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Постановка проблеми. Ефективне функціонуван-
ня підприємств харчової промисловості є запорукою 
зростання економіки Вінницької області. Досліджен-
ня та розробка заходів та пропозицій по удоскона-
ленню діяльності галузі є одним з першочергових за-
вдань як економічної науки так і держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми ефективності функціонування підприємств хар-
чової промисловості розглядалися в працях вчених 
економістів: О.А. Сарапіною дослідженні проблеми 
фінансової реструктуризації [1]; В.Ю. Нестеренком 
висвітленні методи оцінювання економічних ризиків 
[2]; В.П. Мартиненком досліджено функції санації 
промислових підприємств [3]; проблеми стратегіч-
ного планування на цукрових заводах проаналізова-
ні В.В. Шевченко [4]. Проте проблеми підвищення 
ефективності діяльності підприємств харчової про-
мисловості саме у Вінницькій області в умовах кризи 
потребують поглиблених досліджень.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
дослідженні основних фінансових показників діяль-
ності харчової промисловості Вінницької області та 
структури підприємств галузі за фінансовими ре-
зультатами. Пропонується комплекс заходів по ви-
веденню з кризи збиткових фірм галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Він-
ницька область є однією з найпотужніших в аграрно-
му секторі економіки держави. Проте слід зауважи-
ти що в умовах кризових явищ в економіці, харчова 
промисловість регіону перебуває порівняно з іншими 
галузями в досить непоганому стані. Про це свідчать 
фінансові результати підприємств галузі. Фінансо-
вий результат галузі протягом досліджуваного пе-
ріоду має тенденцію до зростання, яка випереджає 
темпи зростання як промисловості області в цілому 
так і переробної – зокрема (табл. 1). Слід зазначити 
що незважаючи на позитивне сальдо в галузі близько 

вання орієнтуючись не тільки на товарно-споживчу 
їх складову.
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третини підприємств є збитковими, хоча цей показ-
ник має тенденцію до спаду.

Позитивним є і зростання чистого прибутку під-
приємств галузі в динамічному періоді чому сприяло 
як зростання обсягів виробництва так і зменшення 
кількості збиткових виробників харчової продукції 
(табл. 2).

Виходячи з аналізу чистого прибутку по про-
мисловості Вінницької області можна констатувати 
що саме харчова промисловість є найбільш ефек-
тивно функціонуючою. Частка збиткових підпри-
ємств є найнижчою серед інших галузей промисло-
вості. Певним чином це спричинене і зовнішніми 
чинниками такими як зростання цін на агропро-
довольство на світових ринках, відкриття ринків 
ЄС тощо. 

Незважаючи на значні рівні прибутку рентабель-
ність операційної діяльності підприємств харчової 

промисловості Вінницької області є нижчою ніж се-
редня по промислових організаціях (табл. 3).

Аналогічною ситуація є і з рентабельністю усієї ді-
яльності підприємств даної галузі економіки (табл. 4).  
Рівень рентабельності протягом досліджуваного пері-
оду є нижчим від середнього рівня по промисловості 
майже в 1,5-2 рази і становить 0,4-1,6%. 

Низький рівень рентабельності можна пояснити 
високою часткою збиткових підприємств, застаріліс-
тю технологій, неефективним керівництвом на дер-
жавних підприємствах галузі.

Також слід зазначити що останніми роками спо-
стерігається зниження індексів у харчовому комп-
лексі області порівняно з загальним показником по 
промисловості (табл. 5).

Можна констатувати що харчова промисловість 
області перебуває порівняно не в поганому стані про-
те, потребує заходів по фінансовому оздоровленні га-

Таблиця 1
Фінансові результати до оподаткування підприємств промисловості, Вінницької області (тис. грн.)

Фінансовий 
результат 
(сальдо)

Підприємства, 
які одержали прибуток

Підприємства, 
які одержали збиток

у % до загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат

у % до загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат

Промисловість

2010 250181,5 52,9 728940,6 47,1 478759,1

2011 279519,0 57,7 746642,6 42,3 467123,6

2012 383492,1 57,7 892391,8 42,3 508899,7

2013 742872,3 61,0 1172551,2 39,0 429678,9

Переробна промисловість

2010 394620,7 54,7 613654,3 45,3 219033,6

2011 229060,8 58,5 626789,2 41,5 397728,4

2012 287873,9 59,4 715515,5 40,6 427641,6

2013 554189,7 63,1 860726,0 36,9 306536,3

у тому числі

виробництво харчових продуктів

2010 182226,3 62,4 315626,2 37,6 133399,9

2011 –6739,5 55,4 304942,7 44,6 311682,2

2012 138126,6 66,5 430368,5 33,5 292241,9

2013 286137,0 67,2 487259,2 32,8 201122,2

Таблиця 2
Чистий прибуток (збиток) підприємств промисловості Вінницької області, (тис. грн.)

Фінансовий 
результат 
(сальдо)

Підприємства, які одержали 
прибуток

Підприємства, які одержали 
збиток

у % до загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат

у % до загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат

Промисловість

2010 54990,6 51,7 544669,6 48,3 489679,0

2011 41750,4 56,1 569397,1 43,9 527646,7

2012 163670,2 56,4 708236,7 43,6 544566,5

2013 523155,1 59,9 959240,5 40,1 436085,4

Переробна промисловість

2010 238246,2 53,6 464077,8 46,4 225831,6

2011 69941,7 57,0 488016,4 43,0 418074,7

2012 123276,8 58,1 559825,8 41,9 436549,0

2013 388534,1 62,1 700769,7 37,9 312235,6

у тому числі

виробництво харчових продуктів

2010 89969,5 61,2 228200,0 38,8 138230,5

2011 –97789,1 53,8 231921,4 46,2 329710,5

2012 43521,3 64,1 340177,6 35,9 296656,3

2013 196011,2 66,1 400384,7 33,9 204373,5
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лузі. Одним з інструментів може стати фінансова ре-
структуризація.

Так на думку О.А. Сарапіної дослідження сутнос-
ті реструктуризації, її напрямів і видів дає підстави 
виокремити такі характерні ознаки цього фінансово-
го інструмента стратегічного управління: 

– реструктуризація повинна бути спрямована на 
створення підприємством доданої вартості; 

– може проводитись як на підприємствах, що 
перебувають у скрутному фінансовому становищі 
(тобто виступати інструментом фінансового оздоров-
лення), так і на успішно діючих підприємствах, які 
мають великий потенціал зростання; 

– може бути спрямована на вдосконалення вну-
трішньогосподарських

Фінансово-економічних відносин та на адаптацію 
діяльності підприємства до зовнішнього середовища 
(оптимізація відносин із зовнішніми стейкхолдерами); 

– включає комплекс заходів із оновлення й поліп-
шення різних параметрів економічного стану та сфер 
діяльності компанії (виробництва, організаційної 
структури й управління, активів, пасивів) [1, с. 247].

Також доцільним було б концентрувати залу-
ченні фінансові інвестиції насамперед в оновлення 
технологій виробництва та диверсифікацію з акцен-
туванням на альтернативну енергетику. Потенціал 
харчової промисловості в цій сфері досить значний 
(виробництво біогазу з відходів спиртової промисло-
вості, цукрових заводів тощо).

Оскільки потенціал до власного інвестування в 
галузь є обмеженими за рахунок низької рентабель-
ності потрібно залучати зовнішніх інвесторів. 

Так у загальній частці інвестицій в економіку об-
ласті вкладення у власний капітал підприємств галу-

зі становили в 2012 році 637 млн дол., або 25,9% від 
загальних в економіку регіону (табл. 6).

Проте для даного обсягу інвестицій недостатньо 
для розвитку галузі тому потрібно стимулювати ін-
вестиційну діяльність насамперед на рівні держави.

Пріоритетними напрямами роботи в покращенні 
інвестування харчової промисловості області мають 
бути: 

– залучення в економіку області іноземних ін-
вестицій шляхом постійного моніторингу пропозицій 
з боку інвесторів, налагодження контактів з міжна-
родними фінансовими інституціями та міжнародни-
ми організаціями; 

– супровід конкретних інвестиційних проектів та 
надання всебічної допомоги в їх реалізації;

– здійснення заходів з поглиблення діяльності 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядуван-
ня області щодо практичної реалізації Програми єв-
ропейської і євроатлантичної інтеграції України;

– налагодження міжнародного співробітництва 
регіонів та територіальних громад області з зарубіж-
ними країнами в рамках міжрегіонального і прикор-
донного співробітництва в сфері зовнішньої торгівлі.

– сприяння активізації зовнішньоекономічних 
зв’язків підприємств, установ і організацій, розта-
шованих на території області, та їх виходу в умовах 
кризи на зовнішній ринок.

Однією з найбільш проблемних галузей харчової 
промисловості є цукрова. Основною проблемою якої 
є застарілість виробництва та недостатнє забезпе-
ченість сировиною. Окрім залучення інвестицій та 
проведення комплексу заходів по комплексній ре-
структуризації доцільно застосовувати методи анти-
кризового управління.

Таблиця 3
Рентабельність операційної діяльності підприємств 

промисловості Вінниччини, (відсотків) 

Рівень рентабельності 
(збитковості)

2010 2011 2012 2013

Промисловість 3,1 2,7 3,5 4,8

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 1,2 1,8 –0,7 5,1

Переробна промисловість 4,4 3,1 3,9 4,8

у тому числі

виробництво харчових 
продуктів 3,9 1,7 3,3 3,7

Таблиця 5
Індекси промислової продукції за видами економічної діяльності, (відсотків до попереднього року)

2000 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012

Промисловість  113,4 113,1 106,0 99,3 83,6 106,5 100,0 107,1

Добувна промисловість 71,4 113,3 118,8 98,0 62,5 128,4 111,0 104,3

Переробна промисловість 117,5 114,0 105,4 99,7 81,6 107,3 102,3 98,1

виробництво харчових продуктів 124,8 118,7 105,6 97,6 92,0 103,7 100,6 101,7

Таблиця 4 
Рентабельність усієї діяльності промисловості 

Вінницької області, (відсотків)

Рівень рентабельності 
(збитковості)

2010 2011 2012 2013

Промисловість 0,3 0,2 0,8 2,5

Переробна 
промисловість 1,4 0,4 0,8 2,2

у тому числі

виробництво харчових 
продуктів 0,7 –0,8 0,4 1,6

Таблиця 6 
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності в 2012 році

Капітал на 
31.12.2012, тис. дол. 

США

Частка у загальному 
обсязі інвестицій, 

відсотків

Усього 245358,0 100,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 22993,8 9,4

Промисловість 139273,5 56,8

добувна промисловість 9852,9 4,0

переробна промисловість 128550,9 52,4

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 63645,6 25,9
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Прикладом втілення принципів антикризового 

планування на практиці є діяльність ТОВ «Продо-
вольча компанія «Зоря Поділля». Це підприємство 
вертикально інтегрований агропромисловий холдинг 
поєднує багатоплановий процес виробництва та пере-
робки цукрової сировини, завдяки чому виникають 
більші фінансові, технічні можливості та вищий рі-
вень технології виробництва.

Саме антикризове управління цукровими завода-
ми на мікроекономічному рівні допоможе забезпечи-
ти здійснення успішної фінансової діяльності та не 
допущення банкрутства. Ефективне ж антикризове 
регулювання та планування на макро- та мезорівні 
зумовить підтримку всієї галузі харчової промисло-
вості. Подальші розробки необхідно зорієнтувати на 
дослідження механізму реалізації антикризових за-
ходів для цукрових заводів на основі заздалегідь роз-
роблених антикризових планів.

Доцільним також слід вважати проведення сана-
ційних заходів на підприємствах харчової галуззі. 

До функцій санації також належить організацій-
но-правова функція, яка спрямована на заходи щодо 
зміни організаційно-правового статусу, які здійсню-
ють зовнішні стосовно суб’єкта господарювання ін-
ститути. Вона може бути спрямована й на реструк-
туризацію чисельності персоналу та на усунення 
дублюючих повноважень персоналу, що дозволяє 
прискорити процес передачі управлінської інформа-
ції з метою оптимізації виробничого процесу. Це осо-
бливо важливо для містотвірних підприємств, кіль-
кість яких досить значна. Вона дозволяє визначити 
керівництву підприємства, в якому підрозділі над-
лишкова чисельність робітників, а в якому – дефі-
цитна, установити їх взаємозамінність і розподілити 
трудові ресурси відповідно до прийнятої виробничої 
програми або ж дати розпорядження відділу кадрів 
на пошук і підбір необхідного персоналу. Велике зна-
чення при проведенні санації має технічна функція, 
яка передбачає здійснення заходів, що спрямовані 
на покращення структури та якості основних вироб-
ничих фондів суб’єктів господарювання за рахунок 
його внутрішніх резервів. Це стає можливим тільки 
після ремонту виробничого обладнання або збільшен-
ня коефіцієнта корисної дії за рахунок заміни дета-
лей чи механізмів верстатів на нові. Ці зміни зна-
чно дешевші від заміни всього парку обладнання, а 
ефект від їх упровадження може бути вагомим для 
виробництва [3, с. 89].

Заходи по санації підприємств харчової промис-
ловості повинні забезпечувати максимально еконо-
мічну та технологічну продуктивність, зменшуючи 
виробничий цикл, а також прямі витрати на вироб-
ництво продукції. 

Відповідно завдання підвищення конкурентоспро-
можності продукції, що випускається, зниження ви-
трат її виробництва, збільшення продажів продукції 
ринках збуту не можуть бути вирішені поза контек-
стом технічної функції санації.

Зауважимо що ефективність фінансової діяльнос-
ті підприємств галузі значним чином залежить від 
ризиків які в сучасних реаліях досить важко про-
гнозувати.

Так на думку В.Ю. Нестеренко. в найбільш 
складних для прогнозування випадках в якості ме-
тоду оцінки ризику використовується метод Монте-
Карло, який базується на використанні імітаційних 
моделей, що дозволяють створити велику кількість 
сценаріїв, які співпадають з закладеними обмежен-
нями на вихідні змінні. При цьому в якості очіку-
ваного інтегрального ефекту проекту розглядаються 

ймовірнісні величини показників ефективності – за-
звичай чистого дисконтованого доходу, а також ін-
тегральний ефект при і-тому прогоніствореної іміта-
ційної моделі. Метод Монте-Карло найбільш повно 
відображає всю гаму невизначеностей, з якою може 
зустрітися реальний проект або підприємство, але в 
той же час через задані обмеження використовує всю 
інформацію, що є в розпорядженні аналітика. Ще 
однією перевагою даного методу є можливість отри-
мання інтервальних, а не дискретних характеристик 
ефективності проекту або управлінського рішення. 
Необхідно також враховувати, що точність резуль-
татів великим чином визначається тим, наскільки 
гарна й точно створена прогнозна модель [2, с. 13].

В умовах постійних змін у середовищі будь-яке 
підприємство повинне орієнтуватися на можливі ри-
зики при своїй діяльності, тому сучасні економіко-
математичні методи прогнозування мають застосову-
ватися в усіх сферах діяльності.

Виходячи з проведених досліджень можемо дійти 
висновку що для покращення ефективності діяльнос-
ті харчової промисловості Вінниччини потрібен ці-
лий комплекс заходів починаючи від організаційних 
змін закінчуючи застосування математичних моде-
лей прогнозування ризиків. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки:

1. переробні підприємства АПК є провідними га-
лузями в промисловості області

2. харчова промисловість має позитивні фінансові 
результати, проте вони є порівняно нижчими ніж се-
редній рівень по промисловості в цілому;

3. інвестиції в виробництво продуктів харчуван-
ня становить більше 1/4 загального обсягу залучених 
іноземних інвестицій в основний капітал;

4. основними проблемами функціонування є не-
ефективне управління спиртовими заводами, застарі-
лість технологій, брак фінансових інвестицій та від-
сутність сучасних систем прогнозування ризиків.

Отже, для удосконалення діяльності підприємств 
харчової промисловості нами пропонується:

– проведення широкого комплексу заходів по 
організаційній реструктуризації підприємств (почи-
наючи від освоєння нових технологій аж до вироб-
ництва з відходів від виробництва альтернативних 
джерел енергії)

– проведення комплексу санаційних заходів на 
підприємствах переробних галузей АПК які є збит-
ковими;

– застосування державними органами заходів по 
стимулюванню залучення іноземних інвестицій на 
підприємства харчової промисловості;

– практикувати застосування в діяльності під-
приємств широкий спектр математичних методів 
прогнозування кризових явищ.

Комплекс даних заходів дасть можливість покра-
щити фінансові показники підприємств харчової про-
мисловості, знизити частку збиткових підприємств, 
залучити валютні надходження в область, збільшити 
обсяги виробництва продукції та підвищити показ-
ник валового регіонального продукту.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ  
АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Стаття присвячена дослідженню стану розвитку домогосподарств населення як специфічної форми агропромислового ви-
робництва. Наголошується, що крім власного забезпечення продовольчою продукцією домогосподарства виконують і ряд соці-
альних функцій, а тому потребують системної державної підтримки.
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ПРОИЗВОДСТВЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Статья посвящена исследованию состояния развития домохозяйств населения как специфической формы 
агропромышленного производства. Отмечается, что кроме собственного обеспечения продовольственной продукцией домохо-
зяйства выполняют и ряд социальных функций, а потому нуждаются в системной государственной поддержки.
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PRODUCTION AND THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

The article investigates the status of the household population as a specific form of agricultural production. States than their own food 
production and household perform a number of social functions, and therefore require a system of state support.
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Постановка проблеми. Господарствами населення 
у вітчизняній аграрно-економічній науці і господар-
ській практиці називають категорію виробників сіль-
ськогосподарської продукції, представлену домогос-
подарствами, що здійснюють сільськогосподарську 
діяльність з метою самозабезпечення продуктами 
харчування та товарного виробництва. Крім вагомого 
внеску у виробництво сільськогосподарської продук-
ції, господарства населення виконують також важ-
ливі суспільні функції: самозайнятості громадян, 
економічної бази розвитку сільських територій, со-
ціальної бази відтворення селянства тощо. Попре від-
значене, погляди вітчизняних вчених і спеціалістів 
щодо майбутнього господарств населення суттєво різ-
няться: від підтримки їх розвитку – до безперспек-
тивності функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематиці домогосподарств населення у вітчизняній 
аграрній науці присвячені численні публікації відо-

мих вчених, таких як: В.М. Гейець, О.М. Бородіна, 
О.А. Гуторов, В.С. Дієсперов, М.Й. Малік, В.Я. Ме-
сель-Веселяк, І.В. Прокопа та інших. Серед зарубіж-
них дослідників слід згадати Р. Беннетта, А. МакКо-
ша, Н. Кука, Дж. Хотона, У. Рора, С. Юргена, які 
розглядають проблеми менеджменту з точки зору ді-
яльності малих форм господарювання. 

Постановка завдання. Здійснити оцінку доціль-
ності і ефективності господарювання домогоспо-
дарств населення в контексті перспективної моделі 
розвитку аграрної економіки.

Методи дослідження. Для дослідження постав-
леної мети застосовувались такі теоретичні та емпі-
ричні методи наукового пізнання: монографічний, 
діалектичний, узагальнення та порівняння, струк-
турного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед 
форм господарювання в АПК господарства населен-
ня виокремлюються поперед усе тим, що продукція, 


