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во-практичного (буденного), а не теоретичного (наукового) рівня
пізнання. Відповідно, й механізми забезпечення безпеки, які від-
повідають йому, мають поверхневий характер і не можуть адек-
ватно відображати всю множину проблем забезпечення економі-
чної безпеки сучасних підприємств.
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З кожним роком підприємства намагаються виготовляти якіс-
ну продукцію не тільки для споживання на внутрішньому ринку,
а і для її експорту за межі країни. Для того, щоб втрати від про-
ведення логістичних операцій були мінімальними, потрібно доб-
ре продумувати організаційно-економічний механізм діяльності
підприємства. Зараз усе більше підприємств починають викорис-
товувати у своїй діяльності інструменти сучасної логістики для
того, щоб забезпечувати конкуренті переваги на ринку. Теорети-
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чні, методичні та практичні аспекти ефективності виробництва
молока і молочної продукції розглядались у наукових працях та-
ких учених, як М. М. Ільчук [1], Т. Л. Мостенська [2],П. Т. Саб-
лук [3], О. В. Шубравська [4] та ін.

Проаналізувати місце логістики у розвитку молокопереробної
промисловості України та запропонувати напрями стабілізації ді-
яльності підприємств галузі.

Виробництво молока обробленого рідкого в період 2005—
2012 рр. знаходилось під впливом незначних коливань і в 2012 р.
становило 909,3 тис. т, що на 5,3 % більше порівняно з 2005 р.
[5]. Найбільші виробники молока обробленого рідкого — Вінни-
цька, Житомирська та Київська області. На підприємства цих об-
ластей припадає близько 60 % виробництва молока в Україні.

Для того, щоб показники розвитку молокопереробної промис-
ловості поступово зростали необхідно створити єдину логістичну
систему: сільськогосподарський виробник (сировина) — переро-
бне підприємство — точка реалізації готової продукції (магазини,
супермаркети).

Перша ланка логістичної системи є найважливішою, оскільки
з неї починається процес отримання сировини для виробництва
молочної продукції. З кожним роком кількість господарств насе-
лення, які виробляють сировину зменшується, проте вони скла-
дають значний відсоток від загальної кількості отриманого моло-
ка переробними підприємствами — 40,6% (за 9 місяців 2013 р.).

У зв’язку з тим, що конкуренція на сировинному ринку має
тенденцію до зростання, то виробництво молочної продукції зо-
середжується на великих підприємствах, які розташовані поблизу
населених пунктів. При такому розміщенні можна скоротити
значну частину на транспортні витрати, які в логістичній системі
мають значну питому вагу.

Виробничі потужності молокопереробної промисловості
Україні не використовуються повністю, оскільки на промислову
переробку за 9 місяців 2013 р. надійшло 3528,6 тис. т молока та
молочних продуктів, що становить лише 39,2 % від виробленого
в Україні молока.

Пріоритетним напрямом розвитку конкурентоспроможної мо-
лочної галузі є:

 створення великотоварних спеціалізованих сільгосппідпри-
ємств та покращення технологічних умов виробництва молока в
фермерських господарствах і господарствах населення;

 удосконалення механізму залучення інвестицій у створення
нових і розвиток існуючих молочних сільськогосподарських під-
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приємств шляхом оновлення і розвитку законодавчої бази та при-
ведення її у відповідність з міжнародними стандартами [2; с. 74].

Україна, завдяки сприятливим природним агрокліматичним
умовам має великий потенціал для розвитку молокопереробної
галузі. З метою стабілізації і розвитку необхідним вбачається
створення стратегічної державної програми підтримки молокопе-
реробних підприємств, яка полягатиме у:

 зменшенні втрат сировини, що швидко псується, за рахунок
її швидкої переробки;

 здійсненні фінансової підтримки підприємств через меха-
нізм здешевлення процентних ставок за кредитами;

 запровадженні системи безпечності та якості харчових про-
дуктів.

Література

1. Ільчук М. М. Ефективне функціонування молокопродуктового під
комплексу України. — К. : Нічлава, 2004. — 312 с.

2. Мостенська Т. Л. Економічний механізм функціонування молоч-
ної промисловості України. — К. : УДУХТ, 2001. — 328 с.

3. Саблук П. Т., Бойко В. І., Мостенська Т. Л., Коржинський М. П.,
Данилевська О. Є. Економіка виробництва молока і молочної продукції
в Україні / Національний науковий центр «Інститут аграрної економі-
ки». — К. : ННЦ «ІАЕ», 2005. — 340 с.

4. Шубравська О. В., Сокольська Т. В. Розвиток ринку молока і мо-
лочної продукції: світові тенденції і вітчизняні перспективи / О. В. Шу-
бравська, Т. В. Сокольська // Економіка і прогнозування. — 2008. —
№ 2. — С. 80.

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електро-
нний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

К. В. Лозінська, викладач ВКЕП,
Тернопільський національний економічний університет,

e-mail: maxkatya@list.ru

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ
ВАРТОСТІ ЛІЗИНГОВОЇ ПОСЛУГИ

Лозинская Екатерина
Особенности определения

стоимости лизинговой услуги

Lozinska Katerina
The peculiarities of specific

the cost of leasing

Вартість лізингової послуги, а також склад і величина лізин-
гового платежу виступають найважливішими елементами лізин-




