is calculated by the method of least squares (MNC).
The calculation of the equation of the multifactor
econometric model is performed using the application
"Data Analysis", which is given in Annex B. The multifactor model of changes in the number of employed
population of Ukraine has the form:

ŷ  1550,2  0,0005x1  0,067x 2  1,704x3 (5)
According to the model obtained, we have the
characteristics of changes in the investment factor in
fixed capital “y”:
- with the growth of Ukraine’s gross profit (x1) by
UAH 1 million, the value of investments in the fixed
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capital of Ukraine will increase by UAH 0.0005 billion;
- with the growth of the employed population in
Ukraine (x2) per 1 thousand people, the value of investments in the fixed capital of Ukraine will increase by
0.067 billion UAH;
- with the growth of the consumer price index in
Ukraine (x3) by 1%, the value of investments in the
fixed capital of Ukraine will increase by UAH 1.704
billion.
The model obtained is significant, which is confirmed by the value of the multiple coefficient of determination R2 = 0.954. Factors x (i) have a 4.6% influence on the resulting “y”, and the other 1.3% influence
belongs to factors not taken into account in the model.
The multiple correlation coefficient r(y, x1, x2, x3) is
0.976, which indicates a high level of closeness between the factors. The model is adequate, which is confirmed by the calculations of Fisher’s F-statistics [11].
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Fcalc.>=Ftheor. ( = 0.05, df1 = 3, df2 = 6), ie 41.563>
= 4.76.
The significance of the regression parameters is
confirmed by the evaluation of Student’s t-statistics at
degrees of freedom (n-2,  = 0.05) ttheor = 2.31. The
significance of the model parameters showed that they
are all significant: ttheor = 2.31 [14]:
- b0: tcalc. (-3.60)> = ttheor (2.31) - significant;
- b1: tcalc. (6,92)> = tteor (2,31) - significant;
- b2: tcalc. (4,37)> = tteor (2,31) - significant;
- b3: tcalc. (2,86)> = tteor (2,31) - significant.
Based on the high level of the multiple coefficient
of determination and the significance of the model coefficients, we can conclude that there is no multicollinearity.
Estimation of anticipated fluctuations of theoretical and actual values of the model of changes in investment in the fixed capital of Ukraine is given in table 6.
Table 6
Estimation of factor influences in econometric model

Period
number

Period

Fixed capital
investment,
UAH billion

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
amount
Authors’ own calculations
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Regression value
of fixed capital investment, UAH
billion

Deviation of the
actual value
from the regression one

Data lower
range

Data upper
range

259.0
181.9
215.9
248.8
273.6
296.0
223.3
278.4
347.5
451.2
2775.6

13.1
11.0
-26.8
11.1
20.1
-28.3
-3.9
-5.3
11.7
-2.7
0.0

-1921.7
-1944.4
-1918.2
-1890.4
-1866.8
-1854.2
-1909.0
-1881.0
-1783.3
-1716.7
-18685.7

2439.7
2308.3
2350.0
2387.9
2414.1
2446.2
2355.6
2437.7
2478.3
2619.1
24236.9

272.1
192.9
189.1
259.9
293.7
267.7
219.4
273.1
359.2
448.5
2775.6

As the evaluation finding has shown, the range of
changes in parameter values is within [11]:
blower <bi< bupper
-2601,86 <b0< -498,652
0,000348 <b1< 0,000728
0,029564 <b2< 0,104577
-0,53513 <b3< 3,945008

The diagram of the range of changes of regression
values of the econometric model of changes in the number of the economically active population is shown in
Fig. 1.
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Fig. 1. Diagram of the range of changes in the regression values of the econometric model of changes in fixed
capital investment in Ukraine
Authors’ own calculations
In general, for 2008 - 2017 period, fixed capital
investment of Ukraine are characterized by gradually
increasing changes with slight fluctuations.

The analysis of deviations of the basic factors according to which the model of changes of the income
of the population of Ukraine is developed is investigated on the grounds of averages (tab. 7).
Table 7
Estimation of average values changes of econometric model parameters
Parameter change
Coefficient
у
х1
х2
х3
average
1
277.6
673377.4
18946.2
114.29
5%
1.05
291.4
707046.3
19893.5
120.0
10%
1.1
305.3
740715.1
20840.8
125.7
15%
1.15
319.2
774384.0
21788.2
131.4
20%
1.2
333.1
808052.9
22735.5
137.1
25%
1.25
347.0
841721.8
23682.8
142.9
Authors’ own calculations
As can be inferred from Table 7, with a gradual
increase in the average anticipated value of the fixed
capital investment of Ukraine by 25%, there amount
can be expected equal to UAH 347.0 billion under the
following conditions: with the growth of gross profit to
the level of 841721.8 million UAH providing constant
other factors; with an increase in the number of employees to the level of 23682.8 thousand people providing
constant shares of other factors; with the growth of the
consumer price index up to 142.9%.
The standardized regression coefficient indicates
the share of influence of the i-th explanatory variable
by y in comparison with the change of y. The larger

ˆks value, the more influential is the i-th factor. The

estimated values of the standardized regression coefficients can be calculated by the following formula,

which can also be a definition:

ˆ si  b i

 xi
y

(6)

Where: bi is 1OLS-estimation of the regression coefficient bi; δxi is the empirical standard (mean square)
deviation of the i-th xi regressor. δy is the empirical
standard (mean square) deviation of y regressand.
The standard deviation of x0 variable for a free
member is zero, then

̂s0 = 0. It makes no sense to cal-

culate a standardized free member. When interpreting
the beta coefficient, it is assumed that the empirical
standardized deviations δxi and δy are typical (characteristic) changes of the studied variables.
The calculation of the factor elasticity of the studied model is shown in table 8
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Table 8
Calculation of the elasticity coefficient of the studied model of changes in the number of economically active population of Ukraine
beta coefficient
elasticity coefficient
b1
2.365
1.305
b2
1.700
4.578
b3
0.286
0.702
Authors’ own calculations
Elasticity is a nondimensional indicator. The zero
dimension of elasticity k is an advantage: it facilitates
interpretation. In the linear regression equation, the partial derivative dy/dxi is equal to the regression coefficient bi. In this case, the true elasticity is calculated as
follows:
(7)

which indicates the high quality of the model. The evaluation of the parameters is confirmed by the statistical
significance of the Student t-statistics.
5. The adequacy of the model was assessed using
Fisher’s ratio test at 0.05 significance levels, 3 and 6
degrees of freedom according to the level of variances.
The model is adequate, which is confirmed by comparing the actual and tabular values of the Fisher’s test.

The estimated elasticity k is interpreted as follows: if, other things being equal, the i-th regressor
changes by one percent, the regressand will change by
i percent as a result.
Elasticity is fully formulated as follows: “estimated elasticity in relation to xi (for example, the estimated elasticity of demand relative to income or the estimated elasticity of turnover relative to shopping capacity).
The finding of the calculations has shown that the
factors possess elasticity within the growth by 1% of
the level of the corresponding factors x(i):
- in the fixed capital of Ukraine it will increase by
1.305% with an increase of 1% in gross profit;
- investments in the fixed capital of Ukraine will
increase by 1.305% with an increase in the number of
employees by 1%;
- investments in the fixed capital of Ukraine will
increase by 0.702% with an increase of 1% in the consumer price index.
According to the assessment of the factor elasticity, we can conclude that the greatest impact on fixed
capital investment has a change in the number of employees.
Conclusions and prospects for further research
1. Econometric analysis allows us to investigate
the economic system on the basis of stochastic equations, the formal form of which is renewed on the basis
of the form and type of relationship between dependent
and independent factors.
2. Investment are long-term placement of capital
in various areas and sectors of the economy, infrastructure, social programs, environmental protection both
within the country and abroad in order to develop production, social sphere, entrepreneurship, get profit. All
this is justified by the study of changes in investment.
3. Econometric methods and models allow us to
develop a stochastic model of estimation for which the
nature of factors is defined by probabilistic statistical
information and distribution of statistical data.
4. The constructed econometric model of changes
in fixed capital investment in Ukraine has a high level
of multiple correlation and determination (about 99%),
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ORGANIZATIONAL CULTURE AS A FUNDAMENTAL FACTOR IN IMPROVING THE
COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE
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Vinnytsia, Ukraine
Abstraсt
The article reveals the essence of the concept "organizational culture" and substantiates the importance of this
factor in the development of competitiveness of the enterprise. Since as a result of underestimation of the value of
organizational culture sometimes at the enterprise spontaneously may be formed not the most favorable atmosphere for business from the accompanying phenomena: indifferent and irresponsible attitude to business, high
conflict and, as a consequence, a decrease in productivity, which leads to a decrease in economic efficiency of the
enterprise.
Keywords: organizational culture, company competitiveness, personnel, control mechanism.
At the turn of the XX and XXI centuries, managers
of developed countries note a new trend: the most important source of competitive advantages of firms and
corporations, flourishing, become not so much financial and logistical factors, as the development and peculiarities of organizational culture, which are carried
by the staff and the head of the enterprise. At the same
time, the organizational culture of heads of enterprises
began to be considered as an indicator of formation of
progressive values and aspirations, norms and models
of behavior, which are supported by subordinates and
are effectively implemented in practice.
Processes of market transformations in Ukraine
not only have caused a number of transformations in
economy and management of the enterprises, but also
have put heads of the enterprises before a choice: to adhere to old and inefficient forms of organizational culture, to border with extensive development, or to form
more progressive organizational culture, demands activation of labour and creative efforts, development of
competences, assimilation of new knowledge and
skills, development and introduction of innovations.
Many enterprise managers do not yet realize the
crucial importance of such a choice, underestimating
the importance of organizational culture. As a consequence, there is a contradiction between the existing
position of the organizational culture of enterprise managers and the requirements of the market environment,
the needs of adaptation to market changes, accelerated
economic and innovative development.

Shortcomings in the formation and development
of organizational culture of managers have a negative
impact on their organizational behavior, staff motivation, labor efficiency, the state of social and labor relations, which, in turn, prevents the effective operation of
enterprises and the content of their competitive positions in the market. There was an urgent necessity in
search of ways of formation and development of organizational culture of heads of the enterprises, adequate to
new conditions of management in Ukraine [2].
As a concept, concentrates the most important
postulates and treasures of management science, the
theory of organizational culture has established itself as
an important component of the modern management
paradigm.
All components of the modern management paradigm are united by a common idea: ensuring the survival of the organization in the long term through the
effective use of human resources, the formation and improvement of knowledge, stimulating creativity and innovation, and the degree of aspiration of staff to obtain
new knowledge, the nature of behavior in non-standard
situations, attitudes to work and consumers are largely
determined by the parameters of organizational culture.
Therefore, the successful implementation of the five
basic concepts of modern management (knowledge and
intellectual potential management, strategic management, quality management, strategic marketing and social responsibility of business) without substantial fill-
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ing of the main provisions of the theory of organizational culture would have lost an important part of its
economic essence.
The practice of large global companies confirms
that organizational culture directly affects the efficiency of work, affecting both individuals and the activities of the company as a whole. The organizational
culture is a powerful factor that determines the concreteness of an organization by disclosing the personal
potential of employees.
In recent decades, management practitioners and
theorists have been increasingly interested in the phenomenon of organizational culture. And it is not accidental - after all, organizational culture is an integral
part of any organization, it is called to provide efficiency of its activity. Without a clear understanding of
what is the essence of the concept, it is impossible to
manage it productively.
The notion of organizational culture originates in
the theory of management. No unified interpretation of
the term "organizational culture" has yet been developed; the differences are based on the understanding of
culture (in a narrow or broad sense).
E.Shein writes about "a set of basic beliefs formed independently, learned or developed by a certain group as it learns to solve the problems of adaptation to the external environment and internal integration, proved to be effective enough to be considered
valuable" [7].
F. Kotler notes that it is difficult to formulate this
concept clearly, because sometimes it is understood as
"the exchange of experience, the orders characterizing
the organization".
V.R. Vesnin understands organizational culture as
a set of collective values that are shared by all team
members, symbols, beliefs, and behavioral patterns of
the organization members. In his opinion, organizational culture is manifested in the manner of their interaction with external attributes.
Е. Dzhaus viewed the enterprise culture as a way
of thinking and a way of action, which has become a
habit and a tradition, to a greater or lesser extent shared
by all employees of the enterprise and which must be
assimilated or at least partially accepted by newcomers
in order for new team members to become "their" [10].
Stephan Robbins, author of a series of books on
the theory of organizations and general management,
believes that "corporate culture is a social glue that
helps to maintain the integrity of an organization by
creating acceptable standards of thinking and behavior.
Along with the term "organizational culture", the
term "corporate culture" is used in scientific environment. Although most of the works on both organizational culture and corporate culture are similar in content, individual scientists share these concepts.
Thus, A. Maksimenko believes that the size of the
organization shares them. He suggests the number of
thousands of employees as a "threshold" and argues
that a large organization lacks an internal informal
structure and dating at the status level.
I.Groshev and Y.Semenov say that the concept of
organizational and corporate culture are far from iden-
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tical. I.Groshev believes that the concept of "organizational culture" can be applied to a local industry organization, and "corporate" - to a diversified international
corporation.
Y.G.Semenov says that corporate culture is an organic part of organizational culture and reflects the specific character of the corporation as a group phenomenon [3].
According to the majority of researchers, there are
two conditional concepts of organizational culture,
which represent the methods of its study:
1. Rational and pragmatic, which considers organizational culture as an attribute of the organization (a
changing element).
2. Phenomenological, in which the organisational
culture is treated as the very essence of an organisation
(not as a property, but as what it (organisation) actually
is).
Representatives of the rational and pragmatic approach consider the organizational culture as an attribute of the organization, understanding it as different:
values and norms, unique characteristics as a part of the
organizational potential. Proponents of this approach
believed that the organizational culture can be directly
managed and the role of the leader (leader) is huge.
However, the disadvantage of this approach is that there
may be leaders who do not have a high culture.
"The most successful companies have become so
because of a unique set of cultural characteristics that
distinguish them from others," says Tom Peters and
Robert Waterman in "The quest for excellence. Lessons
from America's Most Successful Companies "(1982).
They see organizational culture as one of the seven interlinked factors that make up the "smart way to create
an organization" [10]. Later on, the idea of distinguishing a leading organization from a simple one, by means
of possession of "a clearly visible culture, such that it is
clearly recognized by its employees", is supported by
other American scientists Kim S. Cameron and Robert
E. Quinn in their work "Diagnostics and Measurements
of Organizational Culture".
Scientists note that in some cases, the organizational culture is laid down by the founder of the firm,
sometimes formed gradually, as the organization accepts the challenges of the environment and overcome
obstacles that affect the organization from outside.
The culture of some organizations is consistently
developed by management teams, which aim to systematically improve the performance of their company.
Scientists believe that culture manifests itself in what is
valuable to the organization. In leadership style, language and symbols, procedures and everyday norms,
and how success is defined. In other words, in everything that reflects the uniqueness of an organization's
character. [8].
The phenomenon of organizational culture was
studied in the 1970s using the theory of social construction of P. Berger and T. Lukman's reality, according to
which the procedural dimension of society is a historical process of its evolution, in which the mechanisms
of institutionalization are fixed. The method of application of these mechanisms makes it possible to establish
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socio-cultural specificity of each concrete society (including organization) [4].
Stefan Robbins, notes that it is corporate culture
that "defines the image of the organization, that is, it
forms features that allow to distinguish one company
from another; influences the process of formation and
dissemination of corporate identity; contributes to raising awareness, ie increase in the number of obligations
voluntarily assumed by employees in relation to the organization, the establishment of a system of priorities
in which the personal benefit is not leading positions;
and finally, contains mechinisms of control, which determine the nature and style of behavior with the company.
Based on these provisions, proponents of the phenomenological approach consider direct management
of organizational culture impossible. Thus, O.Rodin
believes that culture cannot be arbitrarily manipulated
by the leadership, namely, it determines the style and
character of leadership. Transformation of organizational culture is a long process, the influence on which
is always mediated and requires from the management
of the organization a sufficiently deep reflection on the
peculiarities of its organization [5].
So, organizational culture can be considered from
two points of view: as a product of the organization's
functioning, and as the basis for its formation.
It is undeniable that organizational culture is a
complex and flexible concept. It is distinguished by the
complexity and interdependence of elements, by the
relative value of forecasts. Its role in the general strategy of personnel development and the organization as
a whole is steadily growing. However, there are very
few organizations that have special services engaged in
forming and implementing corporate values. Other organizations have a wide field of corporate values formation, so the management of Ukrainian enterprises
still need to realize the importance of corporate culture,
which is increasingly called the intangible basis for the
development and success of any organization. When researching the concept of organizational culture, it
should be borne in mind that most often by this concept
is understood the culture of organizations as some objects, systems.
However, having investigated organizational culture not only from the point of view of personnel management, organizational behavior, etc., but also from
the point of view of organization theory, it becomes
clear that the essence of organizational culture is the
culture of organization of social and economic system.
The organizational culture is present in all spheres of
human activity in the organization, and its functions
should be realized in all functional blocks of the enterprise management system, including personnel management. Organizational culture, influencing each
functional block of the management system, reflects the
ideology of organization management. The organizational culture creates the foundation of the management
process - its ideology.
Management of the organization is carried out by
people, with both the subject and the object of management being the personnel. It is also important that the
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culture is a purely human category, and the organizational culture is formed in the consciousness of the person - the enterprise personnel as its bearer and distributor. Therefore, the impact of organizational culture is
directly directed to the worker, and through him already
on the production process, product quality, etc. Personnel with high development potential compared to
equipment, technology, etc., which cannot be constantly updated.
In the current conditions of rapid scientific and
technical progress, limited external resources, the opportunity for the enterprise to develop, using the internal potential, is one of the most important factors of
successful competition. As V.V. Usacheva "... the importance of purposeful introduction of modern methods
of work with the personnel at the Ukrainian enterprises,
which allow to provide a higher level of coordination
of interaction of employees of enterprises ..." is growing, and also that "organizational culture and system of
work with personnel act for each other as factors of internal influence, as, on the one hand, changes of organizational culture cause necessity of corresponding
change of work with personnel, on the other hand, directions of work with personnel, developing organizational culture, in their turn, receive it as a basis of its
further perfection"[11].
Thus, the growth of labor productivity is achieved,
firstly, by better material support of production, and
secondly, by increasing the interest of personnel in better performance of their work, social cohesion. The
most significant factors of efficiency, first of all, include the level of profit, quality of products and services, but practitioners believe that the structure of intangible assets increasingly pays attention to organizational culture, because "in the culture there is a great
competitive force" [9].
Thus, organizational culture can be considered as
a holistic and effective tool of personnel management
only in the conditions of the existing structure of dominant values and the presence of a certain hierarchy of
values of the labor collective, and will constitute the essence of the culture of the organization.
From the point of view of many researchers, "the
process of formation of organizational culture directly
depends on the identity of the process of creation of the
group itself, since the essence of the group, its members' way of thinking, views, feelings and values are the
result of collective experience and collective learning,
which is expressed in the system of perceptions accepted by the group, and is the culture of the group.
Consequently, the structure of the problems that any organization and its staff face in the production process.
It is necessary to understand how leadership or leader
perceptions are manifested in the vision of the situation
that the group has adopted as its own. E.P. Pomerantseva in her work "Model of Personnel Management"
has defined the mechanisms of introduction by leaders
of cultural bases in a situation when the organizational
model of culture requires changes.
The mechanisms of introduction of cultural bases
are provided as effective means by which managers
(leaders) introduce their own ideas about the organizational culture. Secondary mechanisms can be effective
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means in forming organizational culture if the manager
(owner) is able to use them in a certain way. These
mechanisms for implementing culture create a socalled corporate climate for the organization. At the
first stage of the organization's development, this climate is determined by the manager (leader); at the next
stages of the organization's existence, the climate is a
reflection and manifestation of common cultural ideas,
namely, the organizational culture, the quality of which
is formed by the personnel. The effectiveness of organizational culture is its strategic direction and, consequently, its ability to develop (adaptability level) can be
determined based on the extent to which its main goal
has been achieved.
The main objective of the culture is to ensure the
self-organisation of the socio-economic system through
the staff. The level of organizational culture development can be determined by qualitative indicators: availability of a special group (service, HR manager, cultural managers), developed system of encouragement
and stimulation of employees, suitable for forming and
developing corporate culture, etc. D. Leaders almost always play a leading role in the formation of organizational culture. As for the positive impact on an individual worker, organizational culture can be manifested in
the formation of values of professional activity, self-development, self-actualization, self-learning, which are
signs of competitiveness of the company's personnel.
The main purpose of organizational culture is to
ensure the self-organization of the socio-economic system with the help of the personnel. Achievement of the
main goal of organizational culture is possible due to
the increase of the level of development of labor potential of the organization. The labor potential includes the
following components: health, morality and teamwork
skills, creative potential, activity, organization, education, professionalism, working time resources and professional culture.
Professional culture is a function of an employee's
competence and work ethics, principles, values, etc.
The peculiarities of the personnel as a carrier of culture
have been established, which are the basis of their culture and the necessity of constant adaptation of their behavior to the changes in the conditions of enterprise
functioning. The methods of adaptation of the enterprise culture are consonant with the methods of culture
support. This is a change of attention on the part of the
personnel management manager, namely: "... change of
style of conflict or crisis management; redesign of roles
and change of focus in training programs; change of incentive criteria; change of accents in personnel policy;
change of organizational symbolism and ritualism"
[12]. That is why it is so important to know the main
factors influencing the culture of an enterprise as well
as the direction of their influence.
Among the factors of internal environment influencing the organizational culture the following can be
singled out: personality of the founder of the organization; time period of existence of the organization on the
market (stage of life cycle); size of the organization;
sphere of activity of the organization; level of education
and qualification of workers; available resources; technology.
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The influence of the founder's personality on the
organizational culture is manifested in the fact that his
or her basic beliefs, worldview, ideals will be transmitted to his or her employees and the entire organization,
and subsequently will be transmitted through generations of workers.
The impact of the level of education and qualification of employees on the organizational culture is manifested in the values that employees will be able to perceive, as far as possible show creativity and initiative
on their part, which and in what quantity are necessary
measures for training, rotation, further training of employees, etc. If the staff does not understand, share (not
accept) the organizational culture created by management, it will remain only as a declaration, and the actual
culture will be very different.
The organizational culture is formed in the process
of communication and joint problem solving to achieve
a common goal. As a result of these processes own values, criteria of achievement of the general purposes,
rules and norms of behaviour, forms of interaction with
external environment are made.
Hence, a necessary condition of formation and development of organizational culture is joint activity of
people and presence of the common purpose. The system of management of the formation and development
of organizational culture is a relationship between the
managing part (i.e. the subject) and the managing part
(i.e. the object).
It is important to note that many functions of the
organisational culture are closely related to the functions of the personnel management system. Therefore,
the process of formation and development of the organizational culture is in interrelation and interdependence
with HR management processes, and for effective implementation of the organizational culture functions it
is necessary to support the HR management system.
In order for the process of formation and development of the organizational culture to be successfully
implemented, for the purpose of effective management
of this process it is necessary to determine the composition of elements that are part of the management system of formation and development of the organizational culture, and therefore the development of personnel. Most often, the system of management of the
process of formation and development of organizational culture is part of the HR department and reports,
respectively, to the Director of Human Resources Management. This is due to the specific functions and tasks
of the organizational culture related to the functions of
the HR management system, and their successful implementation requires close cooperation between the
two units. When creating an organizational culture
management unit, it is necessary to bear in mind that in
modern organizations, more attention should be paid to
HR management, training and development.
Let us consider the model of values accepted in the
organization. (Fig.1).
The model is based on organizational values accepted unconditionally by all team members. The set of
values and philosophy adopted in the organization influences the formation of six basic elements that most
fully characterize the organizational culture.
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Mission, strategy, goals. The mission of an organization determines its main purpose in society, the
meaning of its functioning, its worldview and specificity, strategy, goals. Defining the culture of work and
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behavior, the mission reflects the value foundation of
the company.

Fig. 1. The model of organizational culture through its values
Style of management and leadership. Culture is
usually created by the company's top management,
which is formed by cultural values, norms, climate necessary for the mission implementation.
The culture of work. The culture of work is composed of both internal factors (the level of the employee, his or her attitude to work, the degree of responsibility and old age) and external factors, which form
the organization by providing working conditions and
means.
Symbolism. It is an external manifestation of organizational culture: mottos, slogans, logos, brands, rituals, traditions, legends.
Organisational ethics. Includes norms, standards,
regulations, codes, etiquette adopted in the organization, and the organizational climate.
Culture of quality. The culture of quality is based
on a common quality management framework that includes activation of the human resource, improved
quality of working life, reduced costs and increased
productivity of the organisation.
Elements of organizational culture constantly interact, being exposed to factors both external and internal environment of the company [5].
The process of formation of organizational culture
begins with the manager's awareness of his own personal values and norms, motives of labor activity, as
well as the peculiarities of organizational culture of the
organization, its adequacy, strengths and weaknesses,
the possibilities of its transformation [1].
At definition of the basic purposes of formation of
organizational culture at the enterprise of administration it is necessary to realize that it, first of all, helps
workers to act reasonably, creates conditions for their
effective association in the form of integral system, at
the expense of effect of synergy helps to reach desirable
results.

The main task of the manager is the development
and implementation of the enterprise development program, based on the solution of specific problems of his
team, among which is dominated by ensuring a high adaptation of the enterprise to changing market conditions. An undoubted condition of managers' activity is
the ability to manage the enterprise in conditions of risk
and uncertainty.
When developing the program of management activity of a manager, an algorithm has been defined,
which, in turn, is a tool for the development of professional culture: to identify a set of activities, determine
the structure of activities, content of activities, determine the scope of responsibility, authority to achieve
results, to formulate requirements for managers, evaluation criteria and identify the need to develop professional and personal qualities.
It is important to define the components of organizational culture and justify the level of organizational
culture, which includes: corporate values and principles, company philosophy, game rules, group standards
and norms, behavioral stereotypes, type of thinking,
moral and psychological climate, practical experience.
To improve the level of organizational culture at
the enterprise it is recommended to: support creative
approach and implementation of new management
methods, development of documents and programs regulating formal and informal relations and communications of the personnel, assistance in strengthening the
moral and psychological climate of the team, codification of knowledge, skills of personnel, will contribute
to the accumulation of experience for future generations.
It is recommended to use business success, market
share, profitability, sales growth, product quality and
the degree of personnel satisfaction as criteria for evaluation of the organizational culture efficiency.
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One of the main components of the organizational
culture is the level of management work organization.
In practical researches objective criteria of evaluation of the manager's activity are used insufficiently
because researchers apply a descriptive approach, instead of studying human subjective practice. As a result, a schematic, stereotypical, observational approach
dominates and does not allow for a comprehensive
evaluation of managers' activities. Any knowledge and
skills find themselves in real actions.
A healthy working atmosphere contributes to the
fruitful work of the group. In accordance with. An unhealthy atmosphere - to its reduction. If the manager
behaves according to the well-known saying "the boss
is always right", i.e. makes inflated and unreasonable
demands, criticizes the employees in public and incorrectly, often torments and rarely encourages, does not
appreciate their contribution to the joint activity, threatens, tries to intimidate by dismissal, deprivation of bonus, etc.
Lack of mutual respect and trust leads to the fact
that workers are forced to take defensive positions, to
protect themselves from each other, the frequency of
contacts decreases, communication barriers, conflicts
arise, there is a desire to leave the organization and, as
a consequence, there is a decrease in productivity and
quality of work [6].
Among economic managers there are certain stereotypes of behavior that hinder their effective activity.
Neglect of knowledge of methodology hinders strategic
vision of expected actions and conditions that promote
or hinder them ("elitism" associated with the feeling of
inviolability, inability to contain emotions; making decisions based on temporary moods; rejection of criticism). The aspiration to rational actions, the desire to
give each employee his or her own algorithm of actions
and to "clearly" control its performance do not produce
any effect, since economic practice and the life of society are characterized by variability and require a certain
freedom of action of subordinates, especially those who
want to become an associate of the manager.
Taking this into account, many economic managers strive to be "aware" of everything, even taking pride
in the fact that nothing can be done without them. New
working conditions require other innovative approaches to the formation of working culture. Of
course, the leader's activity is hindered by objective and
subjective limitations: lack of own ideas and creative
approach, blurred personal values, lack of organizational flair, low ability to form a team, stopped self-development, low level of work culture, inability to influence people.
Reasonably, inherent values (cultural, organizational, labor, moral), as well as their lack (underdevelopment, destruction) together with appropriate methods
of their approval in their totality always form an organizational culture, which gives a certain positive or negative impulse to the development of the enterprise, a direct impact on the implementation of its mission, the
effectiveness of activity, the further prospects of devel-
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opment. Proceeding from this, it is proposed to distinguish positive and negative organizational culture of
the manager depending on the specific content of such
culture (a certain set of values, norms of behavior) and
consequences of influence on the activity of the personnel and the enterprise. The attention is focused on the
fact that the degree of progressiveness (positive) of the
manager's organizational culture will always be relative
depending on the stage of enterprise development, historical conditions of society development, existence of
this or that economic system [2].
The general task of managers of all ranks and levels is to achieve the goals of joint activity, increasing
intellectual achievements through collective efforts.
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Abstract
The relevance of the study of this article is due to the high importance of the construction services market for
the development of the national economy, reproduction and updating of fixed assets. Analysis of the current state
of the Russian construction services market provided an opportunity to capture the main trend - a decrease in
construction volumes and a decrease in the market attractiveness of this area of activity. The aim of the article is
to study the trends and patterns of development of the global market for construction services, analyze the representation of Russia in this market, identify problems that limit the prospects of Russian companies in the export
of construction services. Promising directions for adapting the best practices of successful foreign construction
companies to Russian reality have been identified.
Аннотация
Актуальность исследования настоящей статьи обусловлена высокой значимость рынка строительных
услуг для развития национальной экономики, воспроизводства и обновления основных производственных
фондов. Анализ современного состояния российского рынка строительных услуг предоставил возможность зафиксировать основную тенденцию - уменьшение объемов строительства и снижение рыночной
привлекательности этого направления деятельности. Целью статьи является исследование тенденций и закономерностей развития мирового рынка строительных услуг, анализ представительства России на этом
рынке, выявление проблем, ограничивающих перспективы российских компаний при экспорте строительных услуг. Выявлены перспективные направления адаптации передового опыта успешных зарубежных
строительных компаний к российской действительности.
Keywords: construction, construction sector, export, import, infrastructure, fixed assets.
Ключевые слова: строительство, строительный сектор, экспорт, импорт, объекты инфраструктуры,
основные средства.
В настоящее время мировому рынку строительных услуг присущи все характерные признаки
рынка, включая наличие устойчивого спроса и
предложения, значительное количество сделок, деятельность специализированных фирм - поставщиков строительных услуг как особого товара. Деятельность строительной фирмы в качестве поставщика услуг предполагает координацию достаточно
сложной системы отдельных товарных рынков и
межотраслевых связей, возникающих в процессе
создания нового комплекса. Рынок строительных
услуг является сегодня важной составляющей общественного производства и ключевым звеном в
обеспечении надлежащего уровня качества жизни
людей и ускорения инновационного развития многих сфер материального производства [6]. Специфика строительных услуг воплощается в тесной
связи этого вида услуг с материальным результатом, это привело к тому, что в теории и практике
России и зарубежных стран, международных организаций используются термины работы и услуги.
Так, например, термин «работы» встречается в документах ЕЭК ООН, ОЭСР, ЕС и др., термин
«услуги» - в документах ВТО и тому подобное.
Между тем, работы и услуги являются настолько
близкими понятиями даже по правовой природе, а
их экономическое содержание как видов экономи-

ческой деятельности и как объектов торговли практически идентичен, что позволяет нам сделать вывод о целесообразности сочетания этих понятий
для целей изучения строительных услуг как объекта международной торговли [4].
Объекты рынка строительных услуг - это строительная деятельность (общие строительные работы для возведения здания любого назначения, составление и возведения здания из готовых конструкций и работы по монтажу оборудования) и
операции с объектами недвижимости (работы,
предшествующие строительству, специальные
строительные работы, работы по сносу здания), по
поводу которых возникает услуга как отношения.
Субъекты рынка строительных услуг - это участники рынка, с одной стороны, заказчики - потребители услуг (предприятия, общественные организации, местные власти, правительства государств), с
другой - строительные организации (различной организационно-правовой формы), которые предоставляют услуги по строительства.
В составе строительных услуг учитывается
стоимость строительных материалов, разрозненного и комплектного оборудования, использованного при строительстве объекта. Таким образом,
продукцией строительной отрасли является сданные в эксплуатацию новые основные средства про-
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изводственного и непроизводственного назначения. Кроме этого, отрасль осуществляет их реконструкцию и техническое перевооружение. То есть,
основной задачей строительной сферы является
расширенное воспроизводство и обновление основных средств. Выполняя эту задачу, строительные
организации реализует, воплощает в жизнь инвестиции во всех сферах экономики, поэтому рынок
строительных услуг можно считать инвестиционным рынком, выполняющим функцию локомотива
в экономике в мировой и национальных экономиках [7].
Для России важной задачей следующих лет является обновление воспроизводственного потенци-
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ала, развитие современной производственной и социальной инфраструктуры, обеспечения граждан
доступным жильем. Для решения этой задачи может пригодиться опыт других стран по использованию новейших технологий и организационных новаций в предоставлении строительных услуг, что
обуславливает актуальность и важность изучения
особенностей развития рынка строительных услуг
в мире и России, адаптация передового опыта
успешных зарубежных строительных компаний к
российской действительности.
Глобальный строительный рынок в 2019 году
достиг почти 12744,4 млрд долларов, увеличившись с совокупным годовым темпом роста (CAGR)
на 6,1% с 2015 года [9].
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Рисунок 1 – Динамика мирового рынка строительных услуг, млрд. долл. США [9]
Позитивная динамика рынка была обусловлена сильным экономическим ростом на развивающихся рынках, низкими процентными ставками в
большинстве развитых стран, повышением спроса
на инфраструктуру для пожилых людей и технологическое развитие. Факторами, которые негативно
повлияли на экономический рост в исторический
период, были геополитическая напряженность и
рост материальных затрат. В дальнейшем рост будет стимулировать рост инвестиций в мощности по
производству возобновляемой энергии и урбанизацию. Факторы, которые могут помешать росту
строительного рынка в будущем, включают
вспышку коронавирусной болезни (COVID-19) и
меры по охране труда и технике безопасности.
Планирование и
развитие земли
Специализирован
ные торговые
подрядчики

Согласно прогнозам экспертов темп роста
рынка снизится с 12744,4 млрд долларов в 2019
году до 12 633,9 млрд долларов в 2020 году, снижение составит - 0,9% - оно в основном связано с нормами блокирования и социального дистанцирования, введенными различными странами, и замедлением экономического роста в разных странах из-за
вспышки COVID-19 и мер по ее сдерживанию. Но
в дальнейшем рынок восстановится и будет расти в
среднем на 7,5% с 2021 года до 15422,0 млрд долларов в 2023 году [9].
Строительный рынок сегментирован по типу,
по секторам конечных пользователей и по географии. По типу конструкции структура строительного сектора представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура мирового строительного сектора по типу конструкции
Рынок строительства зданий был крупнейшим
сегментом строительного рынка, сегментированного по типам, составив 51,7% от общего объема в
2019 году. В будущем сегмент земельного планирования и застройки, как ожидается, будет самым

быстрорастущим сегментом на строительном
рынке, на уровне CAGR 8,6% в течение 2021-2023
гг. Структура рынка строительства зданий представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Структура рынка строительства зданий
Как мы видим, строительство жилых домов является самым значимым сегментом рынка строительных услуг, эта тенденция наиболее ярко про-
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слеживается в развивающихся странах. Особенностью мирового рынка строительных услуг является
существенный рост доли развивающихся стран в
экспорте услуг (рис. 4).
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Рисунок 4 – изменение доли экспортеров строительных услуг по группам стран [9]
Основные экспортеры строительных услуг
включают в себя: развивающиеся государства и
государства с переходной экономикой: Россия, Китай, Южная Корея, Сингапур, при этом доля строительных услуг в валовом внутреннем продукте данных государств неодинакова (рис. 5), по данному

показателю лидерами являются Китай и Сингапур,
в России данный показатель значительно меньше,
чем в других странах, несмотря на то, что за рубежом деятельность российских подрядных организаций характеризуется ежегодной интенсивной положительной динамикой с 2000 года [11].
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Рисунок 5 – Вклад строительного сектора в ВВП, % [9, 10]
Аналогичные тенденции можно увидеть и в
импорте строительных услуг, где наблюдается рост
вклада стран с развивающейся экономикой, лидерами в этом сегменте являются Россия и Китай.

Среди развитых государств лидерами импорта
строительных услуг являются Германия и Япония
(рис. 6).
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Рисунок 6 – Основные импортеры мирового рынка строительных услуг
Несмотря на большой вклад российского
рынка строительных услуг, можно отметить, что

российские компании пока не входят в лидеры рейтинга крупнейших строительных компаний мира
(рис. 7).
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Рисунок 7 - Рентабельность ведущих транснациональных корпораций, предоставляющих строительные
услуги [9, 10]
Как мы видим, ведущими компаниями являются компании из Китая, Испании, Швеции, Франции, Японии, США. Как мы видим, мировой рынок
строительных услуг демонстрирует ежегодный
рост, в то время как российский рынок и рынок

стран – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) пока недостаточно представлен
в глобальном масштабе, несмотря на то, что его развитие определяется такими же тенденциями, которые влияют на мировой рынок (рис. 8).
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Рисунок 8 – Показатели развития рынка строительных услуг стран-членов ЕАЭС [8]
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Как мы видим, динамика развития рынка строительных услуг стран-членов ЕАЭС нестабильна:
максимальное значение объема выполненных строительных услуг наблюдалось в 2013 году, затем, в
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2014-2016 наблюдался спад, с 2017г. идет рост данного показателя. Падение в период с 2014 по 2016
гг. связан со сложными условиями развития России, на которую приходится большая часть рынка
строительных услуг ЕАЭС – 88,1 (табл.1).
Таблица 1

Страна
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

Структура рынка строительных услуг ЕАЭС [8]
2005
2010
0,2
0,3
4,7
5,2
10,9
7,8
0,2
0,2
84,0
86,5

Данные, представленные в таблице, демонстрируют следующие тенденции: увеличение доли
России на 4,1%, Кыргызстана на 0,6%, Армении –

2019
0,3
3,6
7,2
0,8
88,1

на 0,1%, сокращение доли Беларуси на 1,1%, Казахстана на 3,7%. Несмотря на это, прогнозируется
дальнейший рост абсолютных показателей рынка
строительных услуг ЕАЭС (табл.2).
Таблица

Страна
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

Объем выполненных строительных работ, млн. долл. США [8]
2015
2016
2017
2018
379
327
461
487
5 676
4 054
4 448
4 938
13 065
9 522
10 765
11 207
776
1 065
1 246
1 219
115 569
107 825
129 831
135 443

Ключевые драйверы рынка строительных
услуг ЕАЭС и в мире включают в себя увеличение
инвестиций в инфраструктуру возобновляемых источников энергии. Ожидается, что быстрый рост
инвестиций в возобновляемые источники энергии
будет стимулировать строительный рынок в прогнозируемый период. Большое количество генерирующих компаний инвестируют в возобновляемые
источники энергии. Кроме того, правительства во
всем мире также продвигают возобновляемые источники энергии, предлагая стимулы и субсидии
компаниям, производящим возобновляемые источники энергии, что повысит спрос на услуги, предоставляемые строительными компаниями, тем самым стимулируя рынок.
Ключевые ограничения на строительном
рынке включают в себя меры по охране труда и технике безопасности. Вопросы охраны здоровья и
безопасности всегда были серьезной проблемой в
строительной отрасли. Задачи строителей включают работу на высоте, работу в замкнутых пространствах, работу под землей и в непосредственной близости от падающих материалов, ручную обработку груза, обработку опасных веществ и
воздействие электрических проводов под напряжением. Экспертные оценки свидетельствуют о смертельных исходах, на которые приходится наибольшее количество погибших по сравнению с любой
другой отраслью. Опасности для здоровья и безопасности оказывают негативное влияние на строительную отрасль, выступая в качестве сдерживающего фактора на рынке.

2019
503
5 837
11 546
1 222
141 081

В России в строительной отрасли произошли
существенные изменения относительно организационных структур, форм и методов менеджмента:
децентрализация управления строительной отраслью и демонополизация ее хозяйственной деятельности на основе утверждения различных форм собственности; разукрупнение слишком больших и создание малых предприятий и организаций;
формирование инфраструктуры инвестиционного
рынка, который охватывает сеть региональных
фондов, снабженческих компаний материальнотехнических ресурсов, коммерческих банков.
В строительном секторе России один только
инфраструктурный сегмент продемонстрировал
положительный рост в 2018 году, что обусловлено
ростом государственных расходов на объекты инфраструктуры в связи с Чемпионатом мира по футболу и долгосрочными обязательствами властей
инвестировать в инфраструктурные проекты. Государственные программы инвестиций в транспортную и энергетическую инфраструктуру - на сумму
около 11,5 трлн руб. на период 2016-2020 гг. - будут
и впредь поддерживать общий рост сектора [10, 11].
Сокращение предложения обусловлено снижением спроса, вызванным сокращением реальных
располагаемых доходов населения и сокращением
реальных капитальных затрат российских компаний. Спад мог бы быть еще сильнее, если бы не низкие процентные ставки и государственная программа субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам. В ближайшие годы рост
урбанизации, повышение доходности инвестиций,
улучшение доступа к финансам и повышение
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уровня жизни будут одними из основных факторов,
определяющих сектор строительства и недвижимости.
Ограниченная рабочая сила также является
прямым следствием пандемии и также негативно
скажется на строительной отрасли. Традиционно
большое количество работников из соседних стран
СНГ работают в строительной отрасли России. Полагаем, что закрытие границ с этими странами будет способствовать нехватке дешевой рабочей
силы.
Российский строительный сектор вышел из рецессии в 2018 году, и стоимость строительных работ выросла впервые за пять лет. Рост был полностью обусловлен крупномасштабными инфраструктурными проектами и работами, связанными
с проведением чемпионата мира по футболу в
стране летом 2018 года. Расширение строительного
сектора обеспечило мощный рост российской экономики, которая в 2018 году выросла на 2,3%, самым быстрым темпом. в шесть лет. Тем не менее,
сегмент жилого строительства продолжал снижаться в 2018 году, поскольку реальные располагаемые доходы падали уже пятый год подряд. Краткосрочные перспективы для сегмента жилого строительства остаются слабыми, в результате чего
сегмент гражданского строительства будет стимулировать рост сектора в ближайшие несколько лет
[2].
Лучший способ войти в сектор - это приобретение существующих игроков и покупка миноритарных пакетов, поскольку российский рынок строительства и недвижимости является высококонкурентным и фрагментированным. Более того, кризис
в отрасли в последние годы позволил приобрести
проблемные активы в секторе. Еще один способ
войти в область недвижимости и строительства это сотрудничество с местными застройщиками,
которые имеют большой опыт работы с местными
нормативными требованиями и бизнес-средой.
Иностранцы могут приобретать и арендовать недвижимость в России, но существуют некоторые
юридические ограничения; например, иностранные
граждане и юридические лица не могут владеть земельными участками в приграничных районах [10].
Текущая ситуация на российском рынке строительных услуг определяется макроэкономическим
фоном, который зависит не только от негативных
последствий коронавируса, но и от последствий
«ценовой войны» с Саудовской Аравией на рынке
нефти и сделки ОПЕК +, который был сорван в
начале марта, после чего последовал обвал цен на
нефть и быстрая девальвация национальной валюты. Все это напрямую повлияет на уровень доходов граждан, что также неизбежно скажется на
строительной отрасли, особенно жилищном строительстве.
В то же время эффективность поддержки
спроса с запланированным субсидированием ставок по ипотечным кредитам, скорее всего, только
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замедлит его снижение, но не предотвратит его.
Банки не будут значительно повышать ставки по
ипотечным кредитам, но доля утвержденных заявок для заемщиков из наиболее пострадавших секторов российской экономики может уменьшиться:
туризм, гостиничный бизнес, авиаперевозки, реклама, общественное питание, непродовольственная розничная торговля и т.д. Более жесткие требования к заемщикам а падение реальных доходов
неизбежно приведет к сокращению количества сделок на рынке.
Курс рубля сильно зависит от динамики цен на
нефть, которая, несмотря на новые соглашения
ОПЕК +, ожидается на низком уровне, по крайней
мере, до осени или до конца года. Соответственно,
курс рубля по отношению к мировым валютам должен оставаться на текущем низком уровне, способствуя быстрому подорожанию импортных строительных материалов, цена на многие из которых
привязана к доллару.
Ограниченная рабочая сила также является
прямым следствием пандемии и также негативно
скажется на строительной отрасли. Традиционно
большое количество работников из соседних стран
СНГ работают в строительной отрасли России. Полагаем, что закрытие границ с этими странами будет способствовать нехватке дешевой рабочей
силы.
Основными же причинами, негативно влияют
на активизацию деятельности в строительстве, следует считать [1, 3]:
- высокие инвестиционные риски, нестабильное финансовое состояние значительного количества предприятий и, как следствие, низкая привлекательность вложений в производственную сферу
для инвесторов;
- кредитную политику, которая породила отсутствие интереса и стимулов к вложению банковского капитала и капитала других финансовых
структур в развитие производственного потенциала
России;
- недостаток квалифицированных кадров на
строительных предприятиях.
Несмотря на ограничения и проблемы для российского рынка строительных услуг есть перспективные направления развития. Так, в соответствии
со Стратегией развития экспорта услуг до 2025 года
в ближайшие пять лет наиболее перспективными
государствами-импортерами строительных услуг
России будут 23 зарубежные страны, среди которых: Франция, КНР, Польша, Армения, Азербайджан, Чехия, Индия, Бангладеш, Турция, Нидерланды, Вьетнам, Финляндия, Италия, Германия,
Норвегия, Румыния, ОАЭ, Кувейт Сербия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Саудовская Аравия.
Согласно прогнозу к 2024 г. объем российского экспорта строительных услуг достигнет 7,46 млрд.
долл. США (рис.), его рост составит 6,1% ежегодно
[5].

Annali d’Italia №10/2020

78

7,46

8
7
6
5

4,8

5,09

2017

2018

5,40

5,73

6,08

6,45

6,85

4
3
2
1
0
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Рисунок – Прогноз динамики российского экспорта строительных услуг, млрд. долл. США [5]
Наиболее перспективными направлениями для
российского экспорта строительных услуг являются подрядные работы для зарубежных корпораций, осуществляющих строительство АЭС в иностранных государствах, строительство объектов на
российской территории, комплекс услуг по строительству инфраструктурных объектов в производственной, транспортной и энергетической сферах в
странах Африки, Азии и СНГ, взаимодействие с зарубежными партнерами в инфраструктурных международных проектах на евразийской территории.
Проведенное исследование тенденций и закономерностей развития мирового рынка строительных услуг показал значительную востребованность
и потенциал развития данного рынка, в тоже время,
несмотря на имеющиеся перспективы на мировом
рынке строительных услуг российские компании не
могут в полной мере конкурировать с иностранными корпорациями. В статье выделены проблемы,
ограничивающие перспективы российских компаний при экспорте строительных услуг и перспективные направления адаптации передового опыта
успешных зарубежных строительных компаний к
российской действительности, к которым можно
отнести необходимость пересмотра государственной политики в строительной отрасли в направлении формирования рычагов влияния на активизацию процессов реструктуризации, особенно с опережающим
характером
изменений.
На
микроуровне необходимо повышение научной
обоснованности процессов реструктуризации, что
связывается с разработкой концептуальных основ
управления ею с ориентацией на инновационную
модель развития, которая предусматривает реализацию опережающих стратегий реструктуризации и
модернизации строительного сектора.
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Abstract
The volume of investments in the tourism sector in the world is growing rapidly. That is why many new
countries have started to enter the world economic system as traditional tourism countries.
It is very important to develop tourism in the economy and make it a priority area, to make fundamental
changes in the mechanism of attracting and distributing foreign investment in the country.
Increasing attention to the tourism sector in our country, the development of its development program, the
improvement of the legislative framework, the training of personnel for this field has been set as a key task and is
being implemented very seriously in this situation.
The development of tourism and its transformation into a priority area, along with foreign investment, should
be given wide use of domestic investment. In general, in the future, local investments should dominate in the
capitalization of most sectors of the economy. Analysis of the current state of investment in the Azerbaijani
economy shows that the level of investment in services, including tourism, is low. In particular, serious work must
be done to rebuild at the expense of entrepreneurs.
Keywords: tourism, economic resource, economic system, investment,
entrepreneurship in the field of tourism, services market, commodity market.
It ranks third after the food, engineering and oil
industries in terms of the efficiency of spending on the
development of the tourism sector. The volume of
investments in the tourism sector in the world is
growing rapidly. That is why many new countries have
started to enter the world economic system as
traditional tourism countries.
According to the report of the International
Tourism Organization, in the next 10 years, South
Africa, the United Arab Emirates, Qatar and others. The
development of tourism in countries such as Azerbaijan
will reach the highest level, and they will join the ranks
of leaders in this field. During these periods, first of all,
investments that can accelerate the development of
tourism lead to a more efficient tourism network. [4]
It is very important to develop tourism in the
economy and make it a priority area, to make
fundamental changes in the mechanism of attracting
and distributing foreign investment in the country.
The economic efficiency and attractiveness of
investments in the tourism sector can be seen more
clearly in the example of Austria, whose territory and
population are almost the same as in Azerbaijan. In a
sense, small and large markets are created and invested
in areas that are more natural and geographically
efficient and attract tourists. It is true that such an
approach is not justified. Because any corner of nature
is good for people. Some of them are suitable for the
development of hiking, mountaineering, resortsanatorium, winter tourism and other forms of tourism
in other places. Let us briefly consider this based on the
following facts. As we know, Turkmenistan is
incomparable with Azerbaijan in terms of recreational
resources. However, in Turkmenistan, in the small
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desert town of Bayramali, a network of health resorts
and sanatoriums has been established for the treatment
of cardiovascular and hangovers, which attract people
from all over the world. It is at the expense of those who
come here that the country's budget receives a large
amount of money. [1]
It should be noted that the State Program on
Regional Development in Azerbaijan envisages the
application of strong methods to create a legal
framework for the sustainable use of resources, which
contributes to sustainable development in all regions.
The use of foreign loans in the economic turnover of
recreational resources in these regions of our country
can help grow the tourism base.
The development of tourism and its
transformation into a priority area, along with foreign
investment, should be given wide use of domestic
investment. In general, in the future, local investments
should dominate in the capitalization of most sectors of
the economy. Analysis of the current state of
investment in the Azerbaijani economy shows that the
level of investment in services, including tourism, is
low. In particular, serious work must be done to rebuild
at the expense of entrepreneurs.
The flora of Azerbaijan, as well as its diversity,
fascinates tourists visiting our country. Azerbaijan is
considered a sunny country. Our country can be
compared with Italy, Spain and Greece in terms of the
number of sunny days a year. It is located in a very
convenient place due to the natural and geographical
position of the country. There are more than 1,200 large
and 41 small rivers, lakes and waterfalls in Azerbaijan.
In addition, there are mineral springs of economic
therapeutic value. There are all conditions to turn the
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shores of the Caspian Sea into a recreation area. The
sandy beaches of the Absheron Peninsula have become
very popular among tourists. There are more than 6,000
historical and architectural monuments in our country,
most of which are located on the Great Silk Road
passing through the territory of Azerbaijan. [5]
It should be noted that it plays a key role in the
amount of financial resources spent effectively for the
development of tourism. According to statistics, if the
cost recovery ratio in the oil sector is 5, this figure is
1.8 for the tourism sector. Most countries are investing
heavily in tourism to become one of the leading sectors
of the economy and to develop. Among these countries
are the United Kingdom, the United States and
Germany.
According to recent research, urgent work has
been done in many countries in Africa, East Asia and
Europe to increase the efficiency of tourism spending.
According to research conducted in Azerbaijan,
the share of the agro-industry and the tourism sector,
which differ in the efficiency of foreign investment in
the economy, is very small. This situation in the use of
foreign investment between economic sectors leads to
a violation of sustainable development between sectors.
This, in the first place, leads to the formation of an
unwanted gap between the leading areas and the level I
and II areas. Therefore, in order to develop these areas
in our country, it is necessary to pursue such a flexible
technological policy, to create a legal framework that
will create conditions for attracting the necessary new
resources to the consumer turnover. [2]
Attracting foreign investment in tourism regions
should be approached taking into account the level of
development of the regions and the current level of
infrastructure. Many developed countries jointly use
the opportunities of foreign and local entrepreneurs to
solve this problem, which is a key factor in improving
the tourist environment. According to research, there
are great opportunities for the development of tourism
to include tourism in the list of profitable areas through
domestic and foreign investment.
In a developing world, the services market has
recently begun to grow. Markets provide services in
various forms. These include tourism, transportation,
communications and other areas.
The formation of the market of services has
formed more rapidly in the world commodity market.
The increase in interstate foreign trade turnover and the
increase in competition among commodity producers
have led to the emergence of non-price competition.
Initially, it was related to the need to provide the goods
sold with related services. These services include
transportation, freight, insurance, banking and financial
services. Eventually, these markets separated over time
and later formed a market for services as an
independent sector. Tourism, education and other areas
have played a major role in the development of the
services market. [3]
The emergence of larger transnational
corporations around the world has led to the gradual
displacement of many competitive small and mediumsized firms in the international arena.
Thus, the main growth stimulus for international
services in all countries of the world is as follows:
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- Acceleration of scientific and technical
development, the tendency to greater specialization in
the economy as a result of the application of new
technologies, at the same time allowing the service
sector to strengthen the social sphere;
- creating additional demand for many services in
line with long-term economic growth, which leads to
higher incomes;
Developed countries account for 35% of exports
and 50% of imports in the global services market. This
is a clear indication of the superior position of
developed countries. For example, only about 44% of
world exports of services fall on developed countries
such as the four leading countries - the United States,
Germany, Britain and France.
Increasing attention to the tourism sector in our
country, the development of its development program,
the improvement of the legislative framework, the
training of personnel for this field has been set as a key
task and is being implemented very seriously in this
situation.
One of the recent problems facing humanity is the
process of globalization. This process began in ancient
times and entered a new, more sensitive and disturbing
period. This is an objective process that cannot be
prevented. In general, it is wrong to approach
globalization as an objective or negative process. Each
state can implement these criteria in accordance with its
interests. Therefore, all states must thoroughly analyze
the essence of globalization, identify its advantages and
disadvantages, identify threats to the region, as well as
for the state, and, taking into account the above,
identify and implement their own strategy. However,
the transition to a market economy in our modern
world, as well as the development of private property,
the liberalization of entrepreneurship and the steady
rise in living standards, and ultimately the process of
rapid integration between countries requires tourism, as
well as rural tourism and a new approach. [4]
Tourism also affects most sectors of the economy,
leading to local and foreign investment. It is not only a
lucrative business, expressed in high numbers, but also
a type of activity that can have a positive effect on the
social life of society, as well as in the establishment of
international relations. The development of the tourism
region is of great importance in reducing poverty and
preventing the evacuation of the urban population,
especially in remote areas. One of the positive aspects
of tourism is the formation of a high image of the
country and the region with its level of organization or
examples of hospitality. All this can be seen in the
experience of more developed countries in the field of
tourism. [3]
Our country's geostrategic position, natural
resources, climate, as well as its intellectual potential
have the potential for dynamic development in every
sector of the economy. From this point of view, the
development of tourism, as in many of our capitals or
regions, can be considered one of the main goals. The
rapid development of the last 50-60 years, up to 10% of
the gross domestic product, shows that our country has
more resources for the development of many areas of
tourism. The development of tourism as a non-oil
sector is one of the main interests of countries and
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international organizations cooperating economically
in our country.
Investment in the tourism sector is mainly in real
estate, infrastructure, communications and other
supplies, which attract foreign investors due to very
reliable business cooperation. Tourism can be a more
suitable form of activity in maintaining and regulating
the ecological balance of tourism, neutralizing the
ecological crisis in the area related to oil production,
refining and transportation, protection of the
environment and preservation of the previous
landscape.
Recent reforms in our country, the adoption of
state programs in some regions and areas, etc. As a
result, most problems have been resolved over time and
have created a healthy environment for the
development of rural tourism in the country.
It is obvious that the tourism sector plays an
important role in the socio-economic development of
the country or its individual regions. As well as playing
an important role in other areas of the tourism
economy, there are other factors that contribute to the
development of this sector. These factors include hotel
complexes, trade, transport services, information
technology, catering, etc. aiddir.
The following main tasks have been set for the
development of the tourism sector in the regions:
1) Entrepreneurship in the field of tourism - based
on this, the development of small and medium
enterprises is intended to create a competitive tourism
market.
2) Improving the quality of service to tourists, ie
the quality meets international standards;
3) To ensure state regulation of tourism activities.
4) To increase the amount of revenues from
tourism, and to create conditions for the receipt of these
revenues in the state and local budgets.
5) To create the material and technical base of
tourism and strengthen the infrastructure
6) To attract foreign investors to the sphere of
tourism, to create favorable conditions for them.
It should be noted that the organization of tourism
services has become more global and part of the
international framework. This has become a major
activity that not only brings tourism closer to the
world's population, but also helps solve the social or
economic problems of millions of people. [4]
The organization of tourism services and the
development of the tourism industry have their own
specific features. As it is known, the development of
the tourism industry and the formation of the tourism
industry, the natural and geographical conditions of the
country have a great role. That is, most areas of tourism
directly depend on geographical location, relief,
climate and many other factors. Planning the
organization of tourism as a whole is one of the key
factors in the high level of management in this area. In
the management process, first of all, the place of
tourism, environment and other socio-cultural features
are taken into account, which is the main factor that
attracts tourists to these areas, as well as the
environment and socio-cultural situation.
The favorable geopolitical and geographical
position of our country, the growing number of
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foreigners in its territory, the growth of its cultural,
political, economic and recreational goals in
international relations determine the main directions of
international tourism projects among the countries of
the world. Azerbaijan has close ethnic, cultural or
economic ties with neighboring countries. Thus, the
territory of our country as a transit country is located in
a very important geographical background for cargo
transportation. Its climate is conducive to many
interests in the integration of agricultural products and
natural resources into the world. In general, the main
directions of development of international tourism are
determined by the natural, geographical, as well as
consumer-friendly environment of the country.
Recently, very important measures have been taken to
allow the regions to enter the world tourism market,
which can compete with other countries. It is well
known that as tourism develops around the world, its
integration with the environment, as well as the
economy, becomes more attractive. This means that
these three areas are always complementary and it is
impossible to think of them separately. Even the
weakening of any of these areas leads to the weakening
of the other. [5]
The development of tourism brings a lot of income
to the state budget. It is this income that solves the
country's environmental problems.
Increased state support for the tourism sector, the
reconstruction of tourism infrastructure, the
implementation of sustainable and urgent measures
create opportunities for more dynamic development of
this sector.
In addition to state support for the tourism sector,
tourism and recreation facilities have been built and put
into operation by the private sector in most regions of
the country, and considerable investment has been
made in this sector. [2]
It should be borne in mind that the formation and
implementation of a successful and organized tourism
policy is not easy. The abundance of tourism resources
and great potential in the country does not mean the
solution of everything. In order for Azerbaijan to be
recognized as a tourist country in the world, a state
policy in the field of tourism must be formed, the
provision of improved infrastructure must meet
international standards and services must be provided
in accordance with the tastes and needs of tourists.
Because the abundance of tourism resources in our
country allows the implementation of the above.
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