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МТП з урахуванням агротехнічних умов і техніко-економічних показників 
агрегатів, за рахунок оптимального їх розподілу по видах робіт, було отри-
мано значне зменшення витрат на паливо і оплату праці на 13,0 % та 19,0 % 
відповідно, що призвело до зниження собівартості механізованих робіт у ме-
жах 15 %. 

Таким чином, отримані результати підтверджують перспективність за-
стосування економіко-математичного моделювання для оптимізації викорис-
тання МТП господарств АПК, а зменшення собівартості механізованих робіт 
призведе до зниження собівартості виробництва галузі рослинництва, що 
сприятиме покращенню конкурентоспроможності підприємства на ринку 
сільськогосподарської продукції. 
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Визначено спрямованість і основні підстави розроблення програм, метою яких є 

розв'язання проблем розвитку сільськогосподарської галузі. Обґрунтовано методичні під-
ходи до оцінки ефективності виконання комплексних галузевих і регіональних програм на 
основі індексного методу. Зосереджено увагу на тому, що визначення результативності 
виконання повинно ґрунтуватись на використанні системи індикаторів. 

Determine the direction and basis for the development of programs aimed at solving the 
problems of the agricultural sector. Methodical approaches to evaluating the effectiveness of the 
implementation of integrated sectoral and regional programs based on the index method. 
Focused attention on the fact that the determination of the impact of the implementation should 
be based on the use of indicators. 

 
Постановка проблеми. Програми розвитку галузей економіки розроб-

ляються з метою реалізації державної політики щодо регулювання розвитку 
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цих галузей економіки, концентрації фінансових, матеріально-технічних та 
інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу країни, а також 
координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і гро-
мадян для розв’язання найважливіших проблем галузі [4]. 

Про необхідність розроблення програм, метою яких є розв'язання окре-
мих проблем розвитку економіки і суспільства, а також проблем розвитку 
окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що 
потребують державної підтримки наголошується в Законі України "Про дер-
жавні цільові програми" [5]. 

Враховуючи важливе значення сільського господарства для економіки 
України, в наукових основах ведення агропромислового виробництва над-
звичайного значення набуває посилення впливу результатів наукових дослі-
джень на оцінку ефективності виконання комплексних галузевих і регіональ-
них програм розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняна економічна наука 
впродовж багатьох десятиліть збагачується новими розробками в сфері об-
ґрунтування теоретико-методологічних, методичних та практичних аспектів 
управління аграрним сектором економіки. Вченими ННЦ "Інститут аграрної 
економіки" НААН України здійснено значний вклад у розробку концептуа-
льних підходів до удосконалення управління аграрним сектором [3; 11]. 

Водночас, незважаючи на вагомість даної проблематики й посилену ува-
гу до неї багатьох провідних дослідників, окремі її аспекти все ще залиша-
ються недостатньо вивченими. В нових умовах особливої актуальності набу-
вають питання теоретико-методологічного обґрунтування наукових поло-
жень і методичних підходів до розв'язання проблеми оцінки ефективності 
виконання конкретних галузевих програм. Таким чином, потреба розв'язання 
питань, що залишилися поза увагою дослідників, зумовлює вибір теми та ви-
значає актуальність дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка методичних під-
ходів і практичних рекомендацій щодо оцінки ефективності виконання ком-
плексних галузевих і регіональних програм з урахуванням специфіки галузе-
вого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Комплексні галузеві і регі-
ональні програми розробляються на основі вимог Законів України "Про дер-
жавні цільові програми" [5], "Про основні засади державної аграрної політи-
ки на період до 2015 року" [7], "Про державну підтримку сільського госпо-
дарства України" [6] та з метою забезпечення виконання "Державної цільової 
програми розвитку українського села на період до 2015 року" [8]. 

Враховуючи досвід попередніх досліджень стосовно організаційно-
методичного забезпечення, яке супроводжує розвиток сільськогосподарської 
галузі необхідно із позиції системного підходу вирішити питання оцінки 
ефективності виконання комплексних галузевих і регіональних програм роз-
витку цієї галузі економіки. 

Досліджуючи проблему визначення результативності виконання про-
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грамних завдань і заходів в контексті їх вимірювання, доцільно звернутися до 
сучасних теоретичних та методичних напрацювань у цьому напрямку. Зок-
рема йдеться про індексний метод. 

Зазначимо, що індексний метод характеризується авторами роботи 
[10, с. 222] як "…метод порівняння економічних чи інших показників двох 
різних періодів часу або двох різних районів. У відносних числах порівню-
ються обсяги виробництва, продуктивність праці, рівні цін тощо". Вихідними 
даними при використанні індексного методу є індивідуальні та зведені індек-
си, що характеризують динаміку певних явищ, зокрема, економічних, у часі 
або просторі. Як зазначають А.Г. Загородній та ін., "… індивідуальний (ди-
намічний) індекс обчислюють діленням величини явища у звітному періоді 
на її значення в попередньому періоді. Зведений індекс служить для зістав-
лення безпосередньо несумірних, різнорідних явищ" [2, с. 190]. 

Визначення результативності виконання галузевих програм в цілому та 
за етапами ґрунтується на використанні системи показників (індикаторів). 
Зауважимо, що термін "індикатор" вітчизняні науковці визначають як 
"… цифровий показник зміни економічних (зокрема фінансових) величин, 
що його використовують для обґрунтування економічної політики, спрямо-
ваності економічних процесів та оцінки їх результативності" [2, с. 192], 
"… елементи для відображення даних вимірювань і обчислень у зручному 
для візуального (наочного) сприйняття вигляді" [10, с. 223]. 

Індикатори обчислюються як співвідношення фактичних і планових по-
казників виконання програмних завдань, і забезпечують на основі врахування 
відхилень цих показників прийняття рішень унаслідок оцінки ступеня досяг-
нення встановлених програмних цілей та запланованої ефективності витрат 
коштів (рис. 1). 

Порівняння фактичних показників конкретних програм із плановими 
(затверджені програмою) здійснюється шляхом: оцінки витрат з державного 
бюджету та інших джерел на реалізацію програмних заходів (показників ви-
трат); оцінки ступеня досягнення проміжних та кінцевих цілей реалізації 
програми з використанням показників обсягу виробленої продукції унаслідок 
виконання програмних заходів (показників продукту); визначення ступеня 
досягнення параметрів якості виробленої продукції (показників якості); оцін-
ки ефективності затрат ресурсів, які використані для виконання програмних 
завдань (показників ефективності); оцінки рівня залучення коштів із бюдже-
тних і позабюджетних джерел та їх співвідношення (індикаторів співфінан-
сування). 

Слід враховувати також і те, що оцінку соціальної та економічної ефек-
тивності реалізації конкретних галузевих програм в разі наявності множини 
індикаторів різновекторної спрямованості, різних за змістом, одиницями ви-
міру, які можуть приймати як кількісний, так і якісний вираз, доцільно про-
водити шляхом їх інтеграції ("згортки"), що має переваги для забезпечення 
концентрованою інформацією осіб, які приймають рішення, за рахунок ско-
рочення кількості параметрів ефективності досліджуваної програми. 
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Рис. 1. Основні показники (індикатори) оцінки ефективності виконання 

комплексних галузевих і регіональних програм та методика їх обчислення * 
* Сформовано на основі опрацьованого матеріалу [9]. 
 
Зведення множини соціально-економічних показників реалізації програм 

до інтегрального (комплексного) проводиться на основі простого адитивного 
зважування. При цьому чисельні параметри досягнення тієї чи іншої якісної 
мети (особливо, в разі оцінки соціального ефекту) визначаються шляхом оці-
нок коефіцієнтів відносної важливості тих чи інших показників в результаті 
експертного опитування і парних порівнянь показників, що розглядаються з 
використанням вербально-числових шкал [9]. 

Для визначення кількісного впливу основних показників (індикаторів) 
розвитку сільськогосподарської галузі на інтегральний (зведений) показник 
доцільно застосувати багатофакторне кореляційно-регресійне моделювання. 

Зазначимо, що нині в економічних дослідженнях велике значення має 
теорія і практика економетричного моделювання, яка дозволяє дослідити і 
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кількісно визначити внутрішні і зовнішні зв'язки між показниками економіч-
них систем, вивчати закономірності їх формування і тенденції розвитку. Крім 
того, як відмічають П.С. Березівський і Н.І. Михалюк,  "під час формування 
системи моделей необхідно враховувати великий обсяг початкової інформа-
ції. Ії отримання вимагає своїх спеціальних методів дослідження в різних об-
ластях науки: агротехніці, механізації, технології і т. д." [1, с. 358]. Слід дода-
ти, що значна частина інформації повинна готуватися в окремих науково-
дослідних інститутах та регіональних центрах наукового забезпечення агро-
промислового виробництва. 

Для більш точного визначення сумарного економічного ефекту реаліза-
ції конкретних галузевих і регіональних програм слід враховувати також 
ефект від міжпрограмних зв’язків, а також ефект від взаємозв’язку програм-
ної концентрації, централізації, спеціалізації і кооперування, раціонального 
співвідношення заходів по їх оптимізації і подальшого розвитку. 

Висновки. Реалізація запропонованого методичного підходу дає змогу 
оцінити ефективність виконання завдань та заходів комплексних галузевих і 
регіональних програм розвитку сільськогосподарської галузі. Принциповою 
перевагою індексного методу є те, що його використання не потребує склад-
них організаційних форм аналітичної роботи, оскільки інформаційною базою 
для визначення фактичних показників ефективності виконання програмних 
заходів є дані паспортів конкретних програм та щорічних звітів про хід їх ре-
алізації, а також дані статистичної, бухгалтерської та іншої звітності за від-
повідний період. 
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УДК: 332.1:338.48 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Незвещук-Когут Т.С., здобувач 

Київський державний торговельно-економічний університет, 
Чернівецький факультет 

 
У статті здійснено обґрунтування організаційно-економічного механізму функціо-

нування туристичних підприємств. Визначено шляхи та засоби  вдосконалення його осно-
вних елементів – організації діяльності,оподаткування, цінової політики щодо надання 
туристичних послуг та вартості туристичного продукту. 

The article study of organizational and economic mechanism of operation of tourist 
enterprises. The ways and means of improving its basic elements - organization of, taxation and 
pricing policies to provide travel services and price of the tourist product. 

 
Постановка проблеми. Проблеми забезпечення ефективної туристичної 

діяльності в Україні, розробки організаційно-економічного механізму госпо-
дарювання та управління туристичними підприємствами на сучасному етапі 
економічного розвитку дуже актуальні. Пріоритетна роль організації та фун-
кціонування туристичних підприємств, їх державна підтримка та регулюван-
ня  визначаються вимогами державної економічної політики щодо соціально-
економічної  гармонізації  регіонів у напрямі посилення соціальної та еколо-
гічної складових, активізації підприємництва та приватної ініціативи, форму-
вання середнього класу та покращення умов життя населення. Це буде спри-
яти також підвищення продуктивної зайнятості населення, формування кон-
курентоспроможної національної економіки в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем фор-
мування та реалізації механізмів діяльності туристичних підприємств  відо-
бражено у працях вітчизняних учених. Серед них М. Ігнатенко, О. Коротич, 
В. Малиновський, А. Мельник, А. Никифоров, О. Оболенський, Р. Рудніцька, 
О. Сарапіна. Проте подальших досліджень потребують питання цінової полі-
тики у туристичній галузі, розвитку малого підприємництва та бізнесу, опо-
даткування туристичної діяльності, кластеризації підприємств галузі та ін-


