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Постановка проблеми. Місце країни у міжнародному поділі праці (МПП) залишається однією з 

основних передумов економічного розвитку та поглиблення інтеграційних процесів. Дослідження МПП 
спостерігається протягом століть, що сприяло виникненню низки теорій. Практично всі країни 
включенні до МПП та є членами інтеграційних угрупувань, тому аналіз теорій МПП не втрачає своєї 
актуальності, особливо з врахуванням сучасних умов. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження МПП, зокрема еволюції теорій, їх 
особливостей, здійснюються такими вченими, як А. Барковський, А. Поручник, В. Рибалкін, В. Тіпанов, 
І. Бураковський, Н. Ольшанський, Ю. Шишков та ін. Проте доречно поглибити вивчення цих питань з 
врахуванням розвитку міжнародної економічної інтеграції (МЕІ). 

Постановка завдання. Метою статті є поглиблення дослідження теорій міжнародного поділу 
праці з врахуванням наявності порівняльних переваг, розвитку внутрішньогалузевої торгівлі (ВГТ), а 
також – інтеграційних процесів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Вагоме значення розвитку МПП підтверджується 
низкою відповідних теорій, які враховують причини та особливості зовнішньої торгівлі у різні часові 
періоди.  

Розвиток МЕІ, основою якої є міжнародний поділ праці, зумовлює поглиблення його 
дослідження та теорій МПП. А. С. Філіпенко зазначає, що протягом останніх десятиліть зростає 
значення МЕІ, яка розглядається в контексті – чистої, митної і монетарної теорій. Перша відкриває 
переваги зовнішньої торгівлі, зокрема при створенні інтеграційних угрупувань, використовує 
стандартні макро- та мікроекономічні положення, пояснюючи міжнародні інтеграційні процеси. 
Елементи чистої торгівлі спостерігаються у меркантилістів, фізіократів, сучасних неокласиків; теорія 
трактує економічну науку як природне вчення про економіку, де використовується, проте не є її  
структурним елементом, категорія грошей. Митна теорія прагне довести доречність застосування 
протекціонізму для покращення співвідношення між імпортом й експортом, оптимальнішого 
використання внутрішніх ресурсів, наближення до рівня розвинених країн. Митна концепція Вайнера-
Міда вважається основою тлумачення інтеграційних процесів, особливо преференційної зони, зони 
вільної торгівлі, митного союзу (МС). Взаємозв‘язок макроекономічних величин, які опираються на 
мікроекономічну основу теорії виробництва, та мають грошовий вимір, а також монетарну інтеграцію 
на рівні валютного союзу пояснює монетарна теорія. Наведені теорії використовуються у нових 
теоріях МЕІ [1, с. 54-55]. В. Е. Рибалкін стверджує: ―Теоретики ―общего рынка‖ – сторонники 
естественного разделения труда и свободной торговли‖ [2, с. 62], а Ю. В. Шишков зазначає: ―Первыми 
исследователями тех экономических явлений, которые позже стали сопрягаться с международной 
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интеграцией, были специалисты в области внешней торговли и торговой политики‖ [3, c. 17]. Це 
підтверджує зростання значення дослідження теорій МПП в умовах МЕІ. 

Так, А. Сміт (XVIII ст.) писав про переваги МПП, доцільність для однієї країни купувати товари у 
іншої, яка володіє відповідними перевагами [4, c. 279]. Д. Рікардо довів вигідність торгівлі між країнами 
за наявності навіть не абсолютних, але й порівняльних переваг [5, c. 72-87]. В цілому теорії МПП 
можна розділити на дві групи: класична теорія та ―нова‖, що розглядає ВГТ – країни експортують та 
імпортують продукти однієї товарної групи (табл. 1). Поділяючи ВГТ на горизонтальну (обмін готовими 
продуктами) і вертикальну (частинами і компонентами майбутнього товару), надають перевагу 
вивченню другої. На відміну від класичної теорії, ВГТ є наслідком не стільки порівняльних витрат 
виробництва, скільки причин, які криються у сферах технологій, маркетингу, доходів на душу 
населення, зростання яких зумовлює диференціацію споживчих переваг. Якщо перша теорія 
розглядала торгівлю різними товарами між різними країнами, то нова – схожими товарами між 
країнами близькими за рівнем розвитку та галузевою структурою, якщо перша стосується гомогенних 
товарів, то друга – гетерогенних, диференційованих за дизайном, якістю, ціною тощо, і якщо у 
класичній – структура МТ змінюється повільно і на довгостроковій основі, то у ВГТ – такі зрушення 
зазвичай коротко- та середньострокові. Класична теорія розглядає причини спеціалізації на 
макроекономічному (міжгалузевому) рівні, а нова – мікро- та мезоекономічному рівні в межах однієї 
галузі, проте остання не заперечує першої, а в сучасних економічних та технологічних умовах 
доповнює її. Коли розпочалась інтеграція в Європі, ВГТ стала особливо очевидною [6, с. 15-17]. Тому 
доцільно розвивати спеціалізацію країни, використовуючи наявність існуючих порівняльних переваг, 
але також диференціювати продукцію з метою поглиблення ВГТ, яка особливо розвивається в останні 
десятиліття і значною мірою в межах інтеграційних угрупувань.  

Таблиця 1 
Теорії МПП 

 

Класична теорія 

1 2 

А.Сміт. Теорія 
абсолютних переваг 

(70-ті рр. XVIII ст.) 

Різниця в середніх національних витратах виробництва певної галузі знаходиться в 
основі торгівлі між країнами. Недолік: враховується лише один фактор виробництва 
(ФВ) – праця. Якість та корисність товару не враховувалась. 

Д.Рікардо. Теорія 
порівняльних 

переваг (1817 р.) 

Кожна країна має порівняльні переваги у виробництві певних товарів, оскільки виробляє 
їх з меншими витратами праці ніж інші товари. Спрощення такі як і у попередньої теорії, 
але важливим є феномен спеціалізації як інструмент оптимізації МПП та поділу праці в 
країні.  

Теорія факторів 
виробництва 

Хекшера-Оліна- 
Е.Хекшер (1919 р.), 

Б. Олін (1924 р.) 

Вводять поняття ―факторна інтенсивність‖ та ―факторна насиченість‖. Країни 
спеціалізуються на експорті товарів, виробництво яких дешевше через більшу 
забезпеченість відповідними ФВ. Взаємна торгівля має призвести до зближення цін на 
товари, якими обмінюються. Спрощення: МТ вільна від обмежень, досконала 
конкуренція, не враховували транспортні витрати та різницю смаків споживачів, 
допускалась повна мобільність ФВ в межах країни та імобільність поза ними.  

П. Самуельсон 
(1948 р.) 

Вирівнювання відносних цін на товари внаслідок МТ приводить до вирівнювання 
відносних цін на ФВ, необхідних для їх виробництва. Не усунув попередніх спрощень, 
виходив з гомогенності товарів та ФВ. Теорію стали називати теорією Хекшера-Оліна-
Самуельсона. 

Парадокс В. 
Леонтьєва 
(1953 р.) 

Поставив під сумнів теорію ФВ, оскільки багаті капіталом США експортували товари на 
30% менш капіталомісткі, ніж ті, що імпортували. Опоненти заперечували, пояснюючи, 
що розглянено працю як фактор однорідний – незалежно від кваліфікації, що привело 
до розуміння ВГТ. 

Нова теорія – внутрішньогалузева торгівля (ВГТ) 

П.Вердоорн  
 (1960 р.), 

 Ж.Дрезе (1960 р.) 

П. Вердоорн, досліджуючи потоки в межах Бельгійсько-Нідерландсько-
Люксембургського МС, Ж. Дрезе – шести країн ЄЕС помітили, що країни експортують та 
імпортують продукти однієї товарної групи.  

Б. Баласа  
(1966 р.) 

назвав таку торгівлю – ВГТ. Класична теорія припускала досконалу конкуренцію і 
розглядала спеціалізацію країн, як спеціалізацію національних економік без врахування 
підприємств. В післявоєнні часи корпорації спеціалізуються на висококонкурентній 
продукції, обсяги виробництва і збуту перевищують внутрішній ринок, через масштаб 
присутності на певному ринку роблять конкуренцію недосконалою. 

Абд-ель-Рахман 
(1991 р.) 

Порівняльні переваги (ПП) для всієї галузі не обов‘язково співпадуть з перевагами 
певної її фірми. Якщо з боку галузі підійти до проблеми, то фірми слід ранжувати за їх 
ефективністю: деякі є недоконкурентоздатні порівняно з середньою галузевою нормою 
навіть при спільних ПП, вони відчуватимуть тиск іноземних конкурентів на своєму 
внутрішньому ринку, надтоконкурентоздатні – навіть при загальних несприятливих 
умовах, і можуть конкурувати з іноземними фірмами на внутрішньому і зовнішньому 
ринках, не зважаючи на порівняльно несприятливі умови для галузі. Тобто на передній 
план виходить ВГТ. 
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продовження табл. 1 
1 2 

Г.Грубель, П.Ллойд 
(1975 р.) 

Удосконалили методики обчислення ВГТ. Чим вищий рівень агрегування товару, тим 
більшою може бути вартість зустрічної торгівлі. Для інвестиційних товарів 
запропонували виділяти горизонтальну та вертикальну ВГТ 

К.Ланкастер (1975 
р.), Е.Диксит, Дж. 
Стигліц (1977 р.) 

Прагнучи з‘ясувати причину інтенсивного розвитку ВГТ, виявили, що недосконала 
конкуренція створює передумови для появи різноманітності однорідної продукції, і 
відповідно розвитку ВГТ різновидами одних товарів.  

П.Кругман, Е. 
Хелпман, 

 Дж. Брандер та ін. 
(1981 р.) 

Спеціалізація на виробництві унікального виробу дозволяє отримувати вигоду від 
масштабів виробництва та збуту. Значні доходи сприяють пошуку нових специфічних 
ніш на ринку. 

П.Кругман, 
Е.Хелпман (1985 р.) 

Диференціація продуктів дозволяє монополізувати бренд, організувати багатосерійне 
виробництво й експорт, що майже незалежно від порівняльних витрат забезпечить 
високу дохідність. Це стимулює інвестиції в НІОКР для удосконалення продукту, і 
посилить монопольне становище виробника, оскільки замінити його альтернативним 
продуктом стане складнішим. 

Дж. Маркузен 
 (1986 р.) 

Обсяги ВГТ між розвиненими країнами вищі, ніж між ними і країнами, що розвиваються, 
тому що дохід на душу населення у перших вищий. Багатше населення має 
диференційованіший попит на однотипні товари  

Е.Хельпман  
(1987 р.), 

 Д. Хамельс,  
Д. Левінсон (1995 р.) 

ВГТ зростає швидше, ніж середній ВВП країн і значно швидше, ніж їх доходи на душу 
населення, тому не можна пояснити лише купівельною спроможністю населення. 
Важливішою рушійною силою ВГТ є не горизонтальна, а вертикальна диференціація 
виробництва і міжнародного обміну. Розходження країн в доходах на душу населення 
позитивно впливають на вертикальну, але негативно позначаються на горизонтальній 
диференціації, і відповідно ВГТ. 

Кінець ХХ- поч. ХХІ ст. дослідники значною мірою переключились на вертикальну спеціалізацію виробництва і 
торгівлі. ТНК є генераторами вертикальної диверсифікації виробництва та міжнародного виробничого 

кооперування. Ще у 50-х рр. розпочалось дослідження цього явища з позиції теорії наділеності ФВ. 

Р. Мандел Вивіз капіталу використовується як заміна експорту товарів, яка особливо ефективна 
відносно країн слабо забезпеченими капіталом. Але це суперечило дійсності, оскільки 
переважно інвестиції спрямовуються між розвиненими країнами, а торгівля між ними 
зростає. 

О. Йітс (1998 р.) Мотивація МТ порівняльними витратами виробництва витісняється мотивацією 
економії на масштабах виробництва та збуту, яка пов‘язана з вертикальною 
спеціалізацією підприємств як в, так і поза межами ТНК. 

Шишков Ю. (2009 р.) Мотивація МТ порівняльними перевагами актуальна і для вертикальної спеціалізації, 
оскільки найбільш працемісткі і не потребуючі висококваліфікованої праці стадії 
виробництва зосереджуються в менш розвинених країнах, де є надлишок відповідного 
фактору. 

Джерело: сформовано автором на основі [6, с. 13-18]. 

 
Друга половина ХХ ст. внаслідок значних технологічних зрушень зумовила виникнення нового 

виду торгівлі, теорії МПП. Особливе значення мають ТНК, які все ж враховують наявність 
порівняльних переваг за вертикальної ВГТ, а також законодавчої бази країн, що впливає на їх 
діяльність. Тому вважаємо, що наявність порівняльних переваг залишається вагомим фактором. 

Барковський А.Н., Ольшанський Н.В., розглядаючи питання теорій МПП, наводять і модель 
альтернативних витрат Г. Хаберлера, технологічного розриву (неотехнологічний напрямок в теорії 
МПП), гіпотезу переважаючого попиту С. Ліндера, теорію життєвого циклу товару Р. Вернона, ефекту 
масштабу, міжнародної конкурентоспроможності М. Портера, критичний напрямок в теорії МПП, 
концепцію взаємозалежності, а також особливості сучасних російських концепцій МПП 
О.Т. Богомолова, А.Н. Спартака, Я.Д. Лісоволика [7] та ін. Тобто із зміною соціально-економічних умов 
виникають нові теорії, концепції, вчені зосереджуються на нових особливостях МПП. 

Рибалкін В.Е., аналізуючи теорію МПП, виділяє традиційну та ―нові теорії‖. Перша, починаючи 
від А. Сміта, Д. Рікардо пояснює МПП природними умовами, за основу дану ідею взяли Маршал, 
Таусінг, Вайнер, Тінберген, Харіс, Шумпетер, Олін, Мюрдаль, Хаберлер. [2, c.25, 57]. До речі, 
питаннями МЕІ та МПП займались А. Сміт і Д. Рікардо, вагомою є концепція МС Дж. Вайнера 
(представник ринкової школи МЕІ), яка сприяла подальшим дослідженням МС, Г. Мюрдаль 
зосереджується на соціальних питаннях, і є представником структурної школи, Я. Тінберген – 
дирижиської. 

Г. Вільямсон вважає, що місце країни у світовому господарстві визначається природними та 
політичними умовами, наявністю відповідних інститутів, але слід враховувати і розміри доходу на 
душу населення. Вагомими є й інші фактори, зокрема Баттрік зосереджується на структурі та розмірі 
капіталу, Шпенглер – ролі демографічних показників, на думку С. Кузнетса, розміри території є 
найважливішим серед природних факторів, які визначають можливість економічного росту малих 
країн, але природні умови не є довго діючими, і необхідно враховувати зміну технології [2, c. 25-26], 
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Р.Е. Кейвіс зосереджується на ФВ (розглядає продуктивність праці, пов‘язуючи з експортом та 
імпортом) [8, р.15-16]. Вчені загострюють увагу на забезпеченні капіталом. Сімоне вважає інвестиції 
одним із факторів економічного розвитку, оскільки вони збільшують національний капітал, і 
дозволяють підвищити продуктивність, відповідно до А. Маршала, роль країни у МПП визначається 
наявністю вільного капіталу та ін. [2, с.27, 28]. Г. Хаберлер, відзначаючи зміну структури експорту 
розвинених країн, наголошує на вагомішому значенні імпорту не матеріальних благ, а ноу-хау, що є 
особливо важливо для слаборозвинених країн. Ще у 19 ст. континентальні європейці та США мали 
значний успіх завдяки інноваціям та досягненням промислової революції Англії, пізніше японці 
виявились гарними учнями та ін. Сьогодні для слаборозвинених країн існує постійно зростаюча база 
ноу-хау, але просте застосування методів, розроблених для розвинених країн, часто є неможливим, 
проте їх адаптація легша, ніж початкове створення [9, р.28-29]. Тому паралельно з внутрішніми 
розробками доцільно імпортувати найефективніші, чому має сприяти МЕІ, що передбачає усунення 
торговельних бар‘єрів, створення спільних підприємств та ін., залежно від рівня інтеграції. 

Окремі дослідники вважають, що експорт сільськогосподарської продукції не менш вигідний, ніж 
розвиток промисловості, зокрема Дж. Вайнер, Г. Джонсон, а Юсиф Шейх зазначають, що до 
промислового розвитку повинен швидше і з меншими соціальними та економічними наслідками вести 
прогрес в сільському господарстві [2, с. 30]. Розвиток промисловості є важливим, але зростання 
світового попиту на аграрну продукцію, зокрема органічну, виробництво біопального підтверджують 
зростання значення АПК. 

Низка вчених, підтримуючи класиків, висувають свої ідеї. Н. Сеніор зазначає: ―Ми знаємо, що 
винагороду виробник отримує пропорційно з виробленою вартістю. Отже, якщо одна людина володіє 
кращою працьовитістю, здібностями … чи … природними або набутими перевагами, що дозволяє 
створити дорожчий продукт, то вона отримуватиме вищий дохід. Тому адвокату платять більше, ніж 
годинниковому майстру, останньому – ніж ткачу … З цієї ж причини англійцю платять більше, ніж 
французу, французу, ніж поляку, поляку, ніж індусу‖ [10, р. 14]. С. Харіс вважає, що з введенням у 
теорію МПП Сеніором вчення про заробітну плату, вона отримала нову якість. Деякі вчені пов‘язували 
теорію МТ з грошовим, валютним механізмом і, ґрунтуючись на кількісній теорії грошей, 
встановлювали зв‘язок між цінами, грошовим обігом і балансом платежів. Тортон із зміни рівнів 
світових цін виводить теорію МТ. Такі погляди поділяють Мальтус, Міль, Кейнс, Таусінг та ін. Міль 
теорію ―порівняльних витрат‖ доповнює вченням про ―взаємний міжнародний попит‖. Цінність 
іноземного товару визначається кількістю вітчизняного, що обмінюються на нього. Відповідно до його 
закону, продукт однієї країни обмінюється на продукт інших за такими цінностями, щоб сума 
вивезення оплачувалась сумою ввезення. На поч. ХІХ ст. Ф. Лістон, А. Гамільтон стали захищали 
протекціоністські підходи у торговельній політиці. В.Е. Рибалкін, аналізуючи теорії МПП, виділяє 
модернізацію теорії порівняльних переваг (Кернс висунув доктрину ―неконкуруючих груп‖; А. Маршал, 
підтримуючи Д.С. Міля, розглядає попит як фактор МТ, але наголошує й на значенні фактора 
пропозиції; Б. Олін вважав, що країни пристосовують виробництво і зовнішні зв‘язки до наявних ФВ, 
враховуючи попит і пропозицію, Хаген пов‘язує величину національного доходу із забезпеченістю 
природними ресурсами ФВ, Лернер, Самюельсон, Тінберген розвинули концепцію Оліна, 
стверджуючи, що вільна торгівля може призвести до повного абсолютного та відносного вирівнювання 
у ФВ, як і Сеніор Таусінг вважав, що міжнародні відмінності у заробітній платні є однією з умов 
інтернаціонального обміну, при цьому вагомими є витрати капіталу. Він зазначає про сприятливі 
можливості для слаборозвинених країн від МТ; його погляди з деякими відмінностями розглядає Дж. 
Вайнер (вважає, що МПП, МТ несуть вигоди усім країнам) та ін., ―динамічні‖ теорії МПП (кейнсіанці), а 
також ―нові теорії‖, які критикують традиційну. Так, Мінт створює теорію ―виходу для надлишків‖; 
відкидаючи застосування закону порівняльних витрат для слаборозвинених країн, розглядає зовнішню 
торгівлю як подолання обмеженості внутрішнього ринку виходу для надлишкового продукту [2, c. 36-
57]. Досліджуючи МЕІ, Г.Мюрдаль вважав обмеженими можливості для зміни міжнародного 
розміщення промисловості, що є умовою підвищення продуктивності внаслідок економічної інтеграції 
там, де капітальні ресурси мізерні та замкнені в межах державних кордонів й немає переміщення 
робочої сили, а сама по собі МТ до такого результату не може привести [11, c. 123]. Р. Пребіш 
зазначає, що в Латинській Америці реальність підриває схему МПП, яка досягла вагомого значення у 
ХІХ ст. і мала значний вплив, відповідно до якої специфічним завданням Латинської Америки, як 
частини світової економічної системи було виробництво продовольства та сировинних матеріалів для 
великих промислових центрів, але в цій схемі для індустріалізації нових країн нема місця. Проте автор 
бачить можливості латиноамериканських країн, доцільність індустріалізації [12, р. 1]. П. Вадіа та 
К. Мѐрчент критикують теорію ПП і свободи торгівлі щодо Індії та зазначають, що конкуренція 
призвела до значної боротьби по захопленню ринків і колоній, наслідком так званої вільної торгівлі 
було приречення економічно відсталих країн на положення вічних ―дроворубів та водоносів‖ [2, c. 61]. 
Проте, країни мають інтегруватись у світове господарство, зокрема показовим є економічний розвиток 
Австралії та Канади. Щодо вічних ―дроворубів та водоносів‖, то, згідно з Біблійною історією, жителі 
Гівону, діставшись до ізраільтян, сказали, що прийшли в ім‘я їх Бога і обманули, що вони – з далекого 
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краю, назвали себе їх рабами та попросили укласти умову. Рубачами дров вони стали через обман, 
але їх життя було збереженим, а, по-друге, коли Аморейські царі пішли на них війною, то євреї їх 
захистили. Причому гавонитяни продовжували жити у Гівоні [13, Ісуса Навина, розд. 9, 10]. Тому, 
згадуючи про рубачів дров та носіїв води, необхідно враховувати принципи, законодавство, інститути, 
рівень економічного розвитку країн з якими укладаються угоди, адже це впливатиме на подальший 
розвиток, що видно з наведеної історії та досвіду окремих інтеграційних угрупувань. 

Західні дослідження модернізації МПП умовно поділяють на дві основні групи: різні варіанти 
концепції ―взаємозалежності‖ (з серед. 70-х років найрозповсюдженіші, стали основою для теорії 
―нового МПП‖) та конкретні рекомендації, плани перебудови існуючої моделі МПП. К. Нувенхузе в 
обґрунтуванні своїх ідей звертається до спільних для всіх країн екологічних факторів. Оскільки існує 
залежність між розвиненими країнами і тими, що розвиваються, то він наголошує на існуванні 
взаємної залежності і тиску, й, виходячи з цього, пропонує здійснювати МПП. Р. Купер виділяє чотири 
види взаємозалежності: 1) структурна (зміни в економіці однієї країни неодмінно позначаються на 
іншій); 2) зовнішніх факторів економічного розвитку; 3) цілей, у сфері економічної політики; 4) 
політична. Дана теорія підмічає тенденції підсилення взаємозалежності країн. Концепції 
взаємозалежності мають загальний характер і є відправним пунктом для теорій ―модернізації‖ 
існуючого МПП. Основна ідея модернізації МПП полягає у рекомендації країнам, що розвиваються 
відмовитись від протекціонізму та широко залучати іноземний капітал. Багато країн, що розвиваються 
реалізували це, створивши зони спільного підприємництва, спільні підприємства тощо. Нові 
індустріальні країни Азії та Латинської Америки найбільше досягли успіху, але повністю не 
відмовились від захисту. Південь також вимагає відповідно преференцій від Півночі. Практична суть 
ідей ―нового‖ та ―модернізованого‖ МПП полягає у встановленні галузевої направленості країн, які 
розвиваються на виробництво та експорт матеріало-, працемістких, стандартизованих виробів, а 
розвинених – на галузі, де інтенсивно проходить НТП і частка висококваліфікованої робочої сили є 
високою. Галузева спеціалізація здійснюється за триступеневою схемою: ―нові індустріальні країни‖ 
виробляють товари, які вимагають сучасні технології та відносно кваліфіковану працю; менш 
розвинені країни з тих, що розвиваються переважно постачають сировину та виробляють працемісткі 
вироби (у цю схему не попадають найменш розвинуті країни); 3) промислово розвинені країни – на 
високотехнологічній, капіталомісткій продукції. Тобто спостерігається посилення інтеграції країн, що 
розвиваються у світове господарство, склався новий тип спеціалізації та кооперування між 
промислово розвиненими країнами та тими, що розвиваються, що видно з аналізу сучасних концепцій 
МПП, планів його модернізації та реалізації на практиці [14, с. 51-53].  

При цьому зростає значення МПП в умовах МЕІ. Так, В. Рибалкін зазначає, що Ж. Рюеф, 
виступаючи за закон порівняльних витрат, пов‘язує його з попитом та пропозицією, який в умовах 
спільного ринку має отримати широкий простір [2, c. 61-62]. Дійсно, МЕІ дозволяє підприємствам 
реалізовувати продукцію на більшому ринку, сприяє підвищенню її якості, збільшує доступ до ресурсів 
членів угрупування. Вважаємо за доцільне, досліджуючи МПП та його теорії, враховувати розвиток 
НТП, МЕІ, державного регулювання та ін.  

Висновки з проведеного дослідження. Дослідженням МПП займаються протягом кількох 
століть, і це особливо актуально в сучасних умовах розвитку МЕІ. В цілому можна розглядати 
класичну, нову теорію (ВГТ), сучасні теорії МПП, враховуючи причини, якісні зміни, взаємозалежність 
між країнами тощо. Збільшення ВГТ, зокрема в межах інтеграційних угрупувань, підтверджує 
доцільність її розвитку. Врахування цих особливостей має сприяти збільшенню вигод країн як в межах 
інтеграційних угрупувань, так і в цілому. 
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ENERGY EFFICIENCY CONCEPT IN THE ASPECTS OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY 

 
Постановка проблеми. Включення енергетичних факторів в систему міжнародних оцінок є 

швидкозростаючою, загальносвітовою тенденцією розвитку світової економічної системи. Концепція 
сталого розвитку в останні роки тісно пов‘язується з концепцією «зеленої» економіки, для якої 
головними пріоритетами є – висока енергоефективність і мінімальний вплив на навколишнє 
середовище. Світова спільнота, рухаючись в напрямку підвищення якісного рівня розвитку 
суспільства, висуває нову концепцію розвитку, при якій збільшення добробуту суспільства 
супроводжується дбайливим ставленням до навколишнього середовища і збереженням природних 
ресурсів для майбутніх поколінь. Незважаючи на те, що світовий досвід застосування 
енергоефективної політики є відносно новою тенденцією суспільного розвитку, більшість розвинених 
країн успішно реалізують національні стратегії розвитку, засновані на енергозбереженні. При цьому 
політика для кожної країни будується з урахуванням її національних особливостей і пріоритетів, 
ґрунтуючись на передовому міжнародному досвіді і сучасних технологіях. Дана стратегія реалізується 
в проектах та дослідницькій діяльності провідних міжнародних організацій, таких як ООН, Міжнародне 
енергетичне агентство, Світовий Банк та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню концептуальних засад 
енергоефективності в аспекті розвитку концепції сталого розвитку світової економіки присвячено праці 
таких вчених Подолинський С.А., Вернадський В.І., Одум Ю., Девінс П. Дослідження еколого-
економічних взаємодій відображені в працях Коммонера Б., Коуза Р., Медоуза Д., Пігу А., 
Самуельсона П., Форрестера Дж., Бартолом‘ю Дж., Брауна Л., Дейлі Г., Констанза Р., серед 
вітчизняних дослідників проблеми енергоефективності висвітлені в працях Марчук Л. П., 
Потапенка В. Г., Степаненко-Липовик Б. В., Галушкіної Т. П. Проте значна частина питань, пов‘язаних 
саме з впровадженням принципів сталого розвитку та енергоефективності впровадження інновацій на 
державному, регіональному рівні та рівні корпорацій на основі міжнародних ініціатив та стандартів 
потребують додаткового дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження та узагальнення міжнародного досвіду 
підвищення енергоефективності національних економік для вироблення пропозицій щодо 
впровадження її концепції в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Частота і масштабність сучасних системних криз 
все більше загрожує стабільності розвитку суспільства і крихкій рівновазі природних систем. До 
всесвітньої кліматичної кризи, кризи біорізноманіття, паливної, продовольчої та водної криз, 
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успадкованими з ХХ-го століття, додаються дедалі частіші масштабні фінансові та економічні 
потрясіння, що охоплюють економіки всіх країн і регіонів світу. Оскільки перша половина XXI століття є 
одним з найбільш гострих викликів людству що зумовлено стрімким зменшенням запасів, видобутих з 
надр Землі, органічних видів палива на тлі зростаючого їх споживання, в першу чергу Індією і Китаєм. 
Відповідно до твердження Шеера Г. [1], на початку 20-х років нинішнього століття відбудеться перетин 
кривих споживання і виробництва енергії, яка виробляється з нафти. Іншими словами, баланс 
«виробництво-споживання» енергії, виробленої з нафти змінить свій знак з позитивного на 
негативний. Аналогічні явища матимуть місце для балансів «виробництво-споживання» енергії, 
вироблених з газу – на початку 30-х років і з урану – на початку 50-х років, відповідно. 

Нестабільність цін на енергоносії свідчить про структурні недоліки і наявності ризиків 
незбалансованого розвитку. При цьому провідні міжнародні організації прогнозують зростання 
споживання енергії, що все більше закріплює залежність людства від вичерпних природних ресурсів, 
результатом якого є висока волатильність цін на спожиту сировину. У структурі інвестицій за останні 
десятиліття переважають інвестиції в високорентабельні проекти з швидкою окупністю. Отже, у 
відновлювану енергетику, на підвищення енергоефективності та захист природних систем 
направляється недостатньо коштів. 

У розумінні сталого розвитку виділяють 3 найважливіші аспекти:  
1) економічний: економічна стійкість вимагає, щоб різні види капіталу, що забезпечують 

економічне виробництво, зберігалися або збільшувалися. Вони включають виробничий, природний, 
людський і соціальний капітал; 

2) екологічний: збереження екосистем і природних ресурсів необхідне для стійкого економічного 
виробництва і рівності між поколіннями. З екологічної точки зору, і народонаселення, і загальний попит 
на ресурси повинні бути обмежені за своїми масштабами, а цілісність екосистем та різноманітність 
видів необхідно зберігати; 

3) соціальний: соціальну рівність, задоволення базових потреб у здоров‘ї та освіті, 
представницька демократія є ключовим елементом розвитку. При цьому вони взаємопов‘язані з 
екологічною стійкістю [2; 3; 4]. 

Модернізація економіки та обґрунтування політики енергоефективності на принципах сталого 
розвитку має на увазі значні зміни в підході до формування економічної політики держави. ООН 
визначає сталий розвиток, як розвиток суспільства, яке дозволяє задовольняти потреби нинішніх 
поколінь, не завдаючи при цьому шкоди можливостям, що залишаються у спадок майбутнім 
поколінням для задоволення їх власних потреб. Воно включає в себе три взаємопов‘язаних основи – 
економічний розвиток, соціальний розвиток і охорону навколишнього середовища. В рамках 
парадигми сталого розвитку змінюється підхід до інвестицій і державної політики: наприклад, 
енергетична політика має значення не тільки для промисловості і навколишнього середовища, а й для 
громадської охорони здоров‘я і рівноправності з точки зору доступу до джерел енергії і зайнятості. 

Для модернізації і переходу до сталого розвитку необхідна збалансована соціальна, економічна 
та екологічна політика. Ключовими при розгляді паливно-енергетичної системи в рамках сталого 
розвитку є не тільки її взаємозв‘язок з економічною системою, але і її екологічні аспекти. Крім того, 
сталий розвиток має на увазі довгостроковий розгляд проблем. Навколишнє середовище, суспільство 
й економіка представляють найвищий рівень агрегації в моделі сталого розвитку. Не применшуючи 
значення зв‘язку суспільства й економіки, відповідно до мети і завдань дослідження висунемо на 
перший план взаємозв‘язок економіки й екологічного середовища. Системність явищ реального світу 
на початку XXI ст. вже не викликає сумнівів. Правилом сучасного наукового пошуку стало розгляд 
об‘єктів і процесів як систем, у всій сукупності складових їх компонентів, зв‘язків і відносин, включаючи 
відносини з зовнішнім середовищем. 

В умовах переходу до сталого розвитку визначальним є глобальний рівень взаємодії із 
національної економікою. Домінування глобального рівня в сталому розвитку обумовлює нові 
перспективи синергетичних зв‘язків між інвестуванням в низьковуглецеві ресурсоефективні технології 
та соціально спрямованим економічним зростанням. Глобальний рівень диктує також необхідність 
врахування екологічного чинника в економіці, який, з точки зору економічної теорії, розглядається за 
допомогою поняття екстерналій. Однак, на відміну від традиційного підходу, сталий розвиток 
націлений на довгострокову перспективу, поряд з глобальними екстерналіями (які включають 
регіональні і міжсекторальні) розглядає також темпоральні зовнішні ефекти. Важливо відзначити, що 
глобальні екстерналії крім негативного впливу на здоров‘я викидів від використання енергетичних 
ресурсів (що важливо враховувати в короткостроковій перспективі) охоплюють і проблему глобальної 
зміни клімату (яка в майбутньому буде мати набагато сильніший негативний ефект, ніж сьогодні). 

Для України є важливим поділ індикаторів енергоємності по внутрішньому споживанню 
енергоносіїв і по їх загальному виробництву. Енергоємність по споживанню є класичним і найбільш 
поширеним у світі індикатором. Саме його і називають власне енергоємністю. Як видно з таблиці 1, 
сучасна енергоємність в країні є дуже високою і в 2-3 рази випереджає даний індикатор в розвинених 
країнах. 
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Таблиця 1 
Енергоємність ВВП в деяких країнах, т н. е. / тис. дол. 2016 р ПКС 

 

Країна 
Рік 2016/2005 у 

% 
2016/2010 у 

% 2005 2010 2016 

Велика Британія 0,156 0,130 0,102 65 79 

Німеччина 0,171 0,131 0,113 66 86 

Франція 0,154 0,147 0,132 86 90 

США 0,246 0,209 0,175 71 84 

Канада 0,331 0,301 0,275 83 91 

Японія 0,134 0,141 0,126 94 89 

Норвегія 0,287 0,234 0,194 68 83 

Російська Федерація 0,460 0,496 0,324 70 65 

Китай 0,549 0,288 0,274 50 95 

Індія 0,176 0,169 0,138 78 82 

Бразилія 0,115 0,133 0,125 109 94 

Україна 0,643 0,741 0,423 66 57 

Джерело: складено авторами за даними Світового банку (World Development Indicators Online Database), 
BP Statistical Review of World Energy June 2016 [5]. 

  
Разом з тим, за останнє десятиліття індикатор енергоємності в світі показав позитивну динаміку 

в напрямку значного зменшення. Особливо успішним був 2010 р., коли енергоємність по споживанню 
скоротилася в країні на 35%, що значною мірою пов‘язано зі значним зростанням ВВП в 2010 р. і 
збільшенням енергоємності в 2000 р. (табл. 1). Це одна з кращих динамік у світі. У число додаткових 
енергетичних індикаторів, поряд з енергоємністю економіки в цілому, доцільно включити 
енергоємність окремих секторів, промисловості, транспорту, комунального сектора, а також приватний 
показник ефективності використання палива при виробництві електроенергії.  

На рівні країни енергоємність України лишається вкрай високою. Міжнародний досвід показує, 
що ліберальна економіка не в змозі вирішити проблему енергоефективності в національних 
масштабах. Незаперечних успіхів у цій сфері досягли ті країни, де її вирішення поставлене на рівень 
державної політики. Саме в цих країнах стали рекордними на міжнародному рівні показники добробуту 
населення. Наприклад, у Данії після першої енергетичної кризи 1973 року взагалі було прийнято 
важливе політичне рішення про те, що весь енергетичний сектор повинен підлягати державному 
управлінню й плануванню. Роль державного регулювання вітчизняної енергоефективності 
відслідкуємо через показники енергоефективності стосовно ВВП. Протягом 1991-1997 років 
відбуваються зміни у законодавчо-нормативній базі, які дали можливість понизити енергоємність 
вітчизняного виробництва. Інший період 2010-2016 роки, коли енергоємність знижується і це зниження 
є реакцією на законодавчо-нормативні зміни, але не слід випускати з поля зору й те, що в цей період 
економіка України знаходилась в стадії росту. Тобто, в даному періоді пріоритетним чинником 
виступає зростання ВВП. Тому ці зміни були визнані як еволюційне «енергозбереження», вплив 
державної політики на цей процес був мінімальний. Якщо розглядати період незалежності України, то 
показник енергоємності скорочується.  

Поняття стійкого розвитку енергетики. Першочергове завдання сталого розвитку часто 
визначають як забезпечення джерелами енергії, особливо електроенергії, п‘ятої частини населення 
світу, яка не має доступу до них. У підсумковому документі «Майбутнє, якого ми хочемо» Конференції 
Організації Об‘єднаних Націй з питань сталого розвитку (відомої також як Ріо+20), що відбулася в 2012 
році, енергетиці відводиться центральна роль: «Ми визнаємо надзвичайно важливу роль, яку 
енергетика відіграє в процесі розвитку, оскільки доступ до сучасних стійких послуг в сфері енергетики 
сприяє викоріненню бідності, врятування життя людей та поліпшення стану їх здоров‘я, а також 
допомагає забезпечувати задоволення насущних потреб людей» [6]. 

Світова Енергетична Рада для реалізації проектів сталого розвитку енергетики розробила 
концепцію «енергетичної трілемми», яка стала відповіддю на сучасне потрійне енергетичне завдання, 
яка полягає в підтримці безпечної, доступної та екологічно чистої енергії. «Енергетична трілемма» 
включає: 

1) енергетичну безпеку – ефективну організацію поставки первинної енергії з національних і 
зарубіжних джерел, надійність енергетичної інфраструктури і здатність постачальників енергії 
задовольнити поточний і майбутній попит; 

2) енергетичну рівність – наявність і доступність енергії для населення; 
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3) екологічну стійкість – визначає ефективність пропозиції і попиту енергії, а також розвиток 
пропозиції енергії з поновлюваних джерел й інших маловуглецевих джерел [7]. 

На наш погляд, при аналізі сталого розвитку енергетики доцільно застосувати підхід Вебера 
К.М. та Рохрахера Х., які вважають, що «проведення аналізу стійкості необхідно не тільки на рівні 
самого підприємства, але і в системі галузевого і регіонального розвитку» [8]. Таким чином, на думку 
авторів, слід виділити: 

1) сталий розвиток енергетики держави; 
2) сталий розвиток галузей енергетики; 
3) сталий розвиток підприємств енергетики. 
Сталий розвиток енергетики держави та стійкість енергетики на рівні держави залежить як від 

сталого розвитку енергетичних галузей, так і від енергетичної стійкості окремих підприємств. 
У науковій літературі відсутнє визначення поняття «сталий розвиток енергетики держави». У 

найбільш широкому контексті, і, отже, відповідному для розуміння вищого рівня сталого розвитку 
енергетики, тобто енергетики на рівні держави, стійкість енергетики розглядає Девід Л. Грін. Даний 
автор визначає стійкість енергетики в якості гаранта того, щоб у майбутніх поколінь були енергетичні 
ресурси, які дозволять їм досягти рівня добробуту, принаймні такого ж, як у нинішнього покоління [9]. 
Слід зазначити, що дане визначення стійкості енергетики є схожим з офіційним визначенням сталого 
розвитку, в якому присутній акцент на облік майбутніх потреб людства. 

Певне уявлення про значення «сталого розвитку енергетики держави» можна отримати з роботи 
Демпсі Н., Бремлі Г., Павера С., Брауні C. «Соціальний аспект сталого розвитку: визначення 
соціальної стійкості міст», в якій пов‘язане дане поняття з завданнями забезпечення доступу до 
джерел енергії і сучасних технологій її виробництва, усунення нерівності в цій сфері, охорони 
навколишнього середовища, мобілізації фінансових ресурсів та нарощування інституційного та 
кадрового потенціалу країн, що розвиваються [10]. Слід зазначити, що в даному визначенні 
ключовими є соціальні та екологічні аспекти сталого розвитку. 

На основі роботи Лібанової Е.М., яка досліджувала проблеми функціонування регіональних 
енергетичних систем в умовах обмеженості власних енергетичних ресурсів на прикладі 
енергоефективності України [11], можна зробити висновок, що стійкий розвиток енергетики держави 
являє собою здатну до саморегулювання систему забезпечення енергетичної безпеки з урахуванням 
оптимізації територіальної структури виробництва і споживання паливно-енергетичних ресурсів при 
підвищенні самостійності регіонів у вирішенні питань енергозабезпечення, включаючи контроль за 
раціональним використанням енергоресурсів, енергозбереження, виробництво теплової та 
електричної енергії, а також пошук нових способів автономного задоволення потреб промисловості і 
населення. Необхідно відзначити, що центральним у цьому розумінні сталого розвитку енергетики 
держави є забезпечення енергетичної безпеки країни. 

На основі узагальнення матеріалів аналітичних звітів, наукових статей, думок фахівців 
пропонуємо наступне визначення сталого розвитку енергетики – процес розвитку здатної до 
саморегулювання системи з метою досягнення енергоефективності та регіональної енергетичної 
безпеки при раціональному використанні енергоресурсів, забезпечення соціальної рівності у сфері 
доступу до енергопослуг і збереження навколишнього середовища в умовах невизначеності. 

Для аналізу сталого розвитку галузей енергетики доцільно розглянути паливно-енергетичний 
комплекс і сектори, що входять до нього: нафтову, вугільну, газову промисловість, електроенергетику. 
Існують дослідження, які аналізують сталий розвиток як паливно-енергетичного комплексу в цілому, 
так і присвячені окремим його секторам. 

Підвищення енергетичної ефективності повинне розглядатися сучасним суспільством, як 
виявлення й реалізація заходів і інструментів з метою забезпечення задоволення потреб у послугах і 
товарах при найменших економічних і соціальних витратах на необхідну енергію й збереження 
природного середовища в гармонії зі сталим розвитком на всіх державних рівнях. Основним 
показником енергоефективності є питома величина споживання паливно-енергетичних ресурсів на 
виробництво одиниці продукції будь-якого призначення. Обмеження в галузі енергозабезпечення, 
пов‘язані з охороною навколишнього середовища, у сукупності з економічними суттєво впливають на 
визначення дій щодо забезпечення необхідної якості життя всіх мешканців планети, нинішніх і 
майбутніх поколінь, тобто стратегії сталого розвитку суспільства. Така стратегія заснована 
насамперед на перегляді концепції потреби в енергії.  

Певне уявлення про сутність сталого розвитку енергетики на рівні галузі можна почерпнути з 
роботи Чегіс Р. і Пусінайте Р., які вважають, що головною метою сталого розвитку енергетичного 
сектору є створення такої ситуації, при якій виробництво і використання електроенергії будуть 
забезпечувати довгостроковий розвиток людства, економічне зростання і екологічну стійкість [12]. 
Слід зазначити, що в такому розумінні сталого розвитку енергосектору присутній зв‘язок даного 
розвитку з соціальним, економічним та екологічним аспектами. 

На наш погляд, доцільним є розгляд сталого розвитку галузей енергетики в якості процесу 
технологічного та економічного розвитку галузей енергетики в невизначених умовах, спрямований на 
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надійне і безперебійне енергопостачання споживачів при раціональному використанні ресурсів і 
мінімальному впливі на навколишнє середовище з метою підвищення ефективності функціонування 
регіону.  

З огляду на існуючі в світовій практиці підходи до трактування поняття сталого розвитку 
підприємств енергетики, ми виділяємо наступне визначення: сталий розвиток підприємств енергетики 
– процес технологічного та економічного розвитку підприємств енергетики в невизначених умовах, 
спрямований на досягнення їх стратегічних цілей при підвищенні задоволеності замовників, виконання 
зобов‘язань перед різними контрагентами і мінімальному впливі на навколишнє середовище з метою 
підвищення ефективності функціонування галузей енергетики. 

Досвід країн ЄС свідчить, що проведення державної політики сталого розвитку потребує 
координації зусиль не тільки органів виконавчої влади, але й широкого кола громадських організацій, 
«зеленого» бізнесу, експертного середовища та засобів масової інформації. Однією з причин 
неефективності державної політики сталого розвитку в Україні є традиційне для пострадянських країн 
домінування індустріального ресурсокористування за умов природоохоронного нормативно-
регулюючого підходу. Про це свідчить висока регуляторна та нормотворча активність Міністерство 
екології та природних ресурсів України, що спирається на розробки академічної науки. Втім, в ЄС та 
США проблемами сталого розвитку опікуються на найвищому рівні, ґрунтуючись на аналітичних 
міждисциплінарних розробках в галузі економіки, соціальних наук та екологічних дисциплін.  

Потреба модернізації національної економіки. Механізмом реалізації сталого розвитку є 
«зелена» економіка. Політика модернізації індустріальної економіки України, сформованої в складі 
колишнього СРСР повинна включати використання нових «зелених» технологій та може забезпечити 
як ресурсну незалежність, так і нові робочі місця за умов зменшення рівня негативного впливу на 
навколишнє природне середовище. Індустріальна складова економіки в Україні зменшилася, але 
збереглися земельні, мінеральні та кадрові ресурси. Енергетична залежність України від поставок 
органічного палива складає близько 60 %.  

Політика модернізації та сталого розвитку України на засадах «зеленої» економіки. Умови Угоди 
про політичну асоціацію України та ЄС передбачають впровадження сталого економічного розвитку та 
механізмів «зеленої» економіки, що відповідає принципам реалізації стратегії сталого розвитку, 
прийнятої на саміті ООН «Ріо+20». Процес екологізації економіки має два виміри: екологічна 
модернізація економіки та формування нових «зелених галузей» економіки. Детальний аналіз за 
секторами економіки наведений в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Напрямки екологічної модернізації секторів української економіки 

 

Сектори економіки Нові «зелені» напрямки Екологічна модернізація 

1 2 3 

енергетичний - мала гідроенергетика;  
- вітрова електроенергетика;  
- сонячна електроенергетика;  
- біоенергетика; 

- використання метану вугільних пластів;  
- оснащення очисним обладнанням - 
енергетичних установок;  
- використання вторинних енергетичних 
ресурсів; 
- відходів деревообробки, інших відходів; 

ресурсний - вітрова, сонячна, гідро- та біо- 
енергія; 

- видобудок сланцевого газу;  
- використання місцевих джерел; 

продовольчий - впровадження екомаркування;  
- розвиток органічного сільського 
господарства; 

- контроль за вирощуванням, виробництвом, 
продажем та споживанням генетично 
модифікованих організмів; 

соціальний - адаптація господарства та 
населення до кліматичних змін;  
- підвищення енергоефективності 
житла;  
- формування системи сталого 
споживання; 

- системні заходи з попередження 
надзвичайних ситуацій техногенного 
походження; 

регіональна економіка - розвиток «зеленої» економіки в 
регіонах; 

- реабілітація радіаційно забруднених 
територій в результаті аварії на 
Чорнобильській АЕС;  
- водний менеджмент;  
- відтворення лісів та заповідних територій; 

виробничий - «зелене» будівництво – 
енергозберігаючі технології та 
матеріал, вироблені з мінімізованою 
шкодою для довкілля;  
- розвиток «зеленого» туризму; 
- впровадження «зелених» 
технологій; 

- енергозбереження на виробництві;  
- «більш чисте виробництво»;  
- проекти спільного впровадження за 
економічним механізмом Кіотського 
протоколу; 
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продовження табл. 2 
1 2 3 

транспорт - розвиток «зеленого» транспорту – 
тролейбуси, трамваї, електромобілі, 
велосипеди; 

- обмеження викидів автотранспорту, 
авіатранспорту;  
- логістика; 

фінансовий - формування вуглецевого ринку;  
- «зелені» закупівлі;  
- «зелені» тарифи на електроенергію; 

розрахунок збитків від надзвичайних 
ситуацій; 

Джерело: складено авторами за [13; 14; 15] 

 
Політика екологізації економіки є інструментом модернізації та залучення нових технологій, що 

дозволить створити нові робочі місця і зменшити негативний вплив на довкілля. Саме впровадження 
механізмів «зеленої економіки» може стати інструментом перерозподілу капіталів із старих низько 
технологічних та ресурсоємних виробництв в нові високотехнологічні галузі, нові продукти експорту до 
країн ЄС. Принципи «зеленої» економіки: рівність і справедливість розподілу ресурсів між народами, 
поколіннями, статями; обережність по відношенню до соціальних наслідків і впливу на навколишнє 
середовище; розуміння високої цінності природного і соціального капіталу: інтерналізація зовнішніх 
екологічних витрат; впровадження «зеленого» обліку; оцінки витрат за період життєвого циклу 
продукції; поліпшення управління; ефективність використання ресурсів; стійке споживання та 
виробництво; створення «зелених» робочих місць.  

Державна політика екологізації економіки дозволяє: дотриматись вимог щодо Угоди про 
політичну асоціацію з ЄС; перерозподілити приватний капітал з старих енерго- та ресурсовитратних 
підприємств в нові високотехнологічні та енерго- і ресурсозберігаючі; створити нові робочі місця; 
зменшити негативний вплив на навколишнє природне середовище. В Україні екологізацією економіки 
займаються десятки установ: Міністерство економічного розвитку та торгівлі, Міністерство екології та 
природних ресурсів, Державне агентство з енергозбереження та енергоефективності, Державне 
агентство з екологічних інвестицій, Національна академія наук, галузеві науково-дослідні установи, 
вищі навчальні заклади, громадські організації.  

Основними завданнями державної політики екологізації економіки є: розробка державної 
концепції та програми екологізації економіки України у відповідності до актуальних інституційних та 
правових умов. Адаптація нормативно-правової бази до екологічних та економічних стандартів ЄС 
відповідно до угоди про асоціацію. Приватно-державне партнерство для сприяння процесу 
екологізації виробництва та створення «зеленого» бізнесу. Розвиток «зеленої» економіки відбувається 
і в Україні, приваблюючи нові зарубіжні інвестиції та сучасні технології.  

Висновки з проведеного дослідження. Сучасна енергетика заснована на використанні 
викопних видів палива (нафта, газ, вугілля) і тому є відповідальною за проблему зміни клімату на 
Землі, пов‘язану зі збільшенням концентрації парникових газів. Раціональне використання та 
ощадлива витрата ресурсів органічного палива (вугілля, нафти, природного газу), підвищення 
ефективності кінцевого споживання енергії в усіх секторах економіки, розвиток поновлюваних джерел 
енергії (біомаси, гідроелектроенергії, сонячної та енергії вітру, геотермальної й від інших джерел) – 
все разом узяте, може забезпечити потреби людства в енергії й одночасно знизити антропогенний 
тиск у глобальному масштабі. Систематизація загальних вимог до енергоефективності сучасних 
технологій і аналіз існуючих енергогенеруючих засобів реалізації стратегії енергозбереження свідчить, 
що позитивний результат, а саме – зниження споживання енергії (до 40-50%) можливо у випадку, 
якщо суспільство буде плідно працювати за наступними основними напрямами: 

- формування енергозберігаючого світогляду людини за широкого залучення усіх верств 
суспільства; 

- усвідомлення загалом наявності безпосереднього взаємозв‘язку розвитку економіки й стану 
навколишнього середовища на об‘єктовому, місцевому, регіональному та державному рівнях; 

- гнучкою енергетичною та економічною політикою державних органів у кожному регіоні й країні 
в цілому; 

- посиленням міжнародного співробітництва у сфері енергозбереження в межах існуючої 
діяльності регіональних і міжнародних організацій, банків розвитку, двосторонніх угод та ін.   

Таким чином, питання підвищення енергоефективності економіки та одночасно зниження 
антропогенного тиску на довкілля викопних видів палива сьогодні є пріоритетним напрямом для 
сталого розвитку України. 
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Постановка проблеми. Забезпечення інтегрування програм розвитку науково-технологічної 

сфери в механізм функціонування держави дає змогу їй підняти рівень власної 
конкурентоспроможності на міжнародній арені та покращити свій економічний стан загалом. Найбільш 
успішним на даний момент об‘єднанням країн є Європейський Союз (ЄС), який своєю чергою 
періодично уточнює направленість власної науково-технологічної сфери, оскільки виклики часу 
потребують модернізації, дослідження вказаних пріоритетів у різних галузях економіки та специфічних 
рис, притаманних для кожної окремої країни. Більша частина європейських науково-технологічних 
розробок була впроваджена в економіки країн за допомогою співпраці з підприємницькими 
структурами, державними органами та реалізувалася на базі вищих навчальних закладів (ВНЗ). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Створенням методологічної бази у сфері інновацій 
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займалися такі видатні вчені, як Баланов І., Гріщенков О., Дмітрієва Є., Кондратьєв М., Круглова Н., 
Легченко М., Туган-Барановський М.І., Шумпетер Й. тощо. Питаннями, пов‘язаними з технологічними 
інноваціями займалися: Залтман Г., Кобушко І., Лапін М., Мор Л., Пригожий О. тощо. Проблемами 
щодо пошуку різних методів фінансування інновацій займалися такі видатні вчені-економісти, як 
Барнет Х., Зав‘ялова П., Казанцева А., Калецькі М., Кузнець С., Санто Б., Солоу Р., Хаунштайн Х., 
Шумпетер Й. тощо. Вивчали питання з приводу фінансування за рахунок коштів ЄС наступні вчені: 
Антонюк Л., Бойцун Н., Осташко Т., Райевська Ф., Сиденко В., Чужико В., Шарова О., Шниркова О. 
тощо. Проте, незважаючи на значну кількість таких фундаментальних основоположень в дослідженій 
сфері, тема щодо здатності та пошуку можливостей забезпечити повноцінне функціонування та 
впровадження технологічних інновацій на сьогоднішній день досліджена недостатньо.  

Постановка завдання. Метою дослідження є розкриття перспектив фінансування ЄС розробок 
та впровадження технологічних інновацій в Україні. 
Задля досягнення поставленої мети необхідно реалізувати наступні завдання: 

- провести аналіз перспектив розвитку процесу фінансування ЄС; 
- розглянути методичні та методологічні аспекти формування шляхів фінансування 

технологічних інновацій; 
- дослідити потенціал технологічних інновацій та їх місце в системі економічного розвитку; 
- розкрити шляхи впровадження європейського капіталу в Україну. 

Об‘єктом дослідження є технологічні інновації. 
Предметом – фінансування процесу впровадження технологічних інновацій в економіку країни. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Існує два шляхи фінансування інноваційно-

технологічних впроваджень: державне фінансування та залучення коштів. 
На даний час Україна не має ефективного та раціонального функціонування вищої освіти, а, отже, 

й інноваційних впроваджень технологічного характеру, оскільки фінансування цієї галузі не 
здійснюється на достатньому рівні.  

З 2016 року видатки на вищу освіту є досить розпорошені. Це пов‘язано з децентралізацією влади 
в Україні та наданню ВНЗ більшої автономії. Тому з метою стабілізації галузі, необхідно вжити рішучих 
заходів щодо збільшення та диверсифікації фінансування вищої освіти та наукових досліджень в 
цілому в Україні [1, с. 100].  

З приводу фінансування ЄС ВНЗ інших країн, то наразі реалізовано 8 європейських Рамкових 
програм, які направлені на удосконалення головних сфер життєдіяльності людства.  

Одним з таких джерел фінансування на сьогоднішній день є Восьма Рамкова програма «Горизонт 
2020», яка функціонує в період з 2014 до 2020 року. Бюджет її складає 80 млрд євро, який є 
найбільшим серед усіх функціонуючих раніше Рамкових програм [2]. Назва європейської програми 
відображає загальнолюдське прагнення в забезпеченні свого майбутнього інноваційними 
впровадженнями технологічного характеру і, як наслідок, економічного підняття. 

Особливе місце в структурі інновацій займають технології, оскільки вони відіграють значну роль 
для економіки будь-якої країни. Серед напрямків, за допомогою яких реалізується вплив технологічних 
інновацій на економічну складову є наступні: 

1) впровадження інновацій передбачає покращення продукції в якісному напрямку, оскільки 
створюються нові або удосконалюються вже існуючі продукти, які в змозі більшою мірою 
задовольнити бажання суспільства;  

2) інновації є передмовою для економічного росту країни. Це пояснюється тим, що створюються 
нові галузі в економіці. Прикладом її може стати інтернет, за допомогою якого суспільство в змозі 
відшукати все, що потрібно, перебуваючи в будь-якому місці; 

3) інновації тягнуть за собою збільшення кількості якісних кадрів; 
4) інновації спрощують життєдіяльність кожній окремій людині. Прикладом цього є різні 

інформаційні джерела (побутова техніка), за допомогою яких суспільство має можливість до 
самовдосконалення шляхом отримання корисної інформації щодо будь-якої сфери; 

5) інновації сприяють раціоналізації використання різних видів природних ресурсів; 
6) процес впровадження інновацій є регулюючим важелем щодо отримання прибутку суб‘єктами 

підприємницької діяльності, оскільки створення більш якісного продукту тягне за собою виробництво 
більшої їх кількості за однаковий проміжок часу; 

7) інновації впливають на конкурентоспроможність кожної людини або організації. Тобто, якщо 
фірма володіє інновацією, на яку є попит на ринку, то це буде конкурентною перевагою до того, поки 
не створяться нові інновації, котрі будуть  володіти більшими перевагами; 

Саме тому інновації являють собою важливий регуляторний важіль щодо економіки країни та 
рівня забезпечення її фінансуванням. 

На рис. 1 наведені напрямки фінансування різних галузей життєдіяльності суспільства. 
Програма «Горизонт-2020» включає всі існуючі програми щодо фінансування інноваційних 

впроваджень. До неї входять: Рамкова програма з досліджень, Рамкова програма з 
конкурентоспроможності та інновацій і діяльність Європейського інституту інновацій і технологій 
(«ЕІТ»). 
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Рис. 1. Напрямки фінансування європейської програми 

 «Горизонт-2020» 
Джерело: складено авторами на основі [2] 

 
«Горизонт-2020» має певні позитивні риси, до складу яких належать ті, що направлені на 

забезпечення економічного зростання та соціальної складової. До них належать наступні: 
– значне спрощення фінансування внаслідок спрощення структури програми, розроблення 

єдиного набору правил, скорочення бюрократичної тяганини завдяки простій схемі відшкодування 
витрат, запровадження єдиного підходу для учасників, скорочення роботи з паперами під час 
підготування пропозицій, рідшого проведення перевірок та аудитів із загальною метою зменшити 
середній час на видання гранта; 

– інтеграція досліджень та інновацій завдяки забезпеченню безперешкодного та узгодженого 
фінансування від ідеї до виходу на ринок; 

– збільшення підтримки інновацій та діяльності, наближеної до ринку, що веде до прямого 
економічного стимулювання;  

– зосередження на розвитку бізнес-можливостей, враховуючі суспільні завдання;  
– надання більших можливостей новим учасникам і молодим перспективним науковцям для 

просування своїх ідей та одержання фінансування [2]. 
Більша частина фінансування технологічних інновацій припадає на складову «Передова наука», 

на яку заплановано 24,4 млрд євро. Серед них на удосконалення саме технологій близького та 
далекого майбутнього передбачено 2696 млрд євро [2].  

Ця складова «Горизонту 2020» спрямована на удосконалення наукової бази ЄС, забезпечення та 
підтримку найкращих ідей, досліджень в різних галузях на світовому рівні. Це своєю чергою буде 
супроводжуватись: 

– підтримкою найбільш розумних та талановитих осіб та групам осіб, які займаються 
дослідженням в сфері передових наук;  

– фінансуванням співпраці в розробці нових, креативних та перспективних науково-технологічних 
галузей; 

– сприянням підвищення рівня конкурентоспроможності інноваційних підприємницьких структур, 
зростання якості життя та загального добробуту. 

Щодо місця України в дослідженій програмі, то по всіх сферах фінансування інновацій наразі 
прийнято 90 проектів, в яких задіяні українські науковці. В таблиці 1 наведені найбільш масштабні з 
них. У 2017 році проекти отримали понад 17 млн 230 тис. євро [3]. Крім того, в 2015 році, ставши 
членом «Горизонту 2020», Україна фактично долучила ще понад 100 українських вчених до програми. 
Цей факт є прекрасною передумовою задля досягнення українцями більш високого, якісного рівня 
розвитку та країни в цілому.  

Разом з тим, наразі вже створена Національна рада з питань розвитку науки і технологій, яка 
включає Науковий комітет. Членів цього комітету обирає Ідентифікаційний комітет, до складу якого 
входять іноземні вчені. Органи державної влади, базуючись на пропозиціях цього комітету, 
формуватимуть обсяг фінансування вітчизняної наукової сфери.  

В найближчі роки також планується створення Національного фонду досліджень, діяльність якого 
буде направлена на конкурсне фінансування. Основоположними принципами його функціонування 
стане досвід та практика високорозвинених країн Світу. Бюджет складатиме приблизно 90 млн грн.  

За перші півроку після включення України до Рамкової програми «Горизонт-2020» українські вчені 
виграли більше 60 проектів на суму майже 7,4 млн євро. Третина цієї кількості належить Національній 
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академії наук (5 тематичних досліджень, 12 наукових обмінів та 3 організаційно-координаційних 
обмінів). Сума фінансування всіх академічних проектів складає 2,8 млн євро, решта спрямована на 
сферу малого та середнього бізнесу, інших організацій, університети [4]. 

Таблиця 1  
Технологічні інновації України, які профінансовані 

програмою «Горизонт-2020» 
 

Проект Засновник Технологічна інновація Переваги 

Passiv Dom Максим Гербут 

Будинок, який самостійно забезпечує 
себе електроенергією, опаленням, 
вентиляцією, водопостачанням та 
водовідведенням. Створюється за 
допомогою 3D-друку 

Розробка не має 
аналогів в світі 

xBeam 
Дмитро 
Ковальчук 

Здійснення 3D-друку, використовуючи 
металевий дріт 

Вартість майже у 8 
разів менша в 
порівнянні з іншими 
компаніями 

Sixa 
Миколай 
Мінченко 

Програмне забезпечення, яке дозволяє 
користуватись програмами, які внаслідок 
власних вимог створюють апаратне 
обмеження 

Надфункціональна 
віртуальна машина. 
Загальний обсяг 
інвестицій – 
4,06 млн євро 

Polyteda Cloud   
Програмне забезпечення, яке дозволить 
перевіряти мікросхеми на етапі, що 
передує випуску у виробництво 

Інвестиції складають 
1,22 млн євро 

Innovate Cloud-
Based PV Workflow 
for Semiconductor 
Foungries 

  
Розробка продукту для глобальних ринків 
та імплементація нової для індустрії 
мікроелектроніки бізнес-моделі 

Інвестиції – 
1,22 млн євро 

Джерело: складено авторами на основі [5; 6; 7] 

 

Одним з масштабних та дорогих (400 тисяч євро) проектів головної наукової організації України є 
проект ERA-PLANET ("The European Network For Observing Our Changing Planet" — "Європейська 
мережа для спостереження змін нашої планети"), спрямований на створення спільного європейського 
дослідницького простору у сфері спостереження Землі. На думку вчених, проект унікальний не тільки 
в рамках української держави, але і для Європи.  

Проект передбачає синхронну організацію в галузі прикладних аспектів спостереження за 
Землею. Прикладом такого явища є технологія «розумних міст», раціональне використання природних 
ресурсів, винаходження альтернативних джерел енергії тощо.  

Ще один науковий проект називається Magic і функціонує спільно з Інститутом магнетизму НАН і 
МОН України. Він передбачає дослідження в магноніці – новій галузі електроніки, яка вивчає динаміку 
поширення спінових хвиль, новий метод передачі інформацій, який полягає у витрачанні мінімальної 
кількості енергії. 

AMMODIT – приклад фінансування проекту, який передбачає розробку математичних моделей 
задля аналізування енцефалограм і кардіограм, створення моделей процесів, які виникають в 
кровоносній системі тощо. 

Крім того, ще одним прикладом інтеграції європейського капіталу в Україну за допомогою 
програми «Горизонт-2020» є український стартап Solar Gaps, який орієнтований на всі верстви 
населення. Сутність розробки полягає у створенні жалюзі, які б виробляли сонячну енергію. 

Проте, незважаючи на вищеперераховані впровадження у сфері високих технологій, експерти 
стверджують, що на даному етапі Україна не повністю реалізувала свій потенціал. Прикладом цього є 
той факт, що з 2015 року «Горизонт» затвердив лише 6 українських проектів у галузі малого та 
середнього бізнесу, 5 з яких належить компанії СIVITTA.  

Існує дві причини низької активності українців: погана поінформованість і недостатня підготовка до 
конкурсу. За попередні 2 роки українські вчені, в середньому, подавали 5 проектів за квартал, що є 
достатньо низьким показником. Проте останнім часом ситуація покращилася: за перше півріччя 2017 
року було надано приблизно по 25 проектів, надалі – до 40. Але, все ж таки, в порівнянні в іншими 
країнами, Україна суттєво не наблизилась до лідерів щодо пропонування проектів. Для прикладу, 
найактивніші країни-учасниці подали набагато більше заявок: Італія (340), Іспанія (338), Великобританія 
(129), Франція (112). З  2079 поданих проектів, фінансування отримало 119 підприємств [8]. 

На сучасному етапі розвитку української економіки потрібні величезні інновації, що охоплюють всі 
галузі і носять регулярний характер, наприклад: інноваційні рішення в галузі створення та 
використання електронних ресурсів; забезпечення захисту інформації та інформаційної безпеки, 
регламентація прав і повноважень користувачів інтернету; аналіз і прийняття рішень у сфері розвитку 
єдиного інформаційного середовища; використання інформаційних технологій в управлінні якістю в 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/2130-innovative-small-companies-seek-funding-under-sme-instrument-phase-1?pk_campaign=SMEi_NL_Sept17
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-eu-invest-585-million-119-small-innovative-businesses


ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 22 

умовах переходу до економіки знань. Реалізуючи такі заходи, країна буде в змозі вивести власну 
економіку на більш високий рівень функціонування. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, технологічні інновації являють собою неабиякий 
важливий регуляторний важіль щодо підняття економіки країни в цілому та економічного розвитку. 
Саме тому європейська програма «Горизонт-2020» направлена на удосконалення різних сфер 
життєдіяльності суспільства, в тому числі, технологічних інновацій. Україна в рамках цієї програми 
отримала певне фінансування своєї наукової сфери за допомогою фінансування ВНЗ, а, тому, має 
можливість за допомогою інтеграції зарубіжного капіталу, підвищити рівень своєї 
конкурентоспроможності в розробці технологічних інновацій та випуску інноваційних продуктів. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі європейської інтеграції дедалі більшої 

актуальності набуває проблема пошуку адекватних механізмів активізації інвестиційно-інноваційних 
процесів у прикордонних з ЄС регіонах України. Передусім це стосується українсько-польського 
транскордонного регіону, який має найбільшу площу з-поміж усіх згаданих транскордонних регіонів, 
містить переважаючу частку населення, що мешкає в сусідніх з ЄС областях України, а також займає 
центральне положення з погляду розташування магістральних шляхів сполучення між Україною та 
країнами-членами ЄС. 

Пріоритетного значення, з погляду системної трансформації механізмів активізації інвестиційно-
інноваційних процесів у межах українсько-польського транскордонного регіону, в сучасних соціально-
економічних умовах набуває удосконалення інституційно-правового середовища інвестиційно-
інноваційного розвитку сусідніх прикордонних регіонів України та Польщі. Адже саме інституційно-
правові рамки формують базис для розвитку усіх сфер транскордонної економіки, включаючи 
створення умов для ефективного використання та нарощування її інвестиційно-інноваційного 
потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на актуальність цієї проблеми, різним 
аспектам її дослідження приділялась достатня увага вітчизняних і закордонних науковців. Передусім 
це стосується публікацій І. Бабець, В. Борщевського, В. Гейця, І. Гончаренко, С. Давимуки, І. Журби, 
С. Іщук, К. Куцаб-Бонк, А. Мокія, Н. Павліхи, Л. Созанського, Р. Федана, Л. Федулової, О. Цісінської та 
інших дослідників. 

Так, С. Давимука та Л. Федулова відзначають, що інституційний механізм формування 
креативного сектору економіки в регіонах України має ґрунтуватися насамперед на становленні й 
посиленні ролі регіонального управління інноваційними процесами. Це актуалізує потребу в 
удосконаленні організаційно-економічного устрою на регіональному рівні, особливо у частині 
ефективного використання інноваційного потенціалу малих і середніх підприємств та інтелектуальної 
активності місцевих громад [2, с. 25]. 

С. Іщук та Л. Созанський акцентують увагу на тому, що інноваційна активність і виробничо-
господарська ефективність польських воєводств, які межують з Україною, є значно вищими, ніж у 
сусідніх із ними областях нашої держави, відзначаючи, що, поряд з іншим, це зумовлюється також 
інституційно-правовими чинниками [3, с. 78]. 

На думку О. Цісінської, розробка та вдосконалення спільних механізмів взаємодії в українсько-
польському транскордонному регіоні на сучасній інституційно-правовій основі є запорукою плідної 
транскордонної кооперації, спрямованої на подолання соціально-економічного розриву між 
адміністративно-територіальними одиницями цього транскордонного регіону [8, с. 160]. 

К. Куцаб-Бонк вважає, що удосконалення інноваційних важелів стимулювання транскордонної 
конвергенції між Україною та ЄС, зокрема в українсько-польському транскордонному регіоні, тісно 
пов‘язане з інтенсифікацією спільних наукових досліджень та інноваційних розробок на основі 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 24 

закладення нових сенсів у парадигму двосторонньої транскордонної співпраці, включаючи 
переосмислення тієї ролі, яку відіграє вирівнювання пропорцій економічного розвитку по різні боки 
кордону в нарощуванні інноваційного потенціалу та підвищенні якості життя мешканців сусідніх 
прикордонних регіонів [4, с. 21]. 

В. Борщевський вказує на те, що при дослідженні системи українсько-польського економічного 
співробітництва доцільно поєднувати точні або розрахункові економічні величини, включаючи обсяг 
прямих іноземних інвестицій, з абстрактними індикаторами. Особливо актуальним такий підхід, на 
думку автора, є в контексті дослідження інституційних аспектів економічної оптимізації двостороннього 
співробітництва. Це дозволяє досягнути необхідного рівня релевантності при ідентифікації тих 
ринкових інститутів, які сприяють досягненню оптимальної траєкторії українсько-польського 
економічного співробітництва [1, с. 15]. 

Разом з тим, до цього часу залишаються недостатньо висвітленими такі аспекти цієї проблеми, 
як окреслення напрямів адаптації існуючого інституційно-правового забезпечення до актуальних 
завдань українсько-польського інвестиційно-інноваційного співробітництва у транскордонній площині 
на сучасному етапі європейської інтеграції, зокрема у світлі виконання положень Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС. 

Постановка завдання. Метою статті є виявлення основних проблем та окреслення 
пріоритетних напрямів інституційно-правових змін у контексті активізації інвестиційно-інноваційних 
процесів у прикордонних із Польщею регіонах України на сучасному етапі європейської інтеграції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зважаючи на те, що на міждержавному рівні в 
цілому вже окреслено коло магістральних напрямів здійснення інституційно-правових змін у руслі 
політики європейської інтеграції України, що підтверджено положеннями Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, основний акцент уваги у найближчій перспективі має бути зміщений у бік регіональної 
та субрегіональної площин інституціоналізації інвестиційно-інноваційних процесів в українсько-
польському транскордонному регіоні.  

При цьому конкретні заходи з удосконалення інституційно-правового середовища українсько-
польського транскордонного співробітництва в інвестиційно-інноваційній сфері мають враховувати 
положення діючих на сьогодні стратегій регіонального розвитку відповідних областей України, які 
межують із Польщею. 

Зважаючи на це, першочерговими кроками, спрямованими на поліпшення інституційно-
правового середовища функціонування механізмів активізації інвестиційно-інноваційних процесів у 
сусідніх із Польщею областях України, мають стати узгоджені дії органів їх місцевого самоврядування 
зі своїми польськими відповідниками, які забезпечать формування спільних інституційно-правових 
засад нарощування інвестиційно-інноваційного потенціалу розвитку. 

Передусім це стосується створення низки транскордонних просторових утворень, у межах яких 
виникатимуть сприятливі інституційні передумови, підкріплені відповідним інфраструктурним 
забезпеченням, для генерування інноваційних ідей та реалізації інвестиційних проектів, пов‘язаних з їх 
комерціалізацією. Це дасть змогу налагодити дієвий інституційно-правовий механізм функціонування 
транскордонних інвестиційно-інноваційних ареалів, кожен з яких спеціалізуватиметься на певних 
видах економічної діяльності. 

Одним із таких транскордонних «інноваційних ареалів» може стати «розумний простір» або 
«розумна територія» (smart area), який би об‘єднував низку сусідніх прикордонних територій навколо 
ідеї створення спочатку «розумних міст» (smart sity), а в перспективі і «розумних громад» (smart 
communities) і власне «розумних територій» (smart areas).  

Ідея «розумного простору» нерозривно пов‘язана з концепцією «розумних міст», яка виникла у 
Західній Європі наприкінці минулого століття як відповідь на виклики глобалізації, що 
супроводжувалася стрімким поширенням інформаційних технологій в усіх сферах людської 
життєдіяльності. Це створило сприятливі передумови для трансформації системи управління 
великими містами, спочатку на основі впровадження «електронного врядування», а потім і поширення 
інформаційних технологій на всі сфери соціально-побутового обслуговування населення та 
економічних взаємодій між громадян, у тому числі з використанням електронної комерції [7, с. 78]. 

З часом методологічні підходи, закладені в основу концепції створення «розумних міст», набули 
свого подальшого розвитку і поширилися на нові сфери просторового планування, у тому числі 
завдяки ідеям створення розумних ареалів, розумних громад, розумних сіл тощо. 

Це дає підстави для висновку про можливість і доцільність ефективного використання принципів 
«розумного зростання» з метою створення сучасних транскордонних «розумних ареалів» у межах 
українсько-польського транскордонного регіону. У таких ареалах можна досягнути суттєвої синергії від 
співпраці органів місцевого самоврядування сусідніх прикордонних територій України та Польщі у 
контексті забезпечення ефективного трансферу технологій, а також модернізації інфраструктури за 
передовими стандартами країн-членів ЄС. 
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Водночас, реалізація концептуальних засад «розумного зростання» в українсько-польському 
транскордонному регіоні, насамперед у прикордонних із Польщею областях України, не може 
відбутися в рамках існуючого інституційно-правового середовища. 

Наприклад, вітчизняні дослідники відзначають: «Якщо ми сьогодні подивимося на сайти міст, 
навіть великих і тих, що заявили про свій намір трансформуватися в Розумні, то побачимо, що їх 
структура управління абсолютно не пристосована до вирішення цього складного та амбітного 
завдання. Сьогодні управління містами здійснюється за галузевим принципом: заступники мерів, що 
відповідають за фінанси, транспорт, ЖКГ тощо, реалізують свої не надто пов‘язані один з одним 
плани. Органу та керівника високого рівня, відповідального за стратегічний розвиток міста в комплексі, 
починаючи з розробки програми і закінчуючи інформуванням суспільства про результати її реалізації, 
у містах не існує. А, отже, кожне місто має обмежений ресурс, і фінансовий, і організаційний, і 
професійний, який повинен бути максимально ефективно використаний для створення і реалізації 
міської стратегії розвитку» [6]. 

Якщо цю ситуацію спроектувати у транскордонний вимір, то вона виявиться ще складнішою. 
Адже в малих прикордонних містах, а надто сільських територіальних громадах України, обмеженість 
ресурсів відчувається особливо гостро. Крім того, сьогодні частина громад в українсько-польському 
прикордонні проходять пост-об‘єднавчі процеси, пов‘язані з проведення адміністративно-
територіальної реформи, яка супроводжується для них цілою низкою невирішених адміністративно-
управлінських проблем, а інша частина – до цих трансформацій готуються. Додаткових труднощів 
додає необхідність узгодження різних аспектів управління містами та громадами з українського та 
польського боків кордону з метою формування інтегрованих систем управління, яких потребує 
реалізація концепції «розумного розвитку». 

Це ставить на порядок денний необхідність розробки низки інституційно-правових новацій, 
необхідних для втілення в життя ідеї створення транскордонних «розумних ареалів», які 
об‘єднуватимуть сусідні прикордонні території України та Польщі. 

По-перше, йдеться про поступове втілення в життя інституційно-правового підходу, 
орієнтованого на формування в малих прикордонних із Польщею містах України та відповідних 
прикордонних сільських територіальних громадах нашої держави нової структури управління, 
адекватної потребам впровадження концепції «розумного розвитку». Передусім це стосується 
впровадження низки адміністративно-управлінських посад, які відповідатимуть за створення 
інтегрованих інформаційних систем управління та уможливлюватимуть формування гнучких 
механізмів адаптації до них усіх комунальних і господарських служб міста (громади). Разом із цим 
доцільно надати відповідної інституційно-правової легітимізації таким важливим ланкам моделі 
«розумного розвитку», як електронний документообіг, бюджети участі, міжсекторне партнерство тощо. 

По-друге, зважаючи на співпадіння основних стратегічних та операційних цілей розвитку сусідніх 
із Польщею прикордонних областей України та суміжних із ними воєводств Польщі, зокрема у 
контексті реалізації їх інвестиційно-інноваційного потенціалу, окрему увагу слід приділити розробці 
виконавчих протоколів до цих стратегій. Такі виконавчі протоколи мають втілюватися у життя через 
затвердження річних програм соціально-економічного розвитку для кожного прикордонного регіону, а 
також для відповідних адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального та локального 
рівнів. При цьому вказані програми повинні підкріплюватися бюджетуванням, яке визначатиметься 
річними бюджетами розвитку для кожної окремої міської чи сільської територіальної громади. 
Аналогічний механізм доцільно запровадити при виконанні спільних транскордонних стратегій 
розвитку, які сьогодні діють в українсько-польському транскордонному регіоні та об‘єднують 
стратегічні цілі сусідніх прикордонних регіонів України та Польщі та їх окремих територіальних громад.  

По-третє, на базі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також ґрунтуючись на пріоритетах і 
положеннях ініціативи Східного партнерства, необхідно здійснити інституційно-правове підкріплення 
транскордонних ініціатив, спрямованих на впровадження в українсько-польському транскордонному 
регіоні моделі «розумного розвитку» шляхом створення в його межах окремих транскордонних 
«розумних ареалів». Передусім це стосується започаткування низки транскордонних пілотних 
проектів, які передбачатимуть формування транскордонних інтегрованих інформаційних мереж 
управління місцевим розвитком, впровадження принципів «розумного розвитку» в окремих малих 
прикордонних містах-партнерах України та Польщі, з подальшим об‘єднанням їх в локально-
інтегровані системи, створення транскордонних транспортно-логістичних хабів на базі сусідніх 
прикордонних територіальних громад, локалізованих з українського та польського боків кордону, 
зокрема в місцях функціонування відповідних пунктів пропуску через державний кордон. 

Разом із цим, суміжні прикордонні регіони України та Польщі мають співпрацювати разом у 
процесі розробки планів та вибору пріоритетів спільної роботи, узгоджуючи при цьому проекти та 
програми розвитку без дискримінації населення жодної зі сторін. У такому разі залучення українських 
регіонів у сучасні форми інноваційного співробітництва з польськими партнерами, особливо в 
інституційно-правові площині, стане першим кроком до адаптації мешканців прикордонних територій 
нашої держави до соціально-економічних стандартів ЄС [5, с. 44]. 
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Висновки з проведеного дослідження. Інвестиційно-інноваційні процеси в українсько-
польському транскордонному регіоні є важливою ланкою його економічного розвитку. Проте їх 
подальша активізація потребує інституційно-правових змін, спрямованих на забезпечення сучасних 
правових стандартів для впровадження принципів «розумного зростання». З цією метою необхідно 
адаптувати систему управління місцевими територіальними громадами, яка формується у 
прикордонних регіонах України на сучасному етапі адміністративно-територіальної реформи, до 
діючих стандартів ЄС, зокрема Польщі. Крім того, важливо сформувати інституційно-правові основи 
для реалізації спільних транскордонних інноваційних ініціатив, передбачених стратегіями розвитку 
сусідніх прикордонних регіонів України та Польщі, а також розробити адекватні механізми залучення 
фінансових ресурсів ЄС з метою реалізації в українсько-польському транскордонному регіоні сучасних 
інвестиційно-інноваційних проектів.  

Подальші дослідження у цьому напрямі можуть стосуватися розробки інституційно-правового 
інструментарію для впровадження нових стандартів інвестиційно-інноваційного співробітництва в 
різних сферах економіки українсько-польського транскордонного регіону. Передусім це стосується 
наукового та навчально-освітнього секторів, сфери ІТ-технологій, галузі відновлюваної енергетики 
тощо.   
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THE ROLE OF INNOVATIONS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT: 
FOREIGN EXPERIENCE 

 
Постановка проблеми. Сучасні технології в аграрному секторі забезпечують високий рівень 

продуктивності праці в окремих країнах, однак за даними Продовольчої та сільськогосподарської 
організації ООН (ФАО) має місце загострення проблеми всесвітнього голоду. Так, кількість голодуючих 
у світі зросла з 777 млн у 2015 р. до 815 млн у 2016 р. Відповідно один з найбільших викликів, з якими 
стикається світ, полягає в тому, як забезпечити продовольством зростаюче населення, яке, як 
очікується, зросте приблизно до 10 мільярдів до 2050 року. Щоб забезпечити продовольством ще два 
мільярди людей у 2050 році, виробництво продуктів харчування повинно зрости на 50 відсотків у 
всьому світі.  

Саме тому питання впровадження інновацій в аграрному секторі залишається важливим та 
визначає перспективи для України, яка має значний природно-ресурсний потенціал, однак відстає від 
розвинених країн за більшістю показників ефективності його використання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впливу інновацій на розвиток сільського 
господарства досліджено багатьма зарубіжними авторами, зокрема, Ф.Дж. Пардеєм (Pardey P.) [1], 
С.П. Дехмером (Steven P. Dehmer) та Д.М. Беддоу (Jason M. Beddow) [2], Е. Райнертом [3] та іншими.  

Оскільки сільське господарство продовжує залишатись важливою галуззю для економіки 
України, питання забезпечення його інноваційного розвитку потребують системного вивчення. 
Перешкодою активізації інноваційного розвитку аграрного сектора є застарілий виробничий потенціал, 
низька продуктивність, відсутність ефективної державної політики фінансової підтримки, часткова 
реалізація експортного потенціалу. Цей комплекс проблем розкрито в працях [4; 5; 6], однак лише 
частково, що і обумовлює постановку мети даного дослідження. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні сучасних тенденцій розвитку 
сільського господарства зарубіжних країн та встановлення впливу інновацій на розвиток цього 
сектора. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аграрний сектор тривалий час не лише був 
основою розвитку всіх економічних процесів у країнах світу, а й характеризував етапи розвитку 
суспільства. Для багатьох країн, особливо тих, що розвиваються, сільське господарство і в сучасних 
умовах може стати важливим фактором економічного зростання. Звіти ФАО вказують на те, що 
приблизно три чверті світової сільськогосподарської доданої вартості створюється в країнах, що 
розвиваються, і в багатьох з них сільськогосподарський сектор забезпечує до 30% валового 
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внутрішнього продукту (ВВП).  
Загалом перспективи розвитку даного сектора слід розробляти, беручи до уваги загальне 

функціональне призначення сільського господарства, проблеми бідності та прогнози росту 
чисельності населення. Така ситуація створює умови для пошуку нових можливостей підвищення 
продуктивності та ефективності функціонування сільського господарства.  

Динаміку основних відносних показників, які відображають загальну тенденцію розвитку 
аграрного сектора у світі представлено на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Індекси світового виробництва с/г продукції та продовольства 
(2004-2006=100) 

 Джерело: складено авторами на основі даних [7] 

 
Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства за період з 1970 по 2014 

роки зросли у три рази, тобто середньорічні темпи росту вказаних показників складали приблизно 7%, 
що свідчить про поступальний розвиток галузі. Однак, якщо взяти до уваги відносні показники, то 
частка сільського господарства у ВВП окремих груп країн зменшується (табл. 1). 

Таблиця 1 
Рівень світового ВВП та його структура за видами діяльності 

 

Групи країн 
ВВП, млрд $ 

Сільське 
господарство, % ВВП 

Промисловість, 
% ВВП 

Послуги, 
% ВВП 

2005 р. 2016 р. 2005 р. 2016 р. 2005 р. 2016 р. 2005 р. 2016 р. 

Країни з високим 
рівнем доходу 37558,6 48407,6 2 1 27 24 72 74 

Країни з середнім 
рівнем доходу 7 473,7 20477,5 8 7 40 34 51 59 

Країни з середньо-
низьким рівнем 
доходу 2 185,1 6252,2 19 17 35 30 47 53 

Країни з низьким 
рівнем доходу 159,9 405,5 33 30 21 22 46 48 

Джерело: складено авторами на основі даних [7] 

 
Зазначені вище дані свідчать про суттєві відмінності значення сільського господарства в 

розвитку економіки країни в залежності від рівня їх розвитку. Так, в розвинених країнах, наприклад, в 
Японії, Великобританії, Норвегії цей показник складає 1-2%.  

Країни з низьким рівнем доходу (Того – 41%, Судан – 39%, Кенія – 36% ) значно більшою мірою 
залежать від розвитку сільського господарства, що підтверджується висновком Е. Райнерта – чим 
менший відсоток сільськогосподарської продукції у ВВП країни, тим менша вірогідність виникнення 
голоду в ній [3].  

В той же час можна зазначити, що з роками знижується не тільки частка сільського господарства 
у ВВП країн, а й кількість зайнятого населення у цій сфері (табл. 2). На прикладі таких країн, як США, 
Нідерланди та Індії можна побачити, які чинники сприяють розвитку сільського господарства.  

Представлені тенденції є результатом росту продуктивності праці, яка своєю чергою втілює в 
собі впровадження інновацій в аграрному секторі. А отже, відмінності у величині доданої вартості у 
сільському господарстві, яка в таблиці 2 наведена з розрахунку на 1 зайнятого, відображають 
відмінності у технологічному рівні розвитку. Загалом у розвинених країнах результативність аграрного 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООГГОО  ГГООССППООДДААРРССТТВВАА   
 

 29 

сектора у рази вища, ніж в країнах, що розвиваються.  
Таблиця 2 

Показники продуктивності сільського господарства 
зарубіжних країн у 2000-2016 рр. 

 

Краї-
на 

Показник 
Рік 

2000 2005 2010 2012 2014 2016 

С
Ш

А
 

Частка сільського господарства у 
ВВП, % 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 

Додана вартість с/г на 1 робочого 
в постійних цінах 2010 р, $ 44,136 58,104 67,898 61,634 76,457 - 

Зайнятість у с/г від загальної 
зайнятості, % 1,80 1,55 1,59 1,53 1,53 2,0 

Н
ід

е
р

л
а

н
д

и
 Частка сільського господарства у 

ВВП, % 2,5 2 1,9 1,8 1,8 1,8 

Додана вартість с/г на 1 робочого 
в постійних цінах 2010 р, $ 47,391 54,989 67,328 69,111 76,633 81,215 

Зайнятість у с/г від загальної 
зайнятості, % 3,08 3,18 2,78 2,46 2,11 - 

Ін
д

ія
 

Частка сільського господарства у 
ВВП, % 24% 18,81 18,88 18,26 18,03 17,35 

Додана вартість с/г на 1 робочого 
в постійних цінах 2010 р, $ 880,7 942,4 1,076 1,122 1,159 1,202 

Зайнятість у с/г від загальної 
зайнятості, % 59,9 55,8 51,1 47,1 47,1 - 

У
к
р

а
їн

а
 

Частка сільського господарства 
у ВВП, % 16,3 10 8,4 9 11,7 13,7 

Додана вартість с/г на 1 
робочого в постійних цінах 2010 
р, $ 2,309 3,274 4,200 5,147 6,382 6,963 

Зайнятість у с/г від загальної 
зайнятості, % 23,4 19,4 20,2 19,8 14,8 - 

Джерело: складено авторами на основі даних [7-10] 

 
Саме тому, наступний важливий етап дослідження – аналіз динаміки витрат на наукові 

дослідження в аграрному секторі (табл. 3). 
Таблиця 3 

Витрати на наукові дослідження в аграрному секторі окремих країн 
 

Країна 

Рік 

1980 1990 2000 2010 2015 

млрд 
дол. 

% від 
ВВП 
АГР 

млрд 
дол. 

% від 
ВВП 
АГР 

млрд 
дол. 

% від 
ВВП 
АГР 

млрд 
дол. 

% від 
ВВП 
АГР 

млрд 
дол. 

% від 
ВВП 
АГР 

США 6,0 3,8 7,9 4,7 10,0 8,3 11,8 7,3 17,2 7,5 

Нідер-
ланди 

0,8 6,6 1,0 5,5 1,2 8,9 1,3 11,6 1,5 12,1 

Німеч-
чина 

1,5 4,3 1,9 6,7 2,1 7,7 2,7 12,3 3,1 11,8 

Індія 0,8 0,3 1,4 0,3 2,7 0,5 4,9 0,5 5,4 0,9 

ВВП АГР – ВВП аграрного сектора 
Джерело: складено авторами на основі даних [2; 11]  

 
Важливість інновацій в аграрному секторі та увага до них підтверджується представленими 

даними: у всіх досліджених країнах зросла не лише їх величина, а й їх частка у величині валового 
продукту, створеного в аграрному секторі. Для розуміння природи процесів, які відбуваються, слід 
провести дослідження досвіду окремих країн – лідерів у цій сфері та узагальнити їх досвід для України. 

Одним з беззаперечних інноваційних лідерів у сфері сільського господарства США. Основою 
економічного зростання даного сектора та підвищення продуктивності були державні інвестиції в 
сільськогосподарські дослідження [12]. Підтримка дрібних фермерів є стратегічним пріоритетом у 
Німеччині, адже така політика спрямована на те, щоб зробити сільське господарство більш 
продуктивним, стійким і поліпшити процес адаптації до змін клімату, сприяючи інноваціям по всьому 
ланцюгу створення вартості сільськогосподарської продукції. В Нідерландах існує ціла низка 
державних інструментів, яка включає підтримку та комунікацію зі сферою НДДКР, закони та 
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нормативні акти, гарантії позик (для геотермальних проектів), субсидії для інвестицій, зменшення 
податкових ставок для інвестицій в енергозбереження та експлуатаційні субсидії на відновлення 
енергії. Як результат, енергоефективність за період з 1990-х рр. по 2014 р. збільшилася вдвічі.  

В Україні сільське господарство завжди займало важливу роль завдяки сприятливих 
кліматичних умов, величини сільськогосподарських угідь та їх якісних характеристик. Площа 
сільськогосподарських угідь складає 71% від загальної площі, більше половини яких займають 
чорноземи, багаті гумусом, що ідеально підходить для польових культур, тому рослинництво є 
основною сферою сільського господарства країни. Важливим доповненням до такого потенціалу 
повинен стати інноваційний розвиток аграрного сектора, що дозволить мати високу ефективність 
виробництва сільського господарської продукції, оскільки в даний час Україна, порівняно з ЄС, має 
меншу продуктивність. Існуючих витрат на НДДКР у сільському господарстві недостатньо для розвитку 
галузі та забезпечення її конкурентоспроможності. Якщо така тенденція буде зберігатись, 
ефективність українського сільського господарства буде й надалі низькою, порівняно з США, ЄС та 
іншими розвиненими країнами.  

Загалом, країни, які досягли значних успіхів у розвитку агросектору, характеризуються: високими 
витратами на НДДКР, якісною соціальною політикою у сфері сільського господарства, бюджетною 
підтримкою сільськогосподарських виробників, диверсифікацією виробництва з високою доданою 
вартістю, дотриманням високих екологічних стандартів виробництва продукції. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, незважаючи на те, що частка сільського 
господарства у світовому ВВП зменшується, воно займає значне місце у розвитку економіки та житті 
населення, оскільки загальна тенденція щодо збільшення потреб у продовольстві зберігається. 
Важливим чинником поточного етапу розвитку аграрного сектора стали інновації, влив яких 
проявляється у зменшенні частки зайнятого населення в сільському господарстві на фоні зростання 
продуктивності виробництва.  

Вивчення зарубіжного досвіду розвитку аграрного сектора у провідних країнах світу дозволило 
встановити кількісні характеристики впливу інновацій на динаміку основних процесів, які повинні бути 
використані в Україні як цільові орієнтири розвитку. 

Серед найбільш дієвих інструментів, перш за все державна підтримка, яка передбачає не лише 
формування сприятливих нормативно-правових умов для розвитку сільського господарства, а й 
податкові пільги та прямі субсидії для розвитку пріоритетних напрямів. У сучасних умовах в 
розвинених країнах працюють над поступовим переходом на альтернативні джерела енергії, розвиток 
«зеленого виробництва», що дозволить сільському господарству і в майбутньому займати визначне 
місце в світовій економіці та бути носієм розвитку науки. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: 
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ 

 
Formulation of the problem. Highly developed countries of the European Union, South-East Asia 

and the United States determine the intensive use of knowledge, the introduction of high-technology and 
highly technological manufactures aimed at significantly increasing labor productivity, reducing overall costs, 
the production of competitive products as one of the priority directions of the development of the national 
economy in a radical structural transformation. 

The main advantage of the European choice of Ukraine as a way to integrate into a high-tech 
competitive environment is the formation of an innovative development model aimed at ensuring high and 
stable rates of economic growth. 
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Analysis of recent research and publications. The works of leading foreign scientists are devoted 
to the research on the development of the innovative type of national economic systems. Among them are: 
Chaminade C., Dahlman C., Edquist C., Joseph K., Lundvall B., Nelson R., Niosi J., Parkey M., Rosenberg 
N., Schoser C., Vang J. [1-8], etc. They made a significant theoretical contribution to the formation and 
development of the provisions of the concept of innovation systems. 

The leading Ukrainian researchers, in particular [9-16] and many others, were involved in solving 
issues related to the development of strategies for implementing the innovation policy of the USA, the 
countries of the European Union and Southeast Asia, studying the experience of implementing models of 
innovative economic development, stimulating the acceleration of innovation processes. 

Recommendations in this area are important – their implementation will allow developing complexes of 
measures aimed at reforming the economic environment and restructuring the economic mechanism in 
Ukraine.  

Nowadays there are processes of formation of innovative systems, development institutes and 
infrastructure of entrepreneurship support in Ukraine. It is necessary to create institutional, regulatory and 
legal conditions for the interaction of participants in the innovation process, incentive mechanisms and 
financial support for innovation activities, protection of intellectual property, risk insurance and the 
preparation of innovation infrastructure to solve these problems within the framework of the general 
economic policy of Ukraine. 

Available scientific and analytical developments have a theoretical and applied value, covering the 
actual aspects of innovative development of the world and national economy. At the same time, there remain 
issues that require further research, in particular, the problems of identifying innovative development models, 
assessing the factors influencing macroeconomic stability, the level of development of education, financial 
markets and business, taking into account the country's economic structure. 

We have selected countries for the further development of these issues whose current leadership has 
been recognized in international innovation development rankings, namely: the European Union, the Middle 
East, North America, Oceania and South-East Asia. 

Setting objectives. The purpose of the article is to study the experience of innovative development of 
leading countries and to develop recommendations for defining scenarios for innovation development of the 
national economy of Ukraine. 

The object of research is the processes of formation and implementation of innovative development 
models, as well as the results of their influence on the long-term growth of economic welfare of the countries 
of the world. 

The subject of research is theoretical, methodological and practical approaches for determining the 
impact of innovations on the level of economic development of the countries. 

The main material of research. The scientific and innovative way of developing economic systems is 
objectively the initial stage of the formation and establishment of post-industrial society. The globalization of 
the global economy determines the necessity and need of countries to ensure long-term economic growth.  

The experience of the economically developed countries of the world shows that the economic 
progress of society is mainly provided by innovations, which are the result of a combination of opportunities 
for scientific and technological progress with economic needs. It is believed that the mutual economic 
exchange between the leaders of countries with technological innovations and the countries with a small 
position of innovation development promotes a rapid reduction of the gap between the levels of their 
development. 

This is due to diffusion of innovations, as the main factor of long-term economic growth of the country. 
That is, the effective use of new technologies, results of previously performed R & D, improvement of labor 
organization, trade conditions, technology of international trade and cooperation contribute to the growth of 
aggregate factor productivity

1
.  

The possibility of long-term economic growth of countries at the expense of innovations
2
 is confirmed 

by macroeconomic data, as countries of Western, Central and Eastern Europe, as well as the countries of 
the Middle East, North America, Oceania and Southeast Asia (Fig. 1). 

Negative values of the rate of growth of aggregate factor productivity are defined in countries such as: 
Belgium (-0.3 p.p.), France (-0.1 p.p.), Czech Republic (-0.3 p.p.), Portugal (-0.5 p.p.), Spain (-0.6 p.p.), 
Estonia (-2.0 p.p.), Greece (-0.4 p.p.), Ukraine (-2.6 p.p.), Canada (-0.2 p.p.), Vietnam (-1.5 p.p.), Malaysia (-
0.5 p.p.), Singapore (-0.1 p.p.), and Japan (-0.5 p.p.), which in practice is characterized by a reduction in 
costs, an increase in efficiency due to technological progress, better organization of production and policies 
that promote the introduction of new technologies. 

                                                 
1
  The aggregate factor productivity (the remainder of Solow) is a significant source for economic development of 

the country, caused by an endogenous change in technology. In the broad sense, aggregate factor productivity is 
technological progress and is an indicator for identifying per capita differences between countries. 

2
 According to Solow, components of the long-term growth model are indicators of aggregate factor productivity 

growth, labor productivity growth and capital investment growth. 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООГГОО  ГГООССППООДДААРРССТТВВАА   
 

 33 

 
Fig. 1. Contribution of labor force (quantity and quality)

3
, capital

4
 and aggregate factor 

productivity to GDP growth of Ukraine, the countries of European Union,  
Middle East, North America, Oceania and South-East Asia for 1990-2016. 

Source: it is compiled by the author on the basis of [17] 

 
That is, innovation (growth of aggregate factor productivity) more strongly affects the growth of 

economic welfare of countries. However, we cannot but mark the contribution to the growth of the economic 
well-being of the countries indicators of improving the quality of manpower and increase capital. So, in 
Belgium, the quality factor of labor force is 0.2 p.p. contribution to GDP growth, while the effect of the 
leverage ―capital‖ is set at 1.1 p.p. 

In France – 0.2 and 0.8 p.p. respectively, the Czech Republic – 0.0 and 1.4 p.p., Portugal – 0.6 and 
0.3 p.p., Spain – 0.1 and 0.9 p.p., Greece – 0.7 and -0.7 p.p., Ukraine – 0.1 and -0.6, Canada – 0.2 and 0.8 
p.p., Vietnam – 0.1 and 4.7 p.p., Malaysia – 0.3 and 4.2 p.p., Singapore – 0.5 and 2.6 p.p. and Japan – 0.2 
and 0.7 p.p.. Investments in fixed assets occupy a leading place in the investment activity of enterprises in 
Sweden, Denmark, Belgium and the Czech Republic, Estonia, Poland, Israel, Australia and the countries of 
Southeast Asia (Table 1). 

Table 1 
Dynamics of capital change in GDP growth of Ukraine and the countries of the European Union, the 

Middle East, North America, Oceania and South-East Asia for 1990-2016 
 

Countries 
Years 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Countries of the European Union 

Sweden  2,7 1,2 2,2 1,6 1,2 1,3 1,4 

Denmark  1,2 1,6 2,0 1,5 0,8 1,0 1,0 

Finland  1,7 0,7 1,7 1,5 0,9 0,6 0,7 

Great Britain  3,2 1,2 1,3 1,1 0,5 0,9 0,9 

Germany  1,2 1,2 1,7 0,9 0,7 0,8 0,7 

Belgium  2,1 1,5 2,0 1,7 1,0 1,1 1,1 

France 1,8 1,2 1,7 1,2 0,9 0,8 0,8 

Czech Republic  0,9 1,7 2,8 2,6 1,8 1,7 1,4 

                                                 
3
 It is education, professional skills of the able-bodied population, state policy towards complete replacement of 

the able-bodied population that has professional skills and retirement.  
4
 It is available capital per worker, the amount of annual capital investments in the economy, the financial capacity 

to support investments by the state, the level of congestion of production capacities in the economy. 
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continuation of the table 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Portugal 2,8 1,5 2,4 1,3 1,0 0,3 0,3 

Spain  2,4 1,5 2,3 2,2 1,1 0,9 0,9 

Estonia - 6,2 4,9 5,5 1,1 1,6 1,4 

Greece 1,2 1,1 2,1 1,1 0,3 -0,7 -0,7 

Hungary  0,2 0,2 1,9 1,8 0,8 1,2 0,4 

Poland  0,9 1,8 2,9 1,9 2,1 2,2 1,7 

Countries of Eastern and Central Europe that are not EU members 

Ukraine 9,2 0,2 0,1 1,2 -0,2 -0,8 -0,6 

The countries of the Middle East 

Israel 2,2 3,9 3,3 1,7 2,1 1,8 2,2 

South American countries 

USA  1,1 1,5 2,2 1,7 0,7 1,1 0,8 

Canada  1,4 1,2 1,9 2,3 1,5 1,0 0,8 

Oceania countries 

Australia 1,4 1,7 2,1 2,6 2,2 1,4 1,2 

Asian countries 

Vietnam  7,3 9,9 7,8 7,0 6,2 4,7 4,7 

China  2,3 4,6 4,9 6,7 7,2 5,4 5,0 

South Korea  6,9 6,7 5,0 3,2 3,0 2,4 2,2 

Malaysia  6,4 9,0 3,2 3,7 3,8 4,1 4,2 

Singapore  4,4 5,4 4,4 2,9 3,9 2,9 2,6 

Japan  6,2 2,6 2,1 1,5 0,5 0,7 0,7 

Source: it is compiled by the author on the basis of [17] 

 
This means that the provision of productivity in the represented countries at the expense of the factor 

of capital for 26 years is conditioned by the quality of fixed capital, the level of development of investments. 
These factors are related to mechanization, automation, use of high-quality and efficient materials and 
introduction of advanced technologies. The dependence of development and the efficiency of enterprise 
management depend to a large extent on the nationwide investment and innovation climate of the countries. 

Let us consider some indicators of sustainable development of countries in more detail in accordance 
with the data of the World Economic Form and the World Data Center for Geoinformatics and Sustainable 
Development (Table 2) [18]. 

It should be noted that the provision of innovation development of the countries of the European Union 
takes place in accordance with the strategy of development of ―Europe 2020‖, the priority of which is 
intellectual growth (knowledge), sustainable growth (resource efficiency), social integrated growth (high level 
of employment), cooperation between countries (creation of multinational consortia, the involvement of 
researchers from all over the world, the interaction of enterprises with universities, research institutes and 
laboratories, national financial funds) [19]. 

A distinctive feature of the innovative model of the countries of Southeast Asia, where agriculture 
plays a significant role in the economy, is the borrowing and spread of technologies, practical absence in the 
innovation cycle of the stages of fundamental and applied research, high-tech cycle. 

According to the indicator of macroeconomic stability, countries such as South Korea (6
th
, 5

th
 and 2

nd
 

place among 137 countries of the World in 2010, 2015 and 2017 respectively), Sweden (13
th
, 17

th
, 4

th
 place), 

Czech Republic (41
th
, 28

th
 and 8

th
 places) and Denmark (15

th
, 9

th
 and 6

th
 place) due to their sustained 

economic development, well-considered economic, industrial and social policies. 
Note that the level of the indicator of macroeconomic stability in the countries of the Middle East and 

South-East Asia, the world financial and economic crises of 2007-2009 and 2010-2015 have practically not 
affected. During 2010-2017, South Korea (6

th
, 5

th
 and 2

nd
 places among the countries of the world in 2010, 

2015 and 2017 respectively), Malaysia (41
th
, 35

th
, 34

th
 place) and Israel (60

th
, 50

th
, 39

th
 place) have stable 

tendency to improve the indicators of the state's regulatory influence on social and economic development. 
After 2015, considerable attention is paid to the formation and development of macroeconomic 

infrastructure of Finland, Great Britain, Germany, Austria, Belgium, France, Portugal, Spain, Malta, Greece, 
Hungary, Poland, USA and Ukraine. 
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Table 2 
Dynamics of some indexes of the Global Competitiveness Index 

of Ukraine, the countries of the European Union, the Middle East, North America, Oceania and 
Southeast Asia for 2010-2017 
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Rating 139 of the countries Rating 140 of the countries Rating 137 of the countries 

Countries of the European Union* 

Sweden  13 2 13 2 17 12 14 7 4 18 10 6 

Denmark  15 3 18 7 11 9 22 9 10 6 21 10 

Finland  14 1 4 10 36 2 6 14 33 2 4 14 

Great Britain  56 18 25 9 108 18 16 6 68 20 13 7 

Germany 22 19 36 3 20 17 18 3 12 15 12 5 

Austria 23 16 23 6 45 16 47 8 32 16 30 8 

Belgium  72 7 34 11 65 5 36 12 59 11 26 9 

France 44 17 16 12 77 25 29 20 63 22 33 16 

Czech Republic  48 24 48 34 21 29 24 30 8 27 23 30 

Portugal 96 39 59 51 127 26 107 41 105 34 116 43 

Spain  66 31 56 35 116 30 77 31 90 28 68 29 

Estonia 18 22 45 56 15 20 23 43 15 19 22 45 

Malta 52 37 11 40 43 42 40 46 21 30 43 31 

Greece 123 42 93 74 132 43 131 74 117 44 133 73 

Hungary  69 34 68 69 52 57 65 90 46 73 45 96 

Poland  61 26 32 50 46 31 43 55 41 40 53 57 

Countries of Eastern and Central Europe 

Ukraine  132 46 119 100 134 34 121 91 121 35 120 90 

The countries of the Middle East  

Israel  60 33 14 26 50 28 26 23 39 21 11 15 

South American countries  

USA  87 9 31 8 96 6 5 4 83 3 2 2 

Canada  35 8 12 16 39 19 4 22 47 13 7 23 

Oceania countries  

Australia  16 14 3 29 28 8 7 27 27 9 6 28 

Asian countries  

Vietnam  85 93 65 64 69 95 84 100 77 74 71 100 

China  4 60 57 41 8 68 54 38 17 47 48 33 

South Korea  6 15 83 24 5 23 87 26 2 25 74 26 

Malaysia  41 49 7 25 35 36 9 13 34 45 16 20 

Singapore  32 5 2 15 12 1 2 18 18 1 3 18 

Japan  105 20 39 1 121 21 19 2 93 23 20 3 

* The countries of the European Union are grouped according to the ranking position of the Global Innovation 
Index 2017 [20] 

Source: it is compiled by the author on the basis of [21] 
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It should be noted that the unfavorable macroeconomic environment (132, 134 and 121 places), the 
lack of financing of innovations (according to the level of financial market development, the country occupies 
119, 121 and 120 places in 2010, 2015 and 2017, respectively), contributed to the intensification of 
innovation processes in Ukraine. According to the indicator of the level of business development, the country 
raised its position among the countries of the World from 119 places in 2010 to 90 places in 2017. 

The leaders in terms of business development
5
 are the following countries: USA (2017 ranked 2

nd
 

among 137 countries), Japan (3
rd

 place), Germany (5
th
 place), Sweden (6

th
 place), Great Britain (7

th
 place), 

Austria (8
th
 place), Belgium (9

th
 place) and Denmark (10

th
 place). Israel, France, Singapore and Malaysia 

(15
th
, 16

th
, 18

th
 and 20

th
 place respectively) entered the first twenty leading countries with a significant 

improvement in the values of the indicator. Trends in improving the indicator for 2015-2017 in Spain, China 
and Malta show the existence of favorable conditions on the territory of the countries for the establishment 
and operation of economic entities. 

Since the purpose of our research is to develop recommendations on the formulation of the basis of a 
new model of innovation development of the national economy of Ukraine, we will define the differences of 
economic patterns of 27 countries. We will carry out a comprehensive comparison based on the analysis of 
the impact of economic development indicators on the level of innovation development of countries. We will 
use the data of the World Economic Forum for this purpose and by methods of multidimensional statistical 
analysis (cluster and factor (component)) (Table 3). 

Table 3 
Results of grouping of countries of the European Union, Ukraine, countries of the Middle East, 

North America, Oceania and Southeast Asia according to indicators of the Global Competitiveness 
Index and Global Innovation Index for 2017 

 
Countries that joined the 

cluster 
Characteristics of the cluster 

Cluster 1 

United Kingdom, Belgium, 
France, Spain, USA, Japan 

Influence of the factor ―Macroeconomic stability‖ – 65%, the factor ―Higher education 
and professional training‖ – 24%, the factor ―Development of the financial market‖   
10%, the factor ―Development level of business‖  – 1%. 

Cluster 2 

Czech Republic, Estonia, 
Malta, Poland, China, South 
Korea, Malaysia 

Influence of the factor ―Macroeconomic stability‖ – 43%, the factor ―Higher education 
and professional training‖ – 29%, the factor ―Development of the financial market‖ – 
24%, the factor ―Development level of business‖ – 4%. 

Cluster 3 

Portugal, Greece, Hungary, 
Ukraine, Vietnam 

Influence of the factor ―Macroeconomic stability‖ – 82%, the factor ―Higher education 
and professional training‖ – 15%, the factor ―Development of the financial market‖ – 
2%, the factor ―Development level of business‖ – 1%. 

Cluster 4 

Sweden, Denmark, Finland, 
Germany, Austria, Israel, 
Canada, Australia, 
Singapore 

Influence of the factor ―Macroeconomic stability‖ – 43%, the factor ―Higher education 
and professional training‖ – 30%, the factor ―Development of the financial market‖ – 
14%, the factor ―Development level of business‖ – 7%. 

* The value of the Global Innovation Index is taken as a group factor in the calculation of factor analysis 

   Source: own development of the author based on [19; 20]  

 
The factors ―Macroeconomic Stability‖ (66%) and ―Higher Education and Training‖ (22%) have 88% of 

the cumulative contribution to the innovative development of the countries based on the data presented by 
the table. 

However, depending on the level of economic development, the influence of factors on the innovative 
development of the country manifests itself in different ways. 

The leaders of the first twenty by the indicator ―Macroeconomic Stability‖ are the USA, Singapore, 
Finland, Australia, Canada, Sweden, Israel, Germany, Great Britain, Malaysia and Japan. These countries 
are attributed to 1, 3 and 4 clusters, the macroeconomic policies of which are characterized by a balance of 
sources of policy effectiveness of public borrowing and the development of measures to prevent probable 
risks, the management of debt obligations of the state, the stability of the state budget and the sustainability 
of the domestic financial market. Price stability enables companies to make informed decisions. 

High-quality higher education and training are crucial for economies of 4, 2 and 1 clusters, including 
Singapore, Finland, the United States, Denmark, Australia, Belgium, Germany, Austria, Sweden, Estonia 

                                                 
5
 According to the criterion of business compliance with modern requirements: the number of local suppliers, the 

quality of the local supplier, the state of cluster development, the breadth of the value chain, international distribution 
management, the modernization of the production process, marketing boundaries.
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and the United Kingdom, developing through the creation of a full value added chain, not limited to simple 
production processes and products. 

The developed financial sector of the United States, Singapore, Finland, Australia, Canada, Sweden, 
Israel, Germany, the United Kingdom, Malaysia and Japan makes it possible to accommodate households 
and other countries in highly productive (innovative) projects. Effectiveness of the financial market is 
determined by the system of careful risk assessment, the development of investment business and the trust 
market, securities market and venture capital. 

The level of business development in the US, Japan, Germany, Sweden, the UK, Austria, Belgium, 
Denmark, Finland, Israel, France, Singapore and Malaysia, attributed to 4, 2 and 1 cluster, depends on the 
overall quality of business networks, the complexity of operations, and strategies of individual firms. This 
affects the level of efficiency of production of goods and services, promotes productivity and long-term 
growth of economic welfare of countries. 

The group of 3 cluster countries (Portugal, Greece, Hungary, Ukraine and Vietnam) is characterized 
by the lowest indicators of macroeconomic stability and the development of financial markets. The slow 
development of the financial market has insignificant influence on the processes of restructuring the 
economy. The impetus for the development of innovation and business is the deterioration of 
macroeconomic stability. 

Conclusions and further research. The obtained results allow us to formulate the conclusions that: 
1. Economically developed countries, irrespective of the model of innovation development, are 

characterized by a developed innovative ecosystem consisting of institutional, infrastructural, market, 
scientific and educational levels. 

2. According to the regulatory framework, implementation of an innovative model of economic 
development of the country investigated by the author of the article can be divided into Net Exporters and 
Net Importers. The first subgroup includes Denmark, Finland, Belgium, Spain, Portugal, Greece, the USA, 
Canada, Australia, Israel and China. The development of innovation in these countries is provided by a small 
part of imports of more advanced developments and the domestic system of knowledge generation 
(fundamental knowledge, specific technologies for a limited number of scientific areas), supported by the 
state. Applied research funding is provided by small and medium-sized enterprises with a concentration of 
science and technology in the regions. 

The feature of the institutional framework of the Net importing countries, such as: the Czech Republic, 
Estonia, Hungary, Poland, Ukraine, is an open-ended economy with the active involvement of foreign direct 
investment and strict control over market restructuring by the European Union. This subgroup of countries 
includes Japan, North Korea, Singapore, Malaysia, China and Vietnam. They are characterized by the 
rational use of borrowed scientific and technological advances, the import of technology and equipment. 

Life cycle of innovations is incomplete (the analysis of possibilities of realization – termination of 
sales). Innovative models are oriented on the export of high-tech products. Considerable attention is paid to 
the study and use of innovative and personnel management methods, the consistent implementation of 
economic reforms, and the limitation of the impact of TNCs and foreign companies. Portugal focuses on the 
development of innovation infrastructure (state coordination structures, development centers), the interaction 
of scientific research institutes and enterprises in the real sector of the economy. Form of financing 
innovative development – mixed (public-private partnership). 

3. Higher education and vocational training acquire significance along with traditional factors of 
production such as labor and capital. The acquisition of new knowledge and technologies and their effective 
application in social and economic development determine the role and place of the country in the world 
community, the standard of living of the population and ensuring national security. Even in developing 
countries, the efficiency of traditional sectors of the economy is ensured by the use of new technologies and 
techniques in the development and primary processing of raw materials. 

4. The decline in the growth rate of aggregate factor productivity in 28 countries after the global 
financial and economic crisis of 2007-2008 is explained by the high degree of global uncertainty due to the 
innovative pause in the development of scientific and technological development of the United States, the 
European Union and China. This causes a slowdown in technological development, the implementation of 
fundamental research, the financing of large-scale innovation projects, and forms the preconditions for the 
development of horizontal applied innovations. 

5. We note that the following scenarios of innovative development of the economy are distinguished: 
economic integration (observance of the strategy of innovation development of the country leader, high 
social mobilization, gradual increase of innovative potential, use of own resources); capitalization (using the 
potential of a cluster economy model); modernization (technological re-equipment of traditional branches of 
economy, formation of a closed national innovation system). 

6. However, the scenario of innovation development of the national economy of Ukraine, in our 
opinion, has to be developed in accordance with structural changes in the global investment portfolio. The 
convergence of capital and operating costs is reflected in the growth of the banks' financing rates for small 
innovative projects with a short payback period that can be selected as a priority for the country. 

 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 38 

Literature  
 

1. Dahlman C. Social Absorption Capability, National Innovation Systems and Economic 
Development / C. Dahlman, R. Nelson // Social Capability and Long Term Economic Growth. – Ed. B. Koo 
and D. Perkins, 1995. – P. 82–122. 

2. Edquist C. Systems of innovation for development. Background paper for Chapter 1: 
―Competitiveness, Innovation and Learning: Analytical Framework‖ for the UNIDO World Industrial 
Development Report (WIDR) / C. Edquist. – Department of Technology and Social Change, Linkoping 
University, Sweden, 2001. – 40 p. 

3. Lundvall B.A. National Systems and National Styles of Innovation / B.A. Lundvall // Paper 
presented at the Fourth International ASEAT Conference ―Differences in ‗styles‘ of technological innovation‖. 
– Manchester, UK, Sept. 1997. 

4. Lundvall, B. Bridging Innovation System Research and Development Studies: Challenges and 
Research Opportunities / B. Lundvall, J. Vang, K. Joseph, C. Chaminade // Paper presented at GLOBELICS 
2009, 7th International Conference 2009, Dakar, Senegal.  

5. Nelson R. Technical innovation and national systems / R. Nelson, N. Rosenberg // National 
innovation systems: a comparative analysis. – New York, Oxford: Oxford University Press, 1993. – Vol. 1. – 
P. 3-21.  

6. Niosi J. National systems of innovations are "x-efficient" (and x-effective): why some are slow 
learners / J. Niosi // Research Policy. – 2002. – vol. 31. – issue 2. – P. 291-302. 

7. Parkey M. Assessing the national innovation system in a developing country context: a framework 
and evidence from Thailand / M. Parkey. – All Dissertations. – 2012. – Paper 1038. 

8. Schoser C. The institutions defining national systems of innovation: A new taxonomy to analyze the 
impact of globalization / C. Schoser // Paper presented at the Annual Conference of the European 
Association of Evolutionary Political Economy, Prague, November, 1999. 

9. Звєряков М. Уроки ринкової трансформації в Україні / М. Звєряков // Економіка України. – 
2016. – № 8(256). – С. 7-26. 

10. Касьяненко В. Зарубежный опыт управления инновационным потенциалом экономики и 
возможности его использования в Украине [Електронний ресурс] / В. Касьяненко. – Режим доступу: 
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 

11. Скиба М. Стимулювання інноваційної діяльності в контексті посткризового відновлення 
економіки України [Електронний ресурс] / М. Скиба. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-
content/uploads/2013/11/2011-2-21.pdf 

12. Крисоватий І. Можливості застосування в Україні позитивів міжнародного / І. Крисоватий // 
БІЗНЕСІНФОРМ. – 2013. – № 10. – С. 347-350. 

13. Федорчук І. Розвиток і фінансування інновацій: зарубіжний досвід і вітчизняна практика 
[Електронний ресурс] / І. Федорчук. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/ 
jspui/bitstream/6789/2480/1/finansuvannia_innovaciy.pdf 

14. Козлова А. Інноваційна модель розвитку економіки України: міжнародні пріоритети 
[Електронний ресурс] / А. Козлова. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream 
/ntb/15046/1/19_125-129_Vis_725_Ekonomika.pdf 

15. Симоненко В. Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми 
центральної влади і регіонів / В. Симоненко // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 7-15. 

16. Скороход О. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / О. Скороход, Л. 
Ярмоленко // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. – № 1(14). – С. 165-171. 

17. Growth Accounting and Total Factor Productivity, 1990-2016. The Conference Board. Trusted 
Insights for Business Worldwide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.conference-
board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762 

18. Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Аналітичні звіти [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development/reports 

19. Europe 2020. А strategy for smart, sustainable and inclusive growth: European Commission, 2010 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. 

20. Global Innovative Index. The interactive database of the GII 2017 indicators [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator 

21. The Global Competitiveness Index 2015–2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/the-global-competitiveness-index-2015-
2016/ 

References 
 

1. Dahlman, C. and Nelson, R. (1995), ―Social Absorption Capability, National Innovation Systems 
and Economic Development‖, Social Capability and Long Term Economic Growth, B. Koo and D. Perkins, 
pp. 82-122. 

http://dspace.udpu.org.ua:8080/
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/the-global-competitiveness-index-2015-2016/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/the-global-competitiveness-index-2015-2016/


ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООГГОО  ГГООССППООДДААРРССТТВВАА   
 

 39 

2. Edquist, C. (2001), Systems of innovation for development. Background paper for Chapter 1: 
―Competitiveness, Innovation and Learning: Analytical Framework‖ for the UNIDO World Industrial 
Development Report (WIDR), Department of Technology and Social Change, Linkoping University, Sweden, 
40 p. 

3. Lundvall, B.A. (1997), ―National Systems and National Styles of Innovation‖, paper presented at the 
Fourth International ASEAT Conference, “Differences in „styles‟ of technological innovation,‖ Manchester, 
UK, September. 

4. Lundvall, B, Vang, J., Joseph, K. and Chaminade, C. (2009), ―Bridging Innovation System 
Research and Development Studies: Challenges and Research Opportunities‖, Paper presented at 
GLOBELICS 2009, 7th International Conference, Dakar, Senegal. 

5. Nelson, R. and Rosenberg, N. (1993), ―Technical innovation and national systems‖, National 
innovation systems: a comparative analysis, New York, Oxford: Oxford University Press, Vol. 1, pp. 3-21. 

6. Niosi, J. (2002), ―National systems of innovations are "x-efficient" (and x-effective): why some are 
slow learners‖, Research Policy, Vol. 31, issue 2, pp. 291-302. 

7. Parkey, M. (2012), ―Assessing the national innovation system in a developing country context: a 
framework and evidence from Thailand‖, All Dissertations, Paper 1038.  

8. Schoser, C. (1999), ―The institutions defining national systems of innovation: A new taxonomy to 
analyze the impact of globalization‖, Paper presented at the Annual Conference of the European Association 
of Evolutionary Political Economy, Prague, November. 

9. Zveryakov, M. (2016), ―Lessons of the market transformation in Ukraine‖, Ekonomika Ukrainy, no. 
8(256), pp. 7-26. 

10. Kasyanenko, V. ―Foreign experience in managing the innovative potential of the economy and the 
possibility of its use in Ukraine‖, available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ (access date October 26, 2017). 

11. Skyba, M. (2013), ―Stimulating of innovation activity in the context of post-crisis economic recovery 
in Ukraine‖, available at: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-2-21.pdf (access 
date October 26, 2017). 

12. Krуsovatyy, I.A. (2013), ―Application of the Positive International Experience of Tax Regulation of 
Investment and Innovation Activity in Ukraine‖, BIZNESINFORM, no. 10, pp. 347-350. 

13. Fedorchuk, I. ―Development and financing of innovations: foreign experience and domestic 
practice‖, available at: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2480/1/finansuvannia 
_innovaciy.pdf (access date October 26, 2017). 

14. Kozlova, A. (2012), ―Innovation development model of Ukraine economy international priorities‖, 
available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15046/1/19_125-129_Vis_725_Ekonomika.pdf (access 
date October 26, 2017). 

15. Symonenko, V. (2009), ―Establishment of Innovative Model of Development of Economy of 
Ukraine: Problems of Central Power and Regions‖, Rehionalna ekonomika, no. 3, pp. 7-15. 

16. Skorokhod, O. and Yarmolenko, L. (2013), ―Problems of innovative development of economy of 
Ukraine‖, Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, no. 1(14), pp. 165-171. 

17. Growth Accounting and Total Factor Productivity, 1990-2016. The Conference Board. Trusted 
Insights for Business Worldwide, available at: //www.conference-
board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762 (access date October 26, 2017) 

18.  ―World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development. analytical reports‖, available 
at: http: //wdc.org.ua/uk/sustainable-development/reports (access date October 26, 2017). 

19. ―Europe 2020. А strategy for smart, sustainable and inclusive growth: European Commission‖ 
(2010), available at: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. (access date October 26, 2017). 

20. ―Global Innovative Index. The interactive database of the GII 2017 indicators‖, available at: 
https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator (access date October 26, 2017). 

21. ―The Global Competitiveness Index 2015–2016‖, available at:http://reports.weforum.org/global-
competitiveness-report-2015-2016/the-global-competitiveness-index-2015-2016/ (access date October 26, 
2017). 

Рецензент : д.е.н., професор Одеського національного  
економічного університету     М.І. Звєряков  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-2-21.pdf
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2480/1/finansuvannia%20_innovaciy.pdf
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2480/1/finansuvannia%20_innovaciy.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15046/1/19_125-129_Vis_725_Ekonomika.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/the-global-competitiveness-index-2015-2016/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/the-global-competitiveness-index-2015-2016/


ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 40 

УДК 33-029:(001.895+6):[339.13:331.522.4] 
Волошина С.В., 

канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки 
Калініченко Д.Р., 

аспірант 
Логвиненко Н.І., 

студент 
Донецький національний університет економіки 

 і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
 

РОЗВИТОК ТЕХНОПАРКІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ З КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМ 

ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ 
Voloshyna S.V., 

cand.sc.(econ.), assoc. prof.,  
head at the department of еconomics  

Kalinichenko D.R., 
postgraduate student, 

Logvinenko N.I., 
student, 

Donetsk National University of Economics and 
 Trade named after M.I. Tugan-Baranovsky 

 

THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY PARKS AS THE BASIS FOR 
THE FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMY OF THE COUNTRY WITH 

A COMPETITIVE HUMAN CAPITAL 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі постіндустріального розвитку суспільства 
важливим фактором забезпечення конкурентоспроможності країни є людський капітал, ефективне 
використання якого сприяє формуванню національної економіки інноваційного типу зі створенням 
конкурентоспроможної продукції з високою доданою вартістю. Формування в країні інноваційної 
економіки стає можливим за рахунок створення інноваційних підприємств, поширеним різновидом 
яких є технопарки.  

Однак згортання в Україні діяльності технопарків на фоні скорочення їх державної підтримки, 
зростання потоків зовнішньої і внутрішньої трудової міграції попри значний науковий потенціал, 
невисоку інноваційну активність вітчизняних підприємств, втрати країною позицій у світових рейтингах 
конкурентоспроможності робить обрану тему дослідження надзвичайно актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у формування сучасної парадигми 
постіндустріального суспільства, яка базується на інноваційній економіці, зробили такі зарубіжні 
науковці, як Й. Шумпетер, Е. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Белл, Дж. Нейсбітт та інші, які визначили базові 
принципи та індикатори її функціонування. Питаннями оцінки стану інноваційної сфери в Україні, 
визначення актуальних проблем, бар‘єрів та стратегічних напрямків інноваційного розвитку нашої 
країни займалися вітчизняні вчені, зокрема В. Геєць, А. Даниленко, Е. Лібанова, А. Гриценко, 
О. Макарова, М. Кизим та інші [1]. Водночас проблематику створення і функціонування технопарків в 
Україні в контексті формування інноваційної економіки досліджували О. Тараненко, С. Корновенко, 
А. Мазур, В. Стогній, Н. Осадча, С. Пустовойт та інші. 

Питання розвитку людського капіталу як ключового фактору формування національної 
економіки інноваційного типу тривалий час є об‘єктом досліджень таких науковців, як В. Антонюк, 
В. Важинська, Н. Голікова, О. Грішнова, Ю. Зайцев, Н. Перепелиця, Н. Томчук та інших.  

Разом з тим окремі важливі теоретико-методичні і прикладні аспекти забезпечення 
інноваційного розвитку країни на основі реалізації концепції людського капіталу не дістали належного 
висвітлення, з огляду на активну наукову полеміку у відзначених предметних сферах наукового 
дослідження. Так, потребує подальшого уточнення оцінка впливу розвитку технопарків на формування 
інноваційної економіки країни, забезпечення конкурентоспроможності її людського капіталу. 

                                                 
 Науковий керівник: Волошина С.В. – к.е.н., доцент 
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Постановка завдання. Мета дослідження – обґрунтування зв‘язку між економікою 
інноваційного типу, вагомим елементом якої є технопарки, і конкурентоспроможністю людського 
капіталу. Основними завданнями даного дослідження є: оцінка інноваційного потенціалу країни та 
ефективності його використання; оцінка країни за індексом людського розвитку (розвитком людського 
капіталу); встановлення зв‘язку між розвитком людського капіталу та ефективністю інновацій; сутнісна 
характеристика технопарків як форми інноваційної економіки; визначення місця людського капіталу у 
передумовах ефективного розвитку технопарків; встановлення впливу технопарків на формування 
конкурентоспроможного людського капіталу.  

Об‘єктом дослідження є конкурентоспроможність людського капіталу. Предмет дослідження – 
причинно-наслідкові зв‘язки між розвитком технопарків і людського капіталу, їх вплив на формування 
економіки інноваційного типу.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Досягнення цілей соціально-економічного 
розвитку країни в умовах глобалізації і загострення конкуренції неможливе без реалізації інноваційних 
проектів, результати яких забезпечують також світову конкурентну перевагу. Досвід країн-лідерів, 
таких як США, Канада, країни Європи, які перші використали інноваційні проекти для покращення 
економічного стану – створення технопарків – показав, що такі форми організації  науково-виробничих 
комплексів є прогресивними і слугують запорукою успіху розвитку всіх галузей національної економіки. 
Організація технопарків надає можливість прояву конкурентних характеристик індивіда (що є 
складовими людського капіталу) та розвитку невеликих інноваційних компаній. А, на відміну від 
інноваційного інкубатора, до технопарків можуть звертатися фірми, незалежно від розмірів і стадії 
свого розвитку, що позитивно позначається на розвитку бізнесу, привабливого для іноземних 
інвесторів, та призводить не лише до нарощування рівня експорту, а й до загального підвищення 
наукоємності виробництва, розвитку всіх сфер науки, техніки, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств. 

Дослідимо стан інноваційного потенціалу України та ефективність його використання 
(інноваційної діяльності загалом), що є ключовими індикаторами формування національної економіки 
інноваційного типу та водночас рушієм прогресивного розвитку суспільства. 

За інформацією Державної служби статистики України [2] робимо висновок, що загалом по 
країні у 2012-2016 рр. сформувалася негативна тенденція зміни розмірів інноваційного потенціалу. 
Так, загальна кількість працівників наукових організацій скоротилася з 164340 осіб у 2012 р. до 97912 
осіб у 2016 р., тобто на 40,42%, в тому числі кількість докторів наук – на 36,53%, а кількість докторів 
філософії (кандидатів наук) – удвічі. Скоротилась також і кількість дослідників на 47,83%. При цьому 
кількість організацій, які виконували наукові дослідження і розробки, зменшилася з 1208 у 2012 р. до 
978 у 2015 р., тобто на 19,04%.  

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок у фактичних цінах зросли з 9419,9 млн 
грн у 2012 р. до 11530,7 млн грн у 2016 р. (+22,41%). Проте такий показник не є інформативним, 
оскільки національна валюта в цей період зазнала значної девальвації, тому переведемо показник 
витрат у долари США за середньозваженим курсом у відповідному році на основі даних НБУ [2]. В 
результаті такої переоцінки отримано зниження показника витрат з 1178,5 млн дол. до 450,6 млн дол., 
або ж у 2,6 раза. 

На рис. 1 узагальнено основні статистичні показники, що водночас характеризують інноваційний 
потенціал країни та його реалізацію.  

 

 
Рис. 1. Динаміка показників інноваційної діяльності в Україні у 2012-2016 рр. 

Джерело: складено авторами на основі [2] 
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До характеристики інноваційного потенціалу за вище зазначеними показниками додано таку 
характеристику, як питома вага науковців у загальній чисельності населення країни, динаміка якого є 
стійко спадаючою. Обнадійливим можна було б вважати зростання у 2015-2016 рр. питомої ваги 
підприємств, що займалися інноваціями. Однак фактичний рівень цього показника з максимальним 
значенням у 2016 р. (18,9%) є катастрофічно низьким з позицій критеріїв інноваційної економіки у світі 
(мінімальне значення цього показника – 60%). До того ж при сприятливій тенденції зростання питомої 
ваги підприємств, що впроваджували інновації, до 16,6% у 2016 р., рівень даного показника є нижчим 
за рівень попереднього показника, що свідчить про неповне впровадження інноваційних проектів і 
водночас про вкрай низький рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств.  

Аналіз динаміки питомої ваги реалізованої інноваційної продукції у промисловості показав на 
негативну тенденцію її зниження до мінімального рівня 1,4% у 2016 р. проти 3,3% у 2012-2013 рр. У 
свою чергу, питома вага обсягу виконаних наукових, науково-технічних робіт у ВВП є ще нижчою за 
його рівень у промисловості (менше 1 %) при тенденції постійного зниження.  

Подальший аналіз проведено на основі порівняння параметрів інноваційної діяльності в Україні 
та в європейських країнах (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Порівняння інноваційного потенціалу України та європейських країн у 2016 р. 
Джерело: складено на основі [2] 
 

З рис. 2 видно, що в Україні один з найнижчих показників кількості виконавців наукових та 
науково-технічних робіт та дослідників серед країн Європи. Причому слід відзначити високий 
інноваційний потенціал таких країн, як Словенія, Чехія, Німеччина, Литва, Іспанія, більшість яких 
пройшли складний історичний шлях економічної трансформації суспільства. 

Доповнимо порівняльний аналіз інноваційної діяльності України оцінкою частки витрат на 
виконання досліджень і розробок у ВВП (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Частка витрат на виконання досліджень і розробок у ВВП зарубіжних країн та 
України у 2016 р. 

Джерело: складено на основі [2] 
 

З рис. 3 видно, що в Україні найнижча серед країн Європи частка витрат на виконання 
досліджень і розробок у ВВП, що напряму пов‘язано як з розміром інноваційного потенціалу, так і 
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результатами його використання.  
Отже, вектор розвитку вітчизняної економіки не відповідає вектору розвитку світового (зокрема, 

європейського) прогресу, який полягає у формуванні інноваційної економіки (економіки знань), що 
ґрунтується на концепції людського капіталу. Остання розглядає людину, що володіє інтелектом 
новатора, як генератора потоку інновацій, які спрямовані на створення високотехнологічної продукції з 
високою доданою вартістю.   

У табл. 1 представлена порівняльна оцінка України за індексом людського розвитку (ІЛР). До 
вибірки нами включено країни, які є найближчими до України. 

Таблиця 1  
Індекс людського розвитку України в 2016 р. 

 

Країна 
Значення 

ІЛР 
Рейтинг 
за ІЛР 

Очікувана тривалість 
життя 

Очікувана кількість 
років навчання 

ВНД на душу 
населення за ПКС 

Польща 0,855 36 77,6 16,4 24,117 

Росія 0,804 49 70,3 15,0 23,286 

Білорусь 0,796 52 71,5 15,7 15,629 

Грузія 0,769 70 75,0 13,9 8,856 

Україна 0,743 84 71,1 15,3 7,361 

Вірменія 0,743 84 74,9 12,7 8,189 

Молдова 0,699 107 71,7 11,8 5,026 

Європа, 
Азія 

0,756 — 72,6 13,9 12,862 

Джерело: складено на основі [3] 
 

Аналіз індексу людського розвитку свідчить про значне відставання України від інших країн 
(окрім Молдови) перш за все за показником валового національного доходу (ВНД) з урахуванням 
паритету купівельної спроможності (ПКС). Можливість нарощування останнього напряму пов‘язана зі 
створенням високотехнологічної і відтак конкурентоспроможної продукції, що має високу додану 
вартість і реалізується як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 

Людський розвиток, який реалізується на основі людського капіталу, тісно пов'язаний з 
розвитком інновацій. Розглянемо відповідність рейтингу країн за індексом розвитку людського капіталу 
(оцінюється за рівнем освіти в країні, професійної підготовки, працевлаштування і зайнятості, 
тривалості життя тощо) рейтингу за ефективністю інновацій (табл. 2). 

Таблиця 2  
Порівняння країн за індексом людського капіталу та ефективністю інновацій  

(за результатом 2016 р.) 
 

Країна Рейтинг за індексом людського капіталу Рейтинг за ефективністю інновацій в економіці 

Швейцарія 3 1 

Фінляндія 1 5 

США 4 4 

Німеччина 6 9 

Швеція 8 2 

Японія 17 16 

Україна 24 50 

Джерело: складено на основі [4; 5] 
 

З інформації табл. 2 констатуємо наявність у більшості випадків чіткої відповідності між 
позиціями країн за людським капіталом та ефективністю інновацій в економіці. Так, Швейцарія, 
Фінляндія і США, займаючи найвищі позиції за індексом людського капіталу, демонструють найвищу 
ефективність інновацій. Між тим, висновок відносно України слабко вписується в дану закономірність. 
Маючи 24 місце у рейтингу за індексом людського капіталу, Україна обіймає лише 50-ту сходинку за 
ефективністю інновацій. Така ситуація, з одного боку, свідчить про доступність вищої освіти в Україні, 
наявність значної кількості закладів вищої освіти, значне число їхніх випускників, але при високому 
рівні безробіття і низькому рівні зайнятості у високотехнологічних виробництвах, з другого боку, про 
незначні обсяги інноваційної діяльності при неповній реалізації створених інноваційних проектів, що є 
наслідком недостатнього фінансування наукових розробок та міграції науковців за межі країни. 

До багаточисельних і перевірених часом форм розвитку інноваційної діяльності країн 
відносяться технологічні парки (технопарки), які в різних країнах світу мають різні назви 
(дослідницький парк, науковий парк, технологічний ареал тощо). Відповідно до Закону України «Про 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 44 

інноваційну діяльність» технопарк наряду з інноваційним центром, бізнес-інкубатором, технополісом є 
різновидом інноваційного підприємства, що «розробляє, виробляє і реалізує інноваційні проекти і 
(або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального 
обсягу продукції і (або) послуг [6]. 

Міжнародна асоціація технологічних парків вважає, що технологічний парк – це організація, яка 
управляється спеціалістами, головною метою яких є збільшення добробуту місцевої спільноти за 
допомогою просування інноваційної культури, а також змагань інноваційного бізнесу та наукових 
організацій.  

Відповідно до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних 
парків» «технологічний парк (технопарк) – юридична особа або група юридичних осіб, що діють 
відповідно до договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об‘єднання 
вкладів з метою створення організаційних засад виконання проектів технологічних парків з 
виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового 
випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції» [7]. 

Таким чином, технопарки – це такі організації, які охоплюють повний цикл проведення 
інноваційної діяльності, що включає генерування наукової ідеї, її розробку та реалізацію у вигляді 
випуску і продажу наукоємної продукції. 

Для успішного створення технопарку необхідними умовами є:  
• наявність вчених, новаторів та інших висококваліфікованих фахівців для розробки та 

впровадження інновацій (людського капіталу); 
• можливість отримання пільг на придбання або оренду земельних ділянок для організації 

виробничих та дослідницьких приміщень;  
• наявність технологічної інфраструктури, розвинутої індустрії ділових послуг; 
• спрощення процесу створення технологічного парку та інші. 

Отже, для створення технопарку необхідно об‘єднати на одній території наукові і виробничі 
лабораторії, структури, бізнес центри. 

Згідно статистики, створення технопарків на сьогодні є основним джерелом інновацій в 
розвинутих країнах, де їх налічується понад 500 з тенденцією постійного росту. Більшість технопарків 
створено та функціонує в США, країнах Західної Європи, Японії, Китаї. Зокрема, у США функціонує 
понад 160 технопарків, у Німеччині – понад 60, у Китаї – близько 50, у Великій Британії – понад 40, у 
Франції – близько 30, Японії – майже 20, Сінгапурі – близько 10. Найбільшими технопарками є: 
Силіконова долина, Біотехнологічний дослідницький парк (США), Науковий парк Гейдельберг 
(Німеччина), Наукові парки Кембриджа, Оксфорда (Велика Британія). 

Технопарки є основою розвитку корпорацій, що є світовими лідерами в різних галузях економіки. 
Свої наукові розробки використовують та впроваджують за рахунок технопарків такі компанії, як IBM, 
Intel, Microsoft, Hewlett Packard, Xerox, Beko, Bosh, Samsung, Apple, Bayer, BMW тощо. 

Тараненко О.М., Корновенко С.В виділили основні етапи становлення технопарків в Україні: 
1) створення законодавчої бази (1997-1999 рр.), а саме Закону України «Про спеціальний 

режим інноваційної діяльності технологічних парків» [7]); 
2) піднесення (2000-2005 рр.); 
3) занепад (з 2006 року і дотепер) [5]. 
Найвідоміші технопарки в Україні створені у великих промислових центрах поряд з потужними 

науковими базами та закладами вищої освіти, наприклад: «Напівпровідникові технології і матеріали, 
оптоелектроніка та сенсорна техніка» (м. Київ), «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона» (м. 
Київ), «Інститут монокристалів» (м. Харків), «Вуглемаш» (м. Донецьк), «Київська політехніка» (м. Київ), 
«Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій» (УМБІЦЕНТ) (м. Одеса), «Яворів» 
(Львівська область), «Машинобудівні технології» (м. Дніпро) та ін. [7; 8]. 

Порівняльний аналіз законодавчої бази та практики створення і функціонування технопарків у 
світі показав на існування наступних головних проблем в цій галузі в Україні: 

1) законодавчий аспект, який характеризується ускладненою процедурою створення та 
реєстрації технопарків, необхідністю довнесення законотворцями нових технопарків до законів 
України [6]; 

2) фінансовий аспект, дія якого обмежує можливості фінансової підтримки технопарків через 
низьку інвестиційну привабливість України (134 місце в рейтингу BDO International Business Compass у 
2016 р. [9], 85 місце в The Global Competitiveness Report у 2016 р. [10], при тенденції погіршення 
рейтингової позиції), вплив корупції та бюрократизму влади, погіршення державної підтримки. При 
цьому додамо, що найбільш інвестиційно привабливими в рейтингах конкурентоспроможності країни 
[9-11] є саме країни з розвиненою інноваційною економікою та технопарковими структурами 
(наприклад, США, Велика Британія, Китай, Сінгапур та ін.); 

3) кадровий (трудовий) аспект. Необхідною умовою створення і функціонування технопарків є 
якісна освіта та наявність центрів науково-професійної підготовки, що забезпечать ці структури 
висококваліфікованою робочою силою. Проте можна констатувати не достатньо високу якість освіти в 
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Україні, відсутність лабораторій, центрів науково-технічних досліджень, наявність яких дала б змогу 
взаємодіяти підприємствам з навчальними закладами та підвищити практичну складову освіти. 

Зазначена вище проблематика підтверджується катастрофічною ситуацію впровадження нових 
проектів технопарків в Україні, кількість яких, починаючи з 2010 р., є нульовою (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Прийнято проектів технопарків в Україні 
Джерело: складено на основі [12] 

 

Негативним є ще й той факт, що діяльність технопарків за кордоном є відкритою, пропонуються 
площадки для входження нових бізнес структур, лабораторії для створення нових розробок, навчальні 
центри для розвитку необхідних працівників. В Україні діяльність технопарків є досить закритою, 
відсутні навіть web-сторінки, а це є одним з основних джерел для іноземних інвесторів при вибору 
місця розміщення бізнесу. Тож виходом з такої ситуації є створення нових, відкритих, прогресивних 
технопарків.  

Вважаємо, що у реаліях розвитку українського суспільства доцільно відзначити вплив 
технопарків на скорочення зовнішньої міграції робочої сили, передусім носіїв інтелектуальної 
власності та водночас ефективний перерозподіл їх за регіонами країни.  

Загалом міграційні напрями населення України у 2014- вересень 2017 рр. нами унаочнено на 
рис. 5. За офіційною інформацією Державної служби зайнятості щороку близько 80 тис. українців 
працевлаштовується за кордоном або виїжджають на навчання [2]. Як правило, це довгострокові і в 
більшій частині незворотні втрати робочої сили. 

 

 
Рис. 5. Міграційні настрої населення України у 2014–вересень 2017 рр. 

Джерело: складено на основі [2] 
 

Між тим, попри загальне довготривале скорочення чисельності населення України, у великих 
промислових регіонах (Дніпропетровській, Київській, Харківській областях і зокрема в Києві) динаміка є 
позитивною і спостерігається зростання чисельності населення за рахунок додатної внутрішньої 
міграції економічно активного населення, значна частка якого є носіями інтелектуальної власності [2].  
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Перспективи подальшого розвитку технопарків в Україні мають визначатися можливостями як 
вирішення вище зазначених основних проблем, так і накопиченим потенціалом інноваційного розвитку 
регіонів країни. В контексті реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні (реалізується з 2014 р.) подальший розвиток технопарків, на 
нашу думку, має здійснюватися за активного сприяння органів місцевого самоврядування, які 
отримали значні повноваження і фінансові можливості для вирішення таких питань. 

Передумовою щодо висновку необхідності створення у певному регіоні нових технопарків мають 
стати результати оцінки його інноваційного потенціалу, що включатиме науковий, кадровий, 
виробничий, маркетинговий та інші його елементи. 

Реальним прикладом опрацювання доцільності створення нових технопарків є 
Дніпропетровська область, яка є одним із потужних промислових центрів з великими запасами 
залізних і марганцевих руд, сировини для виробництва будівельних матеріалів тощо, є потужним 
логістичним центром країни. В області діє понад 500 промислових підприємств. ІТ сфера 
представлена майже 200 компаніями (як світовими, так і вітчизняними) з працевлаштованими 7000 
спеціалістами. Економічно активне населення області становить приблизно 8,3% від 
загальноукраїнського [13].  

Валовий регіональний продукт області у 2016 р. становив майже 18% ВВП країни та є найвищим 
показником серед інших областей. Обсяг продажу інноваційної продукції становить 15% від 
національного, але це лише 0,25% від валового регіонального продукту та приблизно 0,07% ВВП [13]. 

Науковий потенціал регіону (9700 працівників) становить 15% від загальноукраїнського, з яких 
майже 1500 мають наукові ступені. В області діє 24 заклади вищої освіти, де навчається понад 100 
тис. студентів, та випускається близько 25 тис. фахівців на рік з вищою освітою [13].  

Отже, підґрунтя для нових технопарків в регіоні уже створене: наукові установи різних напрямів 
та рівнів підготовки спеціалістів, дослідницькі центри та лабораторії закладів освіти та підприємств, 
підприємства різних сфер економічної діяльності. 

Таким чином, створення на Дніпропетровщині нових технопарків дозволить здійснити істотний 
внесок в економіку регіону за рахунок: 

– стимулювання економічного зростання; 
– диверсифікації місцевої економіки, що робить її більш стійкою; 
–  розвитку успішних компаній малого та середнього бізнесу; 
– збільшення доходів місцевого і регіонального бюджетів. 
У майбутньому технопарки створять мультиплікативний ефект в економіці, іншими словами їх 

розвиток стане базою для розвитку інших галузей, які використовують у своєму виробництві продукцію 
базових галузей.  

Однак для створення таких проектів необхідно розвивати та оновлювати базу технопарку: 
наукових центрів, висококваліфікованої робочої сили, розвинутих бізнес-структур, готових відповідати 
вимогам динамічного розвитку. Необхідно забезпечити залучення в технопарки міжнародних компаній, 
що володіють передовими технологіями, мають налагоджені канали збуту та володіють 
управлінськими процесами. Стимулами для їх співпраці та залучення інвестицій мають стати 
податкові та митні пільги.  

Таким чином, основною метою таких технопарків є не лише виробництво інноваційної продукції, 
а швидше створення нових для країни галузей, які базуються на інтелектуальній власності, 
збільшення кількості інтелектуальних робочих місць, створення конкурентних умов праці з високим 
рівнем її оплати.  

Висновки з проведеного дослідження. Загалом ідея технопарків базується на використанні 
інтелекту новаторів і вчених, розвитку інформаційної сфери, що в сукупності призводить до створення 
інноваційної продукції високої вартості. Впровадження проектів технопарків призводить до зростання 
конкуренції на ринках товарів та праці, що неминуче веде до підвищення конкурентоспроможності як 
продукції, так і робочої сили країни на міжнародній арені, дозволяє створювати нові робочі місця, 
розвивати та впроваджувати нові технології, і на цій основі – підвищувати доходи населення, що і є 
реалізацією ідеї людського капіталу. 

Подальші дослідження в даній предметній сфері мають бути проведені в частині визначення 
кількісного впливу характеристик людського капіталу на розвиток інноваційної економіки.  
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Постановка проблеми. Становлення та розвиток сучасного типу економіки – соціалізації, 

свідчить про новий етап функціонування в соціально-економічному та культурному суспільстві. Даний 
етап нерозривно пов‘язаний із соціально-відповідальною поведінкою держави та суспільства, адже 
соціалізація економіки є одним із механізмів узгодження та досягнення консенсусу між державою та 
інтересами суспільства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін соціалізація економіки не має однозначного 
тлумачення та інтерпретується по різному. З одного боку це, взаємовідносини суспільства і держави 
за рахунок задоволення вимог і потреб індивіда, а з іншого боку, це прийняття певних норм поведінки 
індивіда, закладених суспільством, на основі яких він буде формуватися як особистість та 
поширювати норми і цінності в суспільство. Тобто, це нерозривний двосторонній рух між державою та 
індивідом, який формується через соціалізацію економіки. 

Варто відмітити, що деяка група авторів: Л. Герман [2], Н. Добрєва [3], А. Колот [5], 
О. Попадинець [9] вважають, що соціалізація економіки відбувається через загальний зріст доходів 
населення та національний добробут. Проте, інша група авторів: Т. Власова [1], І. Костюк, В. Харко [6], 
І. Луценко [7], А. Чухно [12] вважають, що підвищення добробуту населення є важливим, проте 
ключовим елементом соціалізації економіки є сама людина, яка стає і мірилом, і головним чинником 
розвитку суспільства.  

Погоджуючись з думкою другої групи авторів, варто додати, що у сучасних умовах 
господарювання важливу роль у соціалізації економіки відіграє особистість, яка витісняє на другий 
план перспективи, пов‘язані тільки з отриманням прибутків. Людина посідає ключове та вагоме місце у 
соціалізації економіки, нерозривно поєднуючи добробут, соціальний статус, духовність та соціальну 
відповідальність.   

Постановка завдання. Метою статті є проведення аналізу щодо соціалізації економіки як 
одного з інноваційних напрямів ефективної діяльності держави на основі досягнення консенсусу із 
суспільством. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як наука про людину, термін «соціалізація» 
виокремився з політичної економії, де спочатку означав «усуспільнення». Американський соціолог 
Ф. Гіддінгс (F. Giddings) у 1887 р. у книзі «Теорія соціалізації» вперше використав його в значенні 
стосовно людини – «розвиток соціальної природи або характеру індивіда, підготовка людського 
матеріалу до соціального життя» [13].  

До середини XX ст. соціалізація перетворилася на самостійну сферу досліджень. Аналіз 
численних концепцій соціалізації показує, що усі вони тяжіють до одного з двох підходів, що 
трактуються по різному між собою в розумінні ролі самої людини в процесі соціалізації. 

Соціалізація (від лат. socialis – громадський) – це процес привласнення людиною соціального 
виробленого досвіду, передусім системи соціальних ролей. В процесі соціалізації відбувається 
формування таких індивідуальних утворень, як особа і самосвідомість. У рамках цього процесу 
здійснюється засвоєння соціальних норм, умінь, стереотипів, соціальних установок, прийнятих в 
суспільстві форм поведінки і спілкування, варіантів життєвого стилю [8]. Тобто соціалізація поєднує 
соціальні складові державної політики за рахунок різних соціальних програм, створення різних 
соціальних позабюджетних фондів, популяризації соціально-орієнтованих інститутів тощо. 
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На основі проведених досліджень з‘ясовано, що у більшості розвинених країн світу актуальними 
залишаються економічні показники розвитку держави, проте все більшої уваги набувають показники 
соціального розвитку суспільства. Тому соціалізація економіки нерозривно пов‘язана із соціально-
відповідальною поведінкою держави у процесі її функціонування та процедури звітування перед 
суспільством. Говорячи про соціалізацію економіки, необхідно розглядати державу як координатора та 
регулятора соціальних відносин, та людину (особистість), яка долучається до соціальної політики 
держави та формується як індивід. На нашу думку, ефективність взаємодії даного механізму можлива 
лише при збалансуванні сучасних потреб людства та захисті їхніх інтересів з можливостями держави, 
яка досягається на основі збалансованого розвитку (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок основних індикаторів розвитку суспільства 

Джерело: побудовано автором з використанням ідеї [11] 

 
Варто відмітити, що в науковій та практичних сферах існує певна дискусійність щодо понять 

збалансованого та сталого розвитку. Так, фахівці Інституту економіки природокористування та сталого 
розвитку національної академії наук України трактують збалансований розвиток як суспільно-
економічну модель поступального технологічного і соціального розвитку українського суспільства для 
задоволення життєвих потреб нинішнього й майбутніх поколінь, згідно з якою виробнича і соціальна 
сфери розвиваються збалансовано, не завдаючи довкіллю непоправної шкоди [4]. 

У програмі сталого розвитку України зазначається, що сталий розвиток – це модель 
економічного зростання, в якій використання ресурсів направлено на задоволення потреб людини при 
збереженні навколишнього середовища, так що ці потреби в розвитку можуть бути задоволені не 
тільки в сьогоденні, але й для майбутніх поколінь [10]. 

Варто зауважити, що поняття «сталий» та «збалансований» розвиток, на нашу думку, є різними 
за значеннями, але взаємопов‘язаними та доповнюючими один одного. 

Якщо говорити про збалансований розвиток, то тут варто зазначити, що це гармонійне 
поєднання людини та природи на основі урівноваженості всіх складових (економічної, соціальної та 
екологічної). Збалансований розвиток – це нова концепція розвитку суспільства, побудована на таких 
цінностях суспільства, які б не виснажували природні та людські ресурси, це нова парадигма бачення 
сучасного суспільства.  

У науковій українській літературі популярності набув термін «сталий розвиток», проте 
дискусійним є саме поєднання «сталий» та «розвиток». Чи може бути розвиток сталим, адже розвиток 
– це зміни, а сталий – характеризує постійність. Поняття «сталий розвиток» утворився при перекладі з 
російської мови «устойчивое развитие» і таким чином увійшов в наукову літературу та законодавство 
України. 

На нашу думку, не варто ототожнювати поняття «збалансований розвиток» та «сталий 
розвиток», адже перший покликаний урівноважено поєднувати цілісну систему елементів соціальної, 
екологічної та економічної діяльності суспільства. А «сталий розвиток», якщо використовувати це 
трактування, то характеризує узгодження поточних потреб і потреб майбутнього, а які ці потреби 
будуть – залежить від самого суспільства та його розвитку. 

Основним поштовхом до популяризації принципів збалансованого розвитку стала конференція 
ООН з навколишнього природного середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро, яка відбулася у 
1992 р. [14]. 
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Рис. 2. Еволюційні етапи популяризації принципів збалансованого розвитку 
Джерело: сформовано автором 

 
Наступним етапом стали: 1993 р. створення Комісії зі сталого розвитку (Нью-Йорк); 1995 р. – 

Всесвітня зустріч на вищому рівні в інтересах соціального розвитку (Копенгаген, Данія); 1997 р. – 
розроблення Програми дій з подальшого здійснення Порядку денного (сталого розвитку) на 
спеціальній сесії Генеральної Асамблеї (Нью-Йорк); 2002 р. – Всесвітній саміт зі сталого розвитку 
(Йоганнесбург, Південна Африка); 2012 р. – Конференція з питань сталого розвитку («Ріо-2012» або 
«Ріо +20»), яка пройшла в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 

Протягом останніх років Україна активно долучається до міжнародних документів (договорів) у 
напрямі збалансованого розвитку, таким чином підтвердивши своє прагнення впроваджувати 
принципи збалансованого розвитку, ключовими серед яких є: дбайливе ставлення до навколишнього 
природного середовища, права людини, умови і стандарти праці, боротьба з корупцією тощо.  

В основу збалансованого розвитку покладено системний підхід, який базується на моделюванні 
різних варіантів напрямів розвитку з обранням найбільш оптимального. Досягнення оптимального 
рівня розвитку в різних країнах відрізняється, проте відбувається з урахуванням принципів 
збалансованого розвитку (Японія, США, країни Європейського Союзу тощо).  

Побудова економіки на засадах збалансованого розвитку передбачає збалансування 
соціальних, економічних та екологічних чинників та взаємопроникнення потреб суспільства й окремої 
особистості. На нашу думку, досягнення збалансованого розвитку в Україні можливе при лише при 
соціалізації економіки як одного із інноваційних напрямів побудови економіки (рис. 3). 

За умови поєднання економічних, соціальних та екологічних факторів, які ґрунтуються на 
відповідних принципах, на основі соціалізації економіки (з урахуванням соціальних потреб та 
можливостей як держави, так і особистості), формується раціональна модель функціонування 
збалансованого розвитку країни.  

Дана модель покликана гармонійно та раціонально функціонувати на основі таких принципів: 
справедливості – справедливі відносини при взаємодії  усіх учасників моделі збалансованого 
розвитку; єдності – гармонійне поєднання елементів збалансованого розвитку, ґрунтуючись на 
правових нормах діяльності; прозорості (відкритості) – ведення прозорої політики як на рівні держави, 
так і на рівні підприємства; правові норми – дотримання вимог чинного законодавства усіх сторін 
даного процесу; відповідальності – кожен учасник даної моделі несе відповідальність за свої дії чи 
бездіяльність; обґрунтованості – формування цілей та завдань на основі реальних потреб сьогодення 
(стратегії, програми); підзвітності – формування та ведення такої політики, яка готова взяти на себе 
відповідальність перед державою чи суспільством; доступності – вільний доступ усіх зацікавлених осіб 
до участі в різноманітних програмах, стратегіях, прийнятті рекомендацій як на регіональному, так і на 
державному рівні; ефективність – досягнення усіма учасниками поставлених цілей (збалансованості) 
при гармонійному поєднанні людини та природи з урахуванням економічних, соціальних та 
екологічних чинників. 

Досягнення збалансованого розвитку можливе лише за допомогою певних інструментів та 
механізмів, в основу яких покладено взаємоузгодженість всіх елементів. Одним із перспективних 
напрямів дотримання збалансованого розвитку є соціалізація, механізмом досягнення якої є соціальна 
відповідальність. Соціальна відповідальність є багатоаспектною та багаторівневою. На 
індивідуальному рівні вона проявляється через світосприйняття особистості певних принципів, засад і 
поводження людини в суспільстві. На рівні держави проявляється через належний рівень життя 
людини, культурний та моральний розвиток, на рівні підприємств – через дотримання високих 
стандартів виробництва, соціальних стандартів та якості роботи з персоналом (рис. 4). 

ІІ етап                                           1993 р. – створення Комісії зі сталого розвитку        

ІІІ етап                                     1995 р. – Всесвітня зустріч (соціальний розвиток) 

   IV етап                               1997 р. – Програма дій зі сталого розвитку 

   V етап                                     2002 р. – Всесвітній саміт зі сталого розвитку 

VІ етап                                         2012 р. – Конференція з питань сталого розвитку                           

І етап                                                 1992 р. – Конференція в Ріо-де-Жанейро 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F
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Соціальна відповідальність складається з макрорівня, мезорівня та мікрорівня. Кожен з яких є 
не окремим елементом, а сукупністю цілої загальної системи. Так, особистісний рівень не може 
розвиватися без регіонального та державного, а державний своєю чергою не може розвиватися без 
особистісного та рівня суб‘єктів господарювання. На кожен рівень впливають як зовнішні, так і 
внутрішні чинники, що в подальшому і формують локальну соціальну відповідальність, складовими 
якої є корпоративна соціальна відповідальність та соціально відповідальний бізнес. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, соціалізація економіки є одним із важливих 
напрямів розвитку держави, соціальна спрямованість економіки повинна орієнтуватися не тільки на 
економічні та матеріальні аспекти, а й на людські й екологічні, адже з бурхливим розвитком 
суспільства виникає потреба в переосмисленні основних підходів та цілей розвитку держави. Тільки за 
умови розуміння та запровадження нового етапу розвитку суспільства та суспільної свідомості 
(соціалізації) можливий достатній розвиток майбутніх поколінь без нанесення шкоди оточуючому 
середовищу. 
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Постановка проблеми. Розвиток виробництва і необхідність відображення результатів 

функціонування його в системі виробничих відносин сприяв появі категорії ефективності. 
Багатогранність відображення її суті й методичні підходи до оцінки ґрунтуються на положеннях теорії 
вартості та корисності, а саме: ефективність розглядається з позиції продуктивності та економії 
робочого часу, ефективності й обмеженості у використанні ресурсів, корисності та продуктивності 
товарів, а також рівня задоволення потреб споживачів і в цілому суспільства. 

Об‘єктивний характер пріоритетного розвитку аграрного сектору економіки визначений 
природними, історичними, економічними та соціальними умовами України. Сільське господарство 
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значною мірою забезпечує формування валового внутрішнього продукту, зайнятість населення, обіг 
капіталу та є базою для розвитку інших галузей економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням оцінки й підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва приділяли увагу багато зарубіжних та вітчизняних учених. Різні 
аспекти ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва розглядалися у працях: 
В.Г. Андрійчука, О.М. Варченко, А.С. Даниленка, Я.С. Ларіної, А.М. Стельмащука, В.С. Уланчука, 
О.М. Шпичака та ін. Цими дослідниками розроблені теоретичні засади і науково-практичні 
рекомендації щодо ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва.  

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
щодо визначення економічної сутності сільськогосподарського виробництва.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведені реформи в сільському господарстві 
створили сприятливі умови для функціонування нових прогресивних форм підприємницької 
діяльності. Виділено основні чинники впливу на ефективне функціонування фермерських господарств: 
внутрішні фактори – це виробнича структура, технологія виробництва, ресурсне забезпечення, 
внутрішньо економічний механізм і результати виробництва; та зовнішні – ринковий механізм 
функціонування, ринкова інфраструктура, вертикальна та горизонтальна інтеграція, державний вплив 
та науково-технічний прогрес [1]. 

Ринкові умови господарювання, перетворення у сфері відносин власності, структурні зміни в 
економіці, які супроводжувалися значним спадом виробництва, вимагають пошуку нових резервів для 
покращення ситуації. Використання внутрішніх факторів збільшення обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції, що є важливою умовою створення економічних резервів для сталого 
розвитку агропромислового комплексу в майбутньому, можливе при досягненні раціонального рівня 
розвитку матеріально-технічної бази.  

Сучасні процеси економічної перебудови України свідчать, що серед багатьох проблем, які є 
найбільш гострими, суперечливими і потребують радикального вирішення, є проблеми пошуку дієвих 
засад розвитку агарного сектору та зокрема сільськогосподарських підприємств. Тому становлення, 
функціонування і фінансування нових організаційно-правових форм бізнесу в сільському господарстві 
варто розглядати не відокремлено, а в контексті соціально-економічних перетворень. 

Вступ України до Світової організації торгівлі диктує вимогу підприємствам агропромислового 
комплексу і безпосередньо сільськогосподарським товаровиробникам виробляти 
конкурентоспроможну продукцію, що своєю чергою потребує поліпшення економічних відносин між 
останніми й іншими суб‘єктами ринку з урахуванням усіх їх особливостей. Зниження торговельних 
бар‘єрів загострить конкуренцію між вітчизняною й імпортованою продукцією як на внутрішньому, так і 
на зовнішніх продовольчих ринках.  

Питання ефективності виробництва набуває надзвичайної вагомості для всіх підприємств 
незалежно від виду діяльності, особливо це стосується аграріїв. Для того щоб визначити економічну 
ефективність виробництва в сільському господарстві, потрібно не лише обчислити одержаний 
результат, а також зіставити його із затратами живої праці та засобів виробництва.  

На думку більшості науковців, основоположником теорії економічної ефективності слід вважати 
А. Сміта, ідеї якого з часом розвинули Д. Ріккардо, К. Маркс та інші економісти. 

Ефективність є основною характеристикою діяльності та ключовим поняттям економічної науки, 
її широко використовують у назвах публікацій, конференцій, тренінгів та ін. Класичне ж визначення 
ефективності, запропоноване К. Марксом, згідно з яким мінімальне авансування капіталу має 
призводити до максимальної додаткової вартості, не відображає змісту та сучасної сутності 
ефективності [2].  

Значну увагу категорії «ефективність» приділяли представники неокласичної школи, які 
розглядала її як процес результативності. Представники цієї школи Й. Шумпетер і В. Паретто [3], 
визначали ефективність через відношення витрат і результатів. Частково поділяв їхні погляди 
Д. Рікардо [4], який у своїх працях вживав термін «ефективність» у значенні відношення одержаного 
результату до певного виду витрат, але класик не розглядав усіх витрат, що впливають на 
ефективність діяльності. У своїх наукових дослідженнях він першим спробував оцінити ефективність 
використання капіталу. Д. Рікардо стверджував, що чим менш довговічний капітал, тим більше 
потрібно затрачати праці для збереження його початкової ефективності. 

Всесвітньо відомі дослідники К. Макконнелл і С. Брю зазначають, що проблема ефективності 
виробництва охоплює систему «витрати – випуск», що свідчить про розгляд поняття "ефективність" у 
значенні результативності. Автори зазначають, що це визначення характеризує зв‘язок між кількістю 
одиниць обмежених ресурсів, які використовуються в процесі виробництва, та одержаною в результаті 
кількістю продукту. Більша кількість продукту, отриманого за даного обсягу витрат, свідчить про 
підвищення ефективності, відповідно менший обсяг продукту вказує на зниження ефективності [5].  

Американський економіст Х. Лібенштайн увів у економічний обсяг X-ефективність – концепцію 
ефективності функціонування підприємства. Діяльність підприємства вважають Х-ефективною, якщо 
воно виробляє (реалізує) за наявної величини ресурсів і найкращої з доступних технологій 
максимально можливу кількість продукції [6]. 
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Вільям Стенлі Джевонс був першим, хто визначив виробничу функцію як співвідношення між 
двома змінними – обсягом продукції і величиною витрат праці – та залучив її для пояснення природи 
доходів. Він використав цю функцію, щоб пояснити процес формування доходів, не пов‘язаний з 
теорією зростання. Лише наприкінці 20-х pp. минулого століття дослідники П. Дуглас і Ч. Кобб за 
допомогою граничного аналізу сформулювали виробничу функцію, за допомогою якої пояснювали 
питання ефективності використання факторів виробництва й економічного зростання Ця функція 
відображає і пояснює процес взаємозамінювання праці та капіталу, величину впливу різних факторів 
на обсяги виробництва на основі припущення, що прибутки і витрати залишаються незмінними [7].  

Вагомий внесок у розвиток категорії ефективності належить зарубіжним ученим-економістам – 
Г. Емерсону, Т. Пітерсу, Ф. Тейлору, Р. Уотермену, Дж. Харрінгтону, А. Файолю, Г. Форду, які були 
одностайні в тому, що з погляду управлінців ефективність є найважливішою характеристикою роботи 
підприємства [8]. Поняття «ефективність» як самостійну економічну категорію вони не досліджували, а 
лише використовували цей термін як результативність процесу управління. Загалом, в основу 
визначення неокласиками питань, пов‘язаних з економічним зростанням, покладено ідею 
оптимальності ринкової системи як окремого організму, що використовує фактори виробництва в 
повному обсязі, тому немає сенсу втручання держави в цей процес. 

У цілому в зарубіжній науковій літературі поняття "економічна ефективність" пов‘язано з 
альтернативним вибором ресурсів для використання у процесі виробництва. Отже, за цих умов 
ефективність варто розглядати як співвідношення того, що підприємство виробляє, і того, що воно 
могло б виробити, використовуючи залучені ресурси та знання. У цьому випадку альтернативою є 
вибір різних варіантів роботи, а основою оцінки економічної ефективності – порівняння одержаного та 
упущеного прибутку. Останній є тим видом діяльності, від якого підприємству, зважаючи на різні 
причини, довелося відмовитись на користь прибутку, якого було досягнуто.  

Радянські вчені вперше почали використовувати поняття економічної ефективності в 20-х рр. ХХ 
ст., але до розгляду цього питання науковці повернулися лише в 60-ті рр., коли ефективність стала 
основним критерієм діяльності сільськогосподарських підприємств. Зі зниженням темпів економічного 
зростання в СРСР аспекти, пов‘язані з управлінням ефективністю, набували ваги та актуальності, 
тому в наукових колах вони формували окрему галузь дослідження. Російський економіст В. Медведєв 
[9] стверджує, що жодна з економічних категорій не може бути повністю висвітлена без урахування її 
зв‘язку з економічною ефективністю виробництва.  

Л. Абалкін [10] вважає, що ефективність виробництва означає не що інше, як одержання 
певного результату на одиницю використаних ресурсів. Цей підхід враховує всі складові виробництва і 
теоретично є придатним для визначення рівня ефективності будь-якого його виду. Визначення 
поняття «ефективність» є багатогранним і різнобічним залежно від напряму використання та періоду, 
в якому відбувався процес його дослідження, а єдиною спільною рисою, що використовувалася у 
процесі його визначення, є досягнення максимального прибутку. Тому можна стверджувати, що 
ефективність виробництва характеризує віддачу та результативність, вона відображає не лише 
приріст обсягів виробництва, а й те, яким чином досягається це збільшення, тобто показує стан 
економічного зростання. 

Як і інші найбільш загальні дефініції економічної науки, категорія ефективності постійно 
розвивається, а її зміст частково змінюється й ускладнюється. Міжнародний стандарт управління ІSO: 
9000:2000 [11] трактує ефективність за її класичним визначенням, як співвідношення між досягнутим 
результатом і використаними ресурсами, та свідчить про ресурсний підхід до визначення даної 
категорії. 

Дослідник С. Князєв вважає вихідною методологічною основою у визначенні та дослідженні 
категорії ефективності узагальнене трактування поняття «ефективність суспільного виробництва». 
Незважаючи на велику кількість теоретичних розробок з цього питання, сучасна економічна теорія не 
пропонує однозначного тлумачення сутності та змісту даної категорії, а тим більше – єдиних критеріїв, 
за якими можливе кількісне її визначення. Найбільш загальним підходом до визначення сутності 
ефективності розвитку суспільного виробництва є залежність між витратами факторів виробництва і 
величиною випуску продукції, тобто порівняння витрат і результатів. Іншим важливим напрямом 
визначення ефективності постає трактування цієї категорії через вірогідність досягнення накреслених 
цілей. Тут ефективність розглядається як властивість, притаманна цілеспрямованим системам, що 
виявляється в процесі їх функціонування для досягнення конкретної мети [12]. 

Дослідниця Г. Савицька поділяє думку С. Князєва і розглядає економічну ефективність 
господарської діяльності як співвідношення одержаного результату (ефекту) та витрат або ресурсів, 
що зумовили досягнення даного результату. Можливі три варіанти зміни цього співвідношення – 
зростання, стабілізація і зниження. У першому випадку додатковий ефект перевищує додаткові 
витрати, ефективність зростає і вкладені засоби забезпечують розширене відтворення; у другому – 
ефективність залишилася сталою і можливе лише просте відтворення; у третьому варіанті додатковий 
ефект менше додаткових витрат, а це означає, що інтенсифікація здійснюється неефективно [13, с. 
57]. 
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На думку Н. Савенко, С. Мочерного та інших науковців, ефективність сільського господарства 
слід розглядати як результативність господарської та фінансової діяльності суб'єктів господарювання, 
здатних забезпечувати високі показники продуктивності праці, зниження фондовіддачі та собівартості, 
підвищення рентабельності, врожайності сільськогосподарських культур та ін. [14; 15, с. 127]. Цю 
думку поділяють багато економістів та аналітиків. Наприклад, Т. Хачатуров [16] зазначає, що 
економічна ефективність – це відносна величина відношення ефекту до необхідних для його 
одержання витрат.  

У результаті детального аналізу теоретичних розробок вітчизняних і зарубіжних учених 
Г. Черевко дійшов висновку, що категорія ефективності, як і кожна з її форм і будь-яка інша економічна 
категорія, має дві сторони – якісну та кількісну. Відповідно якісна характеристика ефективності 
відображає економічні відносини між виробниками з приводу економії затрат праці, а кількісна – 
співвідношення одержаного ефекту з використаними для його одержання ресурсами. В останньому 
випадку критерій ефективності можна визначити двояко: як принцип максимально корисного і як 
принцип мінімальних витрат. 

Ефективність виробництва має відображати не лише величину витрат і доходів, але і процес 
відтворення, а саме відносини між об‘єктами господарювання та ринковою інфраструктурою. Варто 
погодитися з думкою В. Свободіна, який стверджує, що ефективність галузей сільського господарства 
залежить від системи забезпеченості умов розширеного відтворення і від виробництва необхідного 
продовольства та сировини для промисловості [17].  

Як стверджує В. Мамутов, великі сільськогосподарські підприємства на землях, що знаходяться 
у державній власності, навіть за не надто сприятливих умов можуть ефективно господарювати [18]. 
Ефективність функціонування сільського господарства постає важливим фактором, що визначає його 
життєздатність і перспективи розвитку. Це дуже важливо в сучасних умовах глобалізації економічних 
процесів і підвищення рівня конкуренції на світовому ринку. Тому актуальним завданням є визначення 
надійних кількісних оцінок показників ефективності економіки і аналіз тенденції їх зміни. 

Вітчизняні дослідники В. Нелеп, В.Г. Андрійчук, Н.І. Хорунжий та ін. вважають, що ефективність 
сільськогосподарського виробництва виражається у всебічному використанні всіх факторів 
виробництва – земельних і трудових ресурсів, матеріально-технічних засобів [19, с. 392]. Схожої 
думки дотримується і О. Рац, вважаючи, що ефективність функціонування підприємства є 
комплексною характеристикою, яка відображає не лише ступінь використання ресурсів, а й 
спроможність досягти поставлених цілей [20]. 

В. Тарасова [21], А. Клименко [22] під терміном «ефективність» відображають співвідношення 
результатів і витрат.  

Таким чином, у всіх наведених визначеннях простежується загальна позиція – одержання 
найбільшої кількості продукції за найменших витрат. Економічний ефект від господарської діяльності 
суб‘єктів – це окремий результат, який одержали в процесі виробництва за умови відповідності його 
цілям і завданням господарської діяльності. 

Однак, відповідно до такого підходу визначення «ефективне виробництво» ще не означає, що 
воно є найдоцільнішим з урахуванням оптимальності величини витрат і соціальної корисності 
продукту. Адже результатом може бути товар, що не відповідає якості та суспільним потребам або ж 
його виробництво чинить негативний вплив на екологію, тому таке виробництво назвати ефективним 
не можна. Отже, на наш погляд, оцінюючи ефективність будь-якої галузі сільськогосподарського 
виробництва, передусім варто брати до уваги кінцевий результат, з якою метою здійснюється 
виробництво, а це відповідно вимагає визначення конкретних критеріїв ефективності. 

Результатом або наслідком здійснюваних у сільськогосподарському виробництві заходів є 
ефект, який характеризується збільшенням урожайності сільськогосподарських культур. За ефектом 
не роблять висновків про доцільність діяльності, адже він не показує вигідність здійсненої роботи, або 
навпаки. Після зіставлення ефекту з витратами на його досягнення й визначають економічну 
ефективність. 

Дослідник А. Клименко визначає ефективність як економічну категорію, де ресурси постають в 
певному обсязі за їх первісною вартістю, або частиною їх вартості у формі виробничих витрат. Якщо 
при цьому врахувати, що результати виробництва не лише є різноманітними, але й можуть бути 
відображені в різних формах (вартісній, натуральній, соціальній), то стає очевидною потреба 
ідентифікації категорії ефективності відповідно до тих аспектів діяльності підприємства, які важливо 
проаналізувати й оцінити [22]. 

Науковець О. Воронін зазначає, що головною метою економічного розвитку в Україні є 
підвищення економічної ефективності виробництва, що сприяє збільшенню національного багатства й 
зростанню рівня життя кожного члена суспільства. Узагальнений показник економічної ефективності 
виробництва, на його думку, доцільно враховувати в обґрунтуванні збільшення прожиткового 
мінімуму [23].  

Найважливішим комплексним показником (критерієм) фінансової оцінки адекватно тій, що 
відображає економічну ефективність функціонування підприємства, характеристикою надійності та 
стійкості в зарубіжній практиці є вартість підприємства. На противагу у вітчизняній практиці 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 58 

вважається, що ефективність діяльності будь-якого підприємства, в тому числі й агропромислового, 
полягає в максимізації прибутку. 

У західній економічній літературі економічну ефективність розглядають як складну і 
багатогранну категорію, яка характеризує: відношення між витратами ресурсів і обсягом товарів та 
послуг, які виробляють з цих ресурсів; максимальний обсяг виробництва товарів і послуг з 
використанням мінімальної вартості ресурсів; виробництво товарів певної вартості за найменших 
витрат ресурсів; отримання максимуму з доступних для людини обмежених ресурсів; відношення 
цінності результату до цінності витрат та ін.  

Отже, обґрунтованим буде висновок, що в основі теоретичних розробок західної економічної 
думки лежить мінімізація витрат виробничих ресурсів, за якої досягають максимального обсягу 
виробництва продукції. 

Ефективність – це форма виробничих відносин, яка відображає відношення одержаних 
результатів і витрат для одержання, які можуть бути відображені за їх первісною вартістю або її 
частиною у формі виробничих витрат. Як зазначалося вище, у сільськогосподарському виробництві 
результати можуть бути представлені в натуральній, вартісній, соціальній формах, тому необхідно 
розрізняти ефективність відповідно до видів діяльності господарства. 

Як економічна категорія ефективність виробництва пов‘язана з необхідністю повнішого 
задоволення матеріальних і культурних потреб громадян. З урахуванням цього збільшення обсягів 
сукупного продукту та національного доходу розглядається як результат підвищення ефективності 
суспільного виробництва за найменших витрат на одиницю продукції. 

Таким чином, ефективність виробництва характеризує рівень досягнення основних цілей, які 
визначаються системою економічних законів щодо суспільного відтворення. Процес виробництва 
складається із технологічної, економічної та соціальної підсистем, що характеризується сукупністю 
показників, які визначають ефективність цієї системи. 

Нині набула поширення думка, згідно з якою для поглибленого вивчення економічної категорії 
ефективності її можна поділити на кілька взаємодоповнюючих видів, які разом утворюють єдине ціле: 
виробничо-економічна; соціально-економічна; еколого-економічна. 

Ці види ефективності, характеризуючи підсистеми єдиного процесу, взаємопов‘язані. Так, 
величина показника виробничо-економічної ефективності великою мірою залежить від рівня 
забезпеченості та ступеня використання основних засобів, що визначається рівнем інтенсифікації та 
матеріальної заінтересованості працівників у результатах праці як відображення соціально-
економічної ефективності.  

Комплекс показників виробничо-економічної ефективності характеризує стан продуктивних сил у 
процесі виробництва та є основою виробничої підсистеми, яка представляє сукупність ґрунтово-
кліматичних умов, технічної бази, технології та організації виробництва, взаємодія яких забезпечує 
виробництво продукції за певних витрат. 

Водночас, більшість дослідників при визначенні ефективності виділяє лише два її види: 
економічну та соціальну. Економічна ефективність визначається порівнянням одержаного ефекту 
(результату) як із використаними ресурсами, так із витратами. Це є необхідним, оскільки результати 
виробництва зумовлені як витратами, так і загальним обсягом ресурсів, залучених у виробничий 
процес. Соціальна ефективність розвитку сільськогосподарського виробництва виявляється 
насамперед у тому, що створюються привабливі умови для відтворення робочої сили та підвищується 
добробут населення.  

Зазначимо, що існує два підходи до оцінки економічної ефективності – ресурсний і витратний. У 
загальному вигляді показник економічної ефективності характеризується співвідношенням величини 
економічного результату і величини ресурсів або витрат. Ефективність можна розглядати на 
макрорівні, тобто в масштабах господарського комплексу країни, і на мікрорівні – в межах окремого 
підприємства і т.д. У сільському господарстві можна виділити кілька взаємозалежних видів 
ефективності: національногосподарську; галузеву (сільськогосподарського виробництва); окремих 
сільськогосподарських підприємств; окремих галузей сільського господарства; 
внутрішньогосподарських підрозділів; окремих господарських заходів (зоотехнічних, агротехнічних, 
ветеринарних, економічних, організаційних і т.д.). 

Сільськогосподарська економічна ефективність передбачає одержання найбільшої кількості 
продукції з одиниці площі за мінімальних затрат живої й уречевленої праці. У сучасних умовах 
обмеженості ресурсного потенціалу максимальну величину ефекту досягають при фіксованому обсязі 
ресурсів чи наперед заданій величині ефекту за найменших витрат ресурсів. 

Економічна оцінка аграрного виробництва виступає критерієм ефективності господарювання. Ця 
ознака залежить від величини виробництва споживних вартостей за мінімальних витрат і 
раціональному використанні ресурсів, тому що споживання є основним і заключним етапом 
виробництва, і лише тепер можна робити висновки про доцільність виробничої діяльності. Головним 
критерієм економічної ефективності сільськогосподарського виробництва має бути величина 
національного доходу та його збільшення при найменших матеріальних витратах. 
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Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва забезпечує зростання доходів 
господарств, що є основою розширення виробництва та його вдосконалення, підвищення 
матеріального добробуту і поліпшення соціально-побутових умов працівників. Ефективність 
сільськогосподарського виробництва полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат – матеріальних, 
трудових і фінансових – досягти значного збільшення обсягу виробництва товарів, необхідних для 
задоволення матеріальних потреб людини. 

Одержаний результат як наслідок дій, виконаних підприємством, визначає його напрям 
діяльності в процесі господарювання, є індикатором кращого варіанта розвитку з метою досягнення 
найвищого ефекту. Результативність виступає необхідною умовою та складовою частиною 
ефективності діяльності сільськогосподарського підприємства. Основним результатом функціонування 
будь-якого підприємства є прибуток, одержаний в умовах динамічної ринкової невизначеності як 
винагорода за ризик і вибір найбільш вдалого варіанта організації діяльності.  

Значний спад виробництва та ріст цін на матеріально-технічні ресурси негативно позначаються 
на показниках економічної ефективності. Підвищення урожайності впливає не тільки на збільшення 
валового збору, а й на економічну ефективність виробництва в цілому: продуктивність праці, 
собівартість, а, отже, і на рентабельність. Ріст урожайності, як правило, пов‘язаний з додатковими 
трудовими і матеріальними витратами. 

Для стабілізації аграрного виробництва та підвищення його ефективності необхідно за 
допомогою прямих і непрямих важелів державного регулювання забезпечити формування достатньо 
високого рівня конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. Державна підтримка 
має на меті досягнення стабільних темпів розвитку шляхом забезпечення відтворювального рівня 
галузевої прибутковості. Відсутнє однозначне тлумачення даного визначення, але в результаті 
проведених досліджень зроблено висновок, що державна підтримка сільського господарства – це 
комплекс законодавчо та організаційно визначених довгострокових бюджетних заходів, що об‘єктивно 
необхідні для формування сприятливого конкурентного середовища розвитку галузі як запоруки 
продовольчої безпеки [24].  

Для подолання сучасної проблеми ведення недостатньо ефективної аграрної політики, 
пов‘язаної з дефіцитом коштів у бюджеті країни на соціальні витрати, повільним становленням 
сільського самоврядування, віддаленості селян від ринків збуту сільськогосподарської продукції, 
обмеженістю доступу до матеріально-технічних, фінансових та інформаційних ресурсів необхідно 
значно посилити державний вплив, зокрема стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку.  

Висновки з проведеного дослідження. Основою подальшого розвитку сільського 
господарства і збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції є високоефективне 
використання земельних ресурсів і підвищення їх продуктивності. В умовах, коли земельні фонди 
обмежені, а потреби населення в сільськогосподарській продукції постійно зростають, підвищення 
економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення є одним із 
пріоритетних завдань.  

Процес формування ефективності сільськогосподарського виробництва характеризується 
комплексністю, оскільки охоплює складові елементи процесу суспільного відтворення: виробництво, 
обмін, розподіл і споживання. Низький рівень економічної ефективності показує відсутність взаємодії 
структурних частин агропромислової інтеграції, що можна пояснити відособленим характером 
розвитку кожної ланки. Реалізація прийнятої в Україні аграрної політики не забезпечила формування 
ефективних економічних міжгалузевих відносин, призвівши до спаду виробництва, різкого погіршення 
фінансово-економічних показників діяльності аграрних товаровиробників незалежно від обраної ними 
форми власності та господарювання.  

Ефективність пов‘язана з порушеннями ресурсних пропорцій, раціональним рівнем 
забезпеченості засобами виробництва, співвідношенням темпів зростання основних економічних 
показників господарювання. При розгляді ефективності виробництва слід враховувати, що причинно-
наслідкові зв‘язки діють не тільки усередині підприємства, але і між окремими учасниками процесу 
інтеграції. Недотримання паритету цін на споживчому ринку викликає відчутні диспропорції і 
розбалансованість економіки в цілому та стримує розвиток аграрної сфери, блокує розкриття 
потенціалу агропромислової інтеграції як на рівні країни, так і в регіонах. 

Отже, економічну категорію «ефективність» можна характеризувати як складну та багатогранну, 
яка відображає комплекс умов функціонування продуктивних сил виробничих відносин у сільському 
господарстві. Категорія «економічна ефективність сільськогосподарського виробництва» відображає 
умови здійснення діяльності, які забезпечують одержання якісної та конкурентоспроможної продукції в 
обсягах, необхідних суспільству, стійкий фінансовий стан товаровиробників і ведення розширеного 
відтворення за раціонального використання виробничих ресурсів. 
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Постановка проблеми. Аграрному сектору належить особливе місце в економіці України. Від 

результатів його діяльності значною мірою залежать не тільки задоволення потреб населення в 
продуктах харчування, забезпечення харчової та легкої промисловості сільськогосподарською 
сировиною, продовольча безпека, а й економічна незалежність країни. 

Проведена в Україні аграрна реформа ставила своєю метою створити необхідні умови для 
рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі. Однією з таких форм, найбільш 
адекватних ринковим відносинам, є фермерські господарства. За даними Державної служби 
статистики України, на кінець 2016 року кількість діючих фермерських господарств становила 33682 
одиниць, що складає понад 70 % від загальної кількості економічно активних сільськогосподарських 
підприємств. Наразі у загальній структурі виробництва валової продукції сільського господарства 
частка фермерських господарств залишається незначною – на рівні 6-8% на рік. При цьому основний 
обсяг власної сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами генерується в галузі 
рослинництва – понад 90%. 

За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру середня площа 
сільськогосподарських угідь, які обробляються фермерським господарством становить 78 га. 

Із загальної кількості діючих фермерських господарств 75 % мають в обробітку земельні ділянки 
площею до 100 га, які виявляються неконкурентоспроможними з висококонцентрованими 
сільськогосподарськими підприємствами при збуті продукції. Крім того, виробництво в даній категорії 
сільськогосподарських товаровиробників характеризується високою фондо- і матеріаломісткістю, 
вимагає великих інвестицій; обмеженими можливостями вкладення власних фінансових ресурсів для 
ефективного функціонування господарства. В цих умовах для підвищення ефективності виробництва 
важливо розвивати кооперацію та інтеграцію фермерських господарств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки до наукової розробки проблем 
функціонування і розвитку фермерської кооперації в умовах реформування аграрного сектора 
економіки України значний внесок зробили такі провідні українські вчені: Ф. Горбонос, П. Макаренко, 
М. Малік, Л. Мельник, В. Месель-Веселяк, Л. Молдаван, П. Саблук, І. Томич, І. Червен, В. Юрчишин та 
інші. Проте, багато теоретичних і практичних питань, які визначають розвиток напряму в цілому і 
кооперації фермерських господарств зокрема недостатньо розкриті і вивчені. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
і практичних рекомендацій щодо функціонування кооперативних об‘єднань фермерських господарств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність фермерських господарств у сучасних 
умовах показала, що вони можуть ефективно функціонувати тільки спільно, кооперуючи свої 
матеріально-технічні та трудові ресурси і зберігаючи при цьому повну юридичну самостійність. 

Більшість вчених-економістів пропонують розглядати первинні фермерські кооперативи як 
«самостійні підприємства, створені шляхом добровільного об‘єднання на основі членства громадян 
або юридичних осіб і формування спільного майна з метою спільного виробництва продукції і надання 
послуг» [1]. На основі аналізу наявних визначень сільськогосподарської кооперації можна зробити 
висновок про те, що їх об‘єднання в кооперативи дозволить їм досягти високого рівня розвитку 
економічного потенціалу. Причому реалізація цієї мети можлива лише на принципах відкритості, 
демократизму і збереження господарської самостійності фермера. В умовах економічної 
нестабільності об‘єднання малих форм господарювання в кооперативні союзи стає єдиною 
можливістю переходу від виживання до розвитку. 

                                                 
*
 Науковий керівник: Варченко О.М. – д.е.н., професор  
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Сільськогосподарська кооперація займає особливе місце у вирішенні завдань захисту інтересів 
фермерства в умовах конкуренції, вона діє через економічні важелі в сферах виробництва, переробки 
сільгосппродукції, надання виробничо-технічних та інших послуг селу. 

На наш погляд, термін «кооперація» обґрунтовує два різних явища: по-перше, кооперація – це 
загальна форма організації та поділу праці, необхідний спосіб формування єдиної, ефективно 
функціонуючої системи висококонцентрованого виробництва, по-друге, термін «кооперація» визначає 
особливу форму організації виробництва, що представляє собою підприємство, добровільне 
об‘єднання кількох господарюючих суб‘єктів з метою досягнення загальних господарських цілей.  

Досить цікавим є визначення терміну «кооператив» відомим дослідником даної сфери 
М.І. Туган-Барановським, який, характеризуючи сутність кооперативу, зазначає, що «... кооператив це 
об‘єднання добровільно об‘єднаних осіб, що утворюють господарське підприємство, яке на меті має 
не отримання найбільшого «баришу» на витрачений капітал, збільшення, завдяки спільному веденню 
господарства, трудових доходів своїх членів або зменшення витрат цих членів на їх споживчі 
потреби» [2]. 

У розвиток економічної думки та практики щодо сільськогосподарського кооперативного руху 
значний внесок зробив О.В. Чаянов, який у своїй методології орієнтувався на велику кількість 
фактичних даних, отриманих у експедиціях, з сімейних бюджетів населення та статистичних даних.  

О.В. Чаянов зазначав: «У міру розвитку і поглиблення кооперативного руху воно створить у 
суспільстві більшу кількість, із намічених нами, видів кооперації» [3]. Підтримуючи дослідження 
М.І. Туган-Барановського та К.А Пожиткова з питань кооперації, вчений продовжує дослідження у 
напрямі її конкретизації. Він пише, що «сільська кооперація ... являє собою досить досконалий варіант 
селянського господарства, що дозволяє дрібному товаровиробникові, не руйнуючи своєї 
індивідуальності, виділити зі свого організаторського плану ті його елементи, в яких велика форма 
виробництва має безсумнівні переваги над дрібною, і може організуватись спільно з сусідами ...» [3]. 

Найбільш перспективним нині слід вважати процес розвитку найпростіших форм кооперації 
фермерських господарств, в основному, на горизонтальному рівні, тобто процес створення малих 
первинних виробничих об'єднань переважно зі спільного використання землі, техніки, трудових 
ресурсів. Хоча О.В. Чаянов відкидав можливості розвитку горизонтальної кооперації в сільському 
господарстві, він зазначав, що «Сільський господар, збільшуючи своє виробництво, в більшості 
випадків повинен нарощувати кількість засобів виробництва, а не збільшувати їх розміри. Завдяки 
цьому кількісний вираз вигідності укрупнення не може бути особливо суттєвим» [4]. Проте, як свідчить 
досвід функціонування висококонцентрованих сільськогосподарських підприємств рівень їх 
ефективності значно вищий в порівняно з малими.  

У великотоварному господарстві створені умови для використання високопродуктивної техніки, 
впровадження новітніх технологій і т. п. За O. І. Чупровим: «Основна перевага великого 
землеробського господарства, яка кидається в очі при порівнянні його з дрібним, полягає в можливості 
використання у виробництві різного виду машин, які економлять працю і поліпшують продукт» [5].  

Дрібне виробництво сільськогосподарської продукції, яке представлене малими фермерськими 
господарствами, не має можливості забезпечити потребу постійно зростаючого населення в 
продуктах харчування. Таку проблему здатне вирішити лише високотоварне виробництво і за ним 
перспектива. ―Саме індустрія, – зазначає Каутський, – створила технічні й наукові умови нового, 
раціонального землеробства, саме вона еволюціонувала землеробство за допомогою машин і 
штучних добрив, за допомогою мікроскопа і хімічної лабораторії, породивши таким чином технічну 
перевагу крупного капіталістичного виробництва над дрібним селянським виробництвом‖ [6].  

У міру зміцнення економіки фермерських господарств взаємодія може відбуватися між ними по 
лінії вертикальної кооперації, яка охоплює сферу переробки і збуту продукції, сервісного 
обслуговування, створення кредитно-страхових товариств. 

Аналіз різних форм кооперації свідчить про те, що в даний час більш активну роль в аграрному 
секторі відіграє вертикальна кооперація. Також О.В. Чаянов відзначав, що «... вертикальна кооперація, 
що розвивається відносно сільського господарства в кооперативних формах, неминуче повинна також 
пройти низку послідовних фаз свого історичного розвитку. Як правило, кооперація починається з 
об‘єднання дрібних виробників у сфері заготівлі засобів виробництва землеробства, а потім 
переходить до організації кооперативного збуту сільськогосподарських продуктів, розгортаючи його в 
формах гігантських спілок, які об‘єднують сотні тисяч дрібних виробників. Оскільки діяльність такого 
посередницького типу набуває високого розмаху і міцності, то на їх базі формується і добре працює 
сильний кооперативний апарат і, що особливо важливо, відбувається, в аналогії з розвитком 
капіталізму, первісне нагромадження кооперативного капіталу. У цій фазі свого розвитку 
сільськогосподарська кооперація під тиском вимог ринку з історичною необхідністю розгортається в бік 
організації при збутових операціях первинної переробки сільськогосподарської сировини виділяє 
відповідні галузі з селянського господарства і, індустріалізуючи село, опановує всіма командними 
позиціями сільського господарства» [3]. 

Функціонування сільськогосподарських кооперативів спрямовано на збільшення доходів своїх 
членів, забезпечення вхідними ресурсами та необхідними послугами, реалізації виробленої продукції. 
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Ефект масштабу дає можливості просування продукції членів сільськогосподарських кооперативів в 
ланцюжку від виробництва до кінцевого споживача, створюючи конкуренцію посередницьким 
структурам, та виходу на більш привабливі ринки, в тому числі міжнародні. 

Прикладом є діяльність кооперативних об‘єднань в провідних країнах світу. Так, у країнах 
Європейського Союзу сільськогосподарські кооперативи забезпечують 57 % виробництва молочної та 
42 % плодоовочевої продукції. А в таких країнах, як Австрія, Данія, Нідерланди та Швеція у 
сільськогосподарських кооперативах виробляється понад 90 % молока та понад 50 % плодоовочевої 
продукції [7]. 

В даний час найбільш виправдані такі напрямки організації фермерської кооперації: 1) 
кооперація з іншими господарствами корпоративного сектору аграрної економіки; 2) інтеграція з 
переробними і обслуговуючими підприємствами; 3) кредитна кооперація. Виробниче співробітництво 
між фермерськими господарствами та сільськогосподарськими підприємствами інших організаційно-
правових форм може здійснюватися шляхом взаємної передачі один одному таких технологічних 
процесів, як вирощування, зберігання насіння тощо. Важливим напрямком є розвиток збутових 
кооперативів. Основні фактори, що впливають на даний вид взаємодії: віддаленість фермерських 
господарств від ринків збуту, відсутність пунктів переробки продукції, малі обсяги виробництва. 
Інтегровані кооперативні зв‘язки фермерських господарств з сільськогосподарськими підприємствами 
інших організаційно-правових форм господарювання можуть розвиватися і в сфері ветеринарного 
обслуговування. Необхідність такого кооперування викликана тим, що через територіальну 
віддаленість фермерських господарств від місцерозташування дільничних лікарень ветеринарної 
медицини фахівці, яких недостатньо оперативно надають послуги. Для розвитку системи 
централізованого виробничо-технічного обслуговування необхідно створювати кооперативи з 
придбання і використання техніки, а також з різних видів виробничо-технічного сервісу. 

Поряд з первинними кооперативами фермерів із спільного використання техніки і її 
обслуговування потрібні інтегровані об‘єднання, які базуються на принципах лізингу. Таким чином, 
кооперування фермерських господарств дозволяє індивідуальним виробникам максимально 
використовувати наявні власні виробничі ресурси, отримувати додаткову вигоду від спільно 
здійснюваних операцій на різних стадіях виробництва. Система кооперативів відображає і захищає 
інтереси окремих фермерів, не руйнуючи індивідуальності селянського господарства, що відповідає 
класичним підходам формування кооперативів.   

Однак, незважаючи на низку переваг, кооперація фермерських господарств в країні практично 
не розвивається. Чинна система української сільськогосподарської кооперації за всі роки розвитку має 
результатом 1098 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (станом на 1 квітня 2017 року), 
з яких реально здійснюють господарську діяльність лише 590 одиниць, члени яких утримують 1% 
поголів‘я великої рогатої худоби (ВРХ), та через які реалізовується незначна частка як молочної, так і 
плодоовочевої продукції. 

Опитування керівників фермерських господарств Київської області показав, що тільки 12% 
господарств є учасниками виробничих кооперативів. Більшість селян вважає можливою кооперацію 
фермерських господарств з іншими формами господарювання на основі взаємовигідних партнерських 
відносин. Нерозвиненість інфраструктури і відносин кооперації багато в чому визначає недосконалість 
каналів збуту і способів просування продукції, що в кінцевому результаті впливає на обсяги 
одержуваної виручки. Найбільшого поширення серед фермерських господарств отримали оптові 
канали збуту – 71%. В основному ж використовується поєднання оптових, роздрібних і нерегулярних 
каналів збуту. Невелика кількість недавно організованих господарств (7-8%) використовує тільки 
роздрібні або тільки нерегулярні канали збуту. Основний спосіб просування продукції – це прямі 
особисті продажі. Менше третини господарств використовують такий ефективний метод просування 
товару, як реклама. І тільки близько 10% всіх фермерських господарств застосовують метод 
стимулювання збуту. 

Розвиток кооперативних відносин та вибір форм їх прояву залежить від намагання керівників 
фермерських господарств отримати певні економічні вигоди. В даному випадку доцільно процитувати 
М. Бухаріна: ««колгоспи ми безсумнівно повинні підтримувати, але не можна стверджувати, що це є 
основний шлях, по якому маси селянства підуть до соціалізму. Ми повинні тягти селянство до 
соціалізму, чіпляючись за його приватногосподарський інтерес. Кооперація повинна залучати 
селянина тим, що дасть йому безпосередні вигоди. Якщо це кооперація кредитна, він повинен 
одержати грошовий кредит. Якщо це кооперація по збуту – він повинен мати можливість з її 
допомогою вигідно продавати свій продукт. Якщо ми поставимо роботу, то дрібний господар зрештою 
неминуче буде вростати в нашу державно-соціалістичну систему, так само як у капіталістичних 
країнах він вростає в систему капіталістичних відносин» [8]. 

Розглянемо основні причини, що стримують розвиток кооперативного руху серед фермерів. По-
перше, в переважній більшості керівників фермерських господарств ще не сформувалися ті довірчі 
відносини, які б дозволили спільно здійснювати виробничо-господарську діяльність. Суперечливість і 
неузгодженість інтересів, ризик втрати майна формують недовіру і підозрілість [8]. По-друге, 
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відсутність в нашій країні належної правової регламентації діяльності сільськогосподарської 
кооперації є причиною, яка стримує використання даної організаційно-правової форми об‘єднання 
сільськогосподарських підприємств, в тому числі й фермерських господарств, для досягнення ними 
спільної мети. По-третє, юридичне оформлення різних сторін співпраці між фермерськими 
господарствами (підписання установчого договору, прийняття статуту майбутнього кооперативу) – 
тривала й клопітка робота, що вимагає не тільки знання законодавчих актів, а й всебічного 
обґрунтування економічної доцільності проведених заходів, їх окупності та вигідності для кожного 
учасника. По-четверте, нерозвиненість аграрного ринку і низький рівень інформаційного забезпечення 
фермерів і фермерських кооперативів. Вступаючи до кооперативу, фермер повинен оцінити свою 
конкурентоспроможність, врахувати цілу низку факторів і умов, вчасно отримати необхідну 
інформацію в найбільш доступній формі. Йому належить вивчити основи законодавчих актів про 
землекористування, податки, майнові і трудові відносини. Потрібно знати цінову політику, механізм 
ціноутворення, стратегію бізнесу. Нині для сільськогосподарських товаровиробників важлива 
оперативна та якісна інформація, що дозволяє адаптувати виробництво до мінливих зовнішніх 
факторів. Нині потрібно не тільки створювати спеціалізовані бази даних, а й здійснювати навчання, 
видання навчальної, методичної та довідково-інформаційної літератури. Це створить умови для 
обміну передовим досвідом, сприятиме підвищенню рівня кваліфікації учасників кооперації. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, сталий розвиток фермерства 
неможливий без кооперування як між собою, так і з іншими сільськогосподарськими та промисловими 
підприємствами, що здійснюють заготівлю, переробку і реалізацію сільськогосподарської продукції, 
сервісне обслуговування технічних засобів. Як свідчать результати опитування керівників 
фермерських господарств серед основних чинників, які впливають на прагнення кооперування можна 
назвати наступні: низький рівень можливостей щодо залучення фінансових ресурсів та інвестицій для 
функціонування та розвитку фермерських господарств; неможливість залучення земельних ресурсів 
для іпотечного кредитування; низький рівень технічного та технологічного забезпечення; значні втрати 
продукції внаслідок недосконалої системи логістики та інфраструктури аграрного ринку; 
непоінформованість значної частини фермерських господарств про кон‘юнктуру ринків та умови 
ведення бізнесу в галузі, орієнтація на реалізацію вирощеної сировини та відсутність можливостей та 
умов у виробництві готової продукції. 

Відповідно до цього, кооперація повинна виконати дві основні функції: перша – надання 
соціального захисту членів фермерського господарства, друга – створення необхідних організаційних, 
правових та фінансових передумов для розвитку фермерських господарств. 

Кооперація дозволяє не тільки домагатися економії ресурсів, але, що особливо важливо для 
умов багатоукладної економіки, налагоджувати довірчі партнерські відносини, знімати соціально-
психологічну напруженість між різнопрофільними виробниками. Тим самим реалізується одна з 
найважливіших цілей і передумов формування ефективного фермерського сектора в нашій країні. 

Найбільш поширеною формою міжфермерської кооперації і найпростішою є об‘єднання 
декількох, компактно-розташованих фермерських господарств для надання один одному послуг при 
виконанні механізованих робіт, обміну інвентарем та іншими засобами виробництва, спільного 
придбання і використання техніки. 
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Постановка проблеми. Трансформація планової економіки в ринкову, а потім в інноваційну 

обумовлює модернізацію сформованої системи норм і правил, що регулюють господарську діяльність 
економічних суб‘єктів, зміну принципів, світоглядів, парадигм. Вона ґрунтується на глибинних 
інституціональних змінах в суспільно-економічному устрої. Вибір оптимального шляху формування 
механізмів забезпечення національної конкурентоспроможності, довгострокового сталого розвитку, а 
також можливість управління цими змінами потребують виявлення закономірностей функціонування 
соціально-економічних систем в періоди кризового, посткризового та сталого розвитку. 

В умовах стрімкого розвитку міжгосподарських відносин, глобалізації та трансформації 
економічних процесів сучасна система управління господарською діяльністю потребує постійного 
розвитку і вдосконалення. Як наслідок, виникає потреба у використанні нових методів організації 
бізнесу, застосуванні інноваційних видів діяльності та оптимізації процесів виробництва. Однією з 
важливих проблем для економічних суб‘єктів є питання «купувати чи виробляти» послуги. Одним з 
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ключових інструментів, що дозволяє вирішити дану проблему є аутсорсинг. Його розвиток в 
національній економіці потребує відповідного інституціонального забезпечення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці функціонування економічних 
інституцій та інститутів, розробці теоретичних засад інституціонального забезпечення економічної 
динаміки, обґрунтуванню інструментарію інституціоналізму в дослідженні еволюційних змін 
суспільного господарства присвятили наукові дослідження закордонні і вітчизняні вчені: І. Вольчик, 
О. Мельник, А. Нестеренко, В. Тарасевич, Д. Норт, Дж. Ходжсон [1; 6-7; 10-13]. Теоретико-
методологічні засади інституціонального впливу на динаміку економічних процесів було розвинуто в 
дослідженнях провідних науковців: В. Дементьєва [2], В. Маєвського [4], В. Макарова [5], 
В. Полтеровича [9], Р. Нельсона, С. Уінтера [8].  

В той же час, відсутність суттєвих зрушень на шляху модернізаційних трансформацій та 
інноваційного розвитку національного господарства, низька інноваційна активність виробників, 
необхідність реалізації пріоритетів інноваційного розвитку зумовлюють подальше вивчення проблем, 
що стосуються теоретико-методологічних основ інституціонального регулювання, розвитку 
концептуальних засад формування інноваційної політики та особливостей інституціонально-
структурних трансформацій в національній економіці. Сучасні реалії вимагають нових наукових 
підходів до дослідження впливу аутсорсингу на ринковий механізм і структуру економіки.  

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування інституціональних засад розвитку 
аутсорсингу в національній економіці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Активний розвиток аутсорсингу як елементу 
інноваційної макросистеми відбувається у зв‘язку зі стрімким технологічним прогресом, зміною та 
вдосконаленням технологій і появою нових правил ведення бізнесу. Аутсорсинг в подальшому 
сприятиме появі нового напряму в поділі праці, такого, як вільний, динамічний розвиток в інноваційній 
макро- і мезосистемі. Аутсорсинг можна розглядати як інструмент підвищення інноваційності 
діяльності підприємств, і в ролі інноваційного драйвера сучасних макро- і мезосистем. Аутсорсинг в 
інноваційній макросистемі займає місце мотиватора науково-дослідних та інших підприємств, 
сприяючи підвищенню ефективності бізнес-процесів і зниженню репутаційних і податкових ризиків. 

Негативними тенденціями сучасного розвитку вітчизняної економіки, які впливають на 
ефективність запроваджених формальних інструментів активізації модернізаційних змін виробництва 
є: стан ресурсного та інноваційного потенціалу; наявні форми і характер взаємодії між суб‘єктами 
державної, місцевої влади та мікрорівнем; наявні форми інтеграції господарюючих суб‘єктів для 
реалізації інноваційного потенціалу; діюча система стимулів, створених інституціональним 
середовищем (законодавчі і нормативні акти; правовий режим власності; система виконання 
контрактів; соціокультурні норми; інституціональна довіра). Ефективність формальних інструментів 
активізації виробництва на інноваційних засадах також залежить від внутрішніх умов макрорівня; 
наявності альтернативних організаційних структур – формальних і неформальних (мереж, союзів, 
альянсів), які забезпечують ефективний обмін; існування розвинутої бізнес-інфраструктури, яка 
створює передумови для розвитку підприємництва; розвиненості внутрішніх ринків, наявності 
інтегрованих структур, які визначаються інноваційною, науково-технічною та соціально-економічною 
політикою. Наявні інституціональні обмеження сформували специфічне інституціональне середовище 
розвитку національного господарства, іманентною властивістю якого став неоднозначний характер 
впливу інститутів і інституцій стимулювання інноваційної поведінки на мотиви економічних суб‘єктів. 

Характерною рисою світової економіки є безпрецедентне посилення конкуренції. Виживають і 
перемагають у конкурентній боротьбі ті компанії, які використовують найбільш ефективні способи 
організації бізнесу. Однією з найбільш сучасних і успішних моделей господарювання, що дозволяють 
домогтися конкурентних переваг в умовах все більш відкритих національних економік став аутсорсинг. 
У аутсорсингової моделі господарювання деякі функції, які раніше були прерогативою внутрішніх 
підрозділів компанії (бухгалтерський облік, юридичні послуги, маркетингові дослідження, 
обслуговування внутрішньої інформаційної мережі, обробка вхідної інформації, і багато інших) 
передаються іншим – вузькоспеціалізованим обслуговуючим організаціям. 

Аутсорсинг в даний час став найважливішою тенденцією сучасного розвитку в усіх сферах 
економіки і багато в чому визначає розвиток національних економік та структурні зрушення в 
національному і міжнародному поділі праці. На тлі процесів глобалізації аутсорсинг виходить за межі 
окремих національних господарств. У новій міжнародній економіці сфера послуг отримує імпульс до її 
подальшого розширення та збагачення асортименту зі збереженням цієї тенденції в перспективі. 

В основі аутсорсингу лежить поділ праці при виробництві товарів. Він постійно еволюціонує, 
супроводжуючись появою нових форм організації ринку і моделей господарювання. Аутсорсинг може 
виникнути у всіх формах, видах і підвидах поділу праці: від технічного на підприємстві, коли виробничі 
процеси передаються аутсорсинговим компаніям, до міжнародного, – коли аутсорсингові компанії 
діють на міжнародних ринках. Сучасні технології, особливо інформаційні, допускають небачені раніше 
варіанти поділу праці. Аутсорсинг виступає і як інструмент, що поглиблює поділ праці, і одночасно як 
кооперація праці.  
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Світовою господарською практикою нагромаджено багатий досвід і дієвий інструментарій 
формування інституціонального середовища, сприятливого для розвитку нових підходів 
господарювання та поширення інновацій, створення ефективної інфраструктури, програмно-цільових 
засад реалізації стратегічних пріоритетів. Формування інституціонального середовища передбачає 
комплекс дій, що об‘єднують державні заходи інноваційного спрямування, кадрове, технологічне, 
організаційне, інфраструктурне забезпечення розвитку, стимулювання інноваційної активності, 
забезпечення цілісності інноваційного процесу [3]. На сьогодні більшість країн розробили і реалізують 
власні інноваційні стратегії. 

Сучасні економічні реалії вказують на необхідність дослідження і врахування ролі нових 
тенденцій і факторів при розробці виробничих стратегій: підвищення ролі інституціональних чинників у 
розвитку економіки, відкритість економік і загострення конкуренції, глобалізації світового господарства, 
асиметрії інформації. Змінюються цінності, ресурсний потенціал, екологічна база, загострюється 
конкуренція за ринки збуту та доступ до ресурсів. Неврахування даних чинників обмежує перспективи 
зростання, провокує депресію, нестабільність. Макроекономічна політика стає ефективною тільки в 
разі врахування національної специфіки й інституціональних чинників, особливостей 
інституціонального середовища національної економіки, цільових пріоритетів. 

Прискорення мобільності ресурсів, товарів і послуг та формування мережевих структур 
визначають нові параметри структурних зрушень суспільства й економіки, видозмінюють 
співвідношення елементів державної організаційної ієрархії і підвищують значущість горизонтальних 
соціально-господарських взаємовідносин для забезпечення конкурентоспроможності і стабільного 
розвитку. Зі зміною системи цінностей, розвитком форм самоорганізації з‘являється проблема 
«індивідуалізованого» підходу до управління економікою й утвердження просторової локалізації, 
наслідком чого є поглиблення регіоналізації і дифузія державних функцій управління [3, с. 124].  

Значною проблемою економіки в останній час стало формування подвійної інституціональної 
структури суспільства і суб‘єктів економіки, націлених не на розвиток виробництва на основі 
конкуренції і застосування інновацій, а на швидке збагачення за рахунок різних схем. Двоїстість 
інституціональної структури призвела до того, що за формально правильними нормами приховується 
протилежний їм сенс. Тіньова економіка «оформлена» легальними формами. Політична влада 
використовується для розвитку власного бізнесу і, навпаки, бізнес необхідний для отримання влади. 
Інноваційна діяльність держави і бізнесу носить фрагментарний характер і не є єдиним цілим. У країні 
сформовані й підтримувані інститути інноваційної діяльності не дають бажаного результату також 
через недосконалість інституціонального середовища, яке гасить інноваційні стимули. Інститутам, 
сприяючим інноваційному розвитку, протидіють інститути, які перешкоджають такому розвитку, і 
дотепер другі виявляються сильнішими. Їх вважають «інституціональними пастками» [9, с. 17]. 

При розробці стратегічних імперативів економічної політики важливим є формування основ 
базового господарського комплексу внутрішнього розвитку й інституціональної архітектоніки, яка 
відповідає йому. Вони стали б основою розвитку внутрішнього ринку, зміни «правил гри» в економіці, 
вирішення соціальних проблем і зростання експортного обороту.  

В даний час, в Україні ринок аутсорсингу знаходиться в стадії розвитку. Важливим чинником для 
формування передумов аутсорсингу в країнах з розвиненою ринковою економікою стала наявність 
стійких взаємозв‘язків між малим і великим бізнесом. В нашій країні відносини між великим і малим 
бізнесом знаходяться в стадії формування. Особливістю нашої індустріальної структури є розвиток 
великих підприємств на тлі слабкого розвитку і зниження чисельності малого і середнього 
підприємництва. Малий бізнес в основному займається торгівлею і посередницькою діяльністю. 
Співпраця малих і великих підприємств на принципах аутсорсингу представляє особливий інтерес для 
вивчення. Використання аутсорсингу дозволить підприємствам з невеликою чисельністю 
співробітників виконувати великий обсяг робіт. Користуючись послугами аутсорсера, малий бізнес 
підвищує ефективність своєї роботи. Наприклад, широко застосовується аутсорсинг у сфері 
бухгалтерського обліку і звітності. 

Однією з причин низького розвитку аутсорсингу в Україні є відсутність достатньої нормативної 
бази або інституціонального забезпечення формальними нормами. Поняття «аутсорсинг» відсутня в 
законодавстві і вживається лише в окремих нормативних актах. Як наслідок, цей термін не вживається 
в договорах і контрактах, хоча по суті є договором з надання послуг за відшкодування. Ще однією 
причиною можна вважати поверхове вивчення керівництвом організацій даної бізнес-технології і 
недостатнє опрацювання пропозицій з аутсорсингу. Власник або керівництво компанії традиційно не 
бажають втрачати контроль над бізнес-процесами, вважаючи, що це послаблює вплив на діяльність 
підприємства (організації) в цілому. Існують також певні сумніви в кваліфікації аутсорсера і ризики 
витоку конфіденційної інформації. 

Важливим імперативом інституціонального регулювання економічної динаміки є необхідність 
надання керованості процесу створення і впровадження нових інститутів. Такі заходи можна віднести 
до інституціональних інновацій. Тобто інституціональні реформи виступають цілеспрямованою зміною 
певної сукупності інститутів або способом здійснення інституціональних змін. Можна визнати, що для 
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переходу на інноваційний розвиток виробництва необхідне впровадження інституціонального 
механізму з притаманними йому цілями, методами, інструментами і каналами дії. Інституційні 
інновації – це процеси впровадження нових функцій і видів діяльності, статусів і процедур, норм і 
правил в господарську практику. До основних напрямів формування нових елементів інституційного 
механізму господарства відносяться: міжсистемне перенесення інституцій та інститутів та 
внутрішньосистемні інституційні інновації. 

Найскладнішими є проблеми, пов‘язані з міжсистемним перенесенням інституціональних 
об‘єктів або їх копіюванням з більш розвиненої господарської системи в менш розвинену з метою 
прискорення розвитку системи. Інститути в даних процесах виступають складним трансакційним 
фактором, похідним від взаємодії інституцій та організації. Оскільки трансформаційні та трансакційні 
фактори комплексно взаємодіють у мікроекономічних об‘єднаннях виробництв, розміщених на певній 
території, то розрив їх комбінації неможливий. Тому перенести з однієї системи господарства в іншу 
інституційні (як і будь-які інші) елементи не можна, переносяться ж і розміщуються на території 
ресурси конкретної діяльності. Але «експортовані» з розвиненішої країни інституціональні ресурси 
можуть і не перейти з потенційної форми факторів в реальну, так і не ставши діючими силами 
господарювання на новому місці. Адже, щоб залучені з-за кордону інституційні ресурси 
«запрацювали» у новому економічному просторі і стали факторами його розвитку, необхідна їх 
відповідність сформованій в ньому комбінації умов, ресурсів і факторів господарювання. 

Відтак, проблеми розвитку аутсорсингу в країні викликані неготовністю економічних суб‘єктів до 
аутсорсингу (для проведення масштабних модернізацій великим компаніям потрібні значні додаткові 
інвестиції), відсутністю чіткої нормативно-правової бази і неготовністю й низьким рівнем знань про 
аутсорсинг суб‘єктів ринку. На думку фахівців, найкращим варіантом видається еволюція аутсорсингу 
на основі моделі науково-виробничої кооперації. Перевагами даної моделі є: створення нових і 
модернізація діючих виробництв; збільшення випуску кінцевої продукції підприємств і її успішна 
реалізація, як наслідок, стимулювання економічного зростання; зростання технічного рівня 
виробництва; вдосконалення організації та управління виробництвом; можливість для компаній брати 
участь в міжнародній кооперації. 

Таким чином, можна констатувати, що на українському ринку у аутсорсинга є великий потенціал 
зростання, обумовлений низьким рівнем проникнення даної бізнес-технології в систему господарських 
відносин і міжфірмової кооперації. Потенційно ефективним шляхом розвитку аутсорсингу може стати 
входження в ролі аутсорсера у світові виробничі ланцюги. Низька розвиненість ринку аутсорсингу досі 
перешкоджає максимальному отриманню переваг від його використання, але можна припустити, що 
дана проблема буде вирішена за рахунок природного зростання ринку аутсорсингу і розширення 
діяльності компаній аутсорсерів. При цьому до впровадження аутсорсингу в компанії повинен бути 
проведений аналіз всіх можливих ризиків і недоліків аутсорсингу кожного конкретного процесу. 

Формування засад інноваційного розвитку визначено одним із стратегічних пріоритетів, який має 
втілюватись в цілеспрямованій державній політиці з конкретизацією за визначеними імперативами. 
Разом з тим, дієвий механізм активізації розвитку інновацій в національному господарстві так і не було 
сформовано. Обмежене використання програмно-цільового підходу позбавляє координації 
управлінських впливів на інноваційну активність виробників, а впроваджувані науково-технічні 
програми не забезпечують організаційно-правову базу взаємодії інноваційних суб‘єктів. Фінансування 
прийнятих державних програм перебуває на низькому рівні і навіть ці кошти використовуються вкрай 
неефективно. До державних програм майже не залучені галузева й вузівська наука, підприємства. 
Внаслідок неналежного інституціонального забезпечення не отримали поширення мережеві структури, 
які б забезпечили взаємодію наукових установ, фінансових структур, виробників на регіональному 
рівні. Означені проблеми потребують розробки відповідного регулюючого інструментарію та 
врахування пріоритетних заходів при обґрунтуванні цільових орієнтирів стратегії інноваційного 
розвитку. Основними завданнями, які потребують вирішення в процесі переходу до інноваційного 
розвитку є відтворення наукового потенціалу, стимулювання розвитку інновацій, підтримка 
сприятливого інноваційного середовища, формування інноваційної інфраструктури, розробка заходів 
регіональної інноваційної політики. 

Відповідно до визначених стратегічних цілей інноваційного розвитку його інституціональне 
регулювання має передбачати: інституціональне забезпечення інноваційного розвитку й 
інституціональну дієвість створеної інноваційної інфраструктури, реалізацію мотиваційних 
інструментів інноваційної політики; реалізацію пріоритетів інноваційного розвитку на рівні галузі й 
регіонів. На даному етапі надзвичайно важлива роль має відводитись інноваційній інфраструктурі, яка 
забезпечить нерозривність стадій інноваційного процесу. В той же час активні регулюючі імпульси і 
підтримка держави, спрямовані на розвиток інновацій в регіональному і зональному розрізі та на рівні 
стратегічних виробництв, мають сприяти підвищенню інвестиційного забезпечення інноваційного 
розвитку виробництва; перехід на інноваційний розвиток галузі, масове зростання інноваційної 
активності виробників.  

Висновки з проведеного дослідження. До пріоритетних заходів, які мають бути враховані при 
розробці й реалізації стратегії інноваційного розвитку національної економіки необхідно віднести: 
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забезпечення умов для функціонування базисних інститутів економіки, що впливають на 
інституціональне середовище інноваційного розвитку; розробку програмних заходів державної 
інноваційної політики та оптимізація інструментарію галузевого й територіального регулювання; 
забезпечення взаємодії держави, комерційних структур, виробників у формуванні й реалізації 
інноваційної політики; використання інструментів підтримки і стимулювання розвитку інновацій, 
формування й підтримки інноваційної інфраструктури, комунікацій, інформаційного забезпечення.  

Для забезпечення подальшого розвитку аутсорсингу в Україні необхідно реалізувати комплекс 
заходів, спрямованих на створення відповідних інституціональних умов, зокрема: розробка 
законопроектів, що регламентують аутсорсинг; розвиток вітчизняних організацій за прикладом 
міжнародних Інституту аутсорсингу і Асоціації професіоналів у сфері аутсорсингу, в тому числі для 
прийняття компаніями міжнародних стандартів аутсорсингу (стандартів етики і практики бізнесу); 
надання податкових пільг у сфері аутсорсингу НДДКР; підготовка фахівців з управління проектами 
аутсорсингу; створення ефективних і актуальних інформаційних баз даних і єдиного інформаційного 
простору аутсорсингу; розвиток державно-приватного партнерства у проведенні фундаментальних і 
галузевих розробок щодо перспективних напрямів науково-технічного прогресу; створення мережі 
дрібних і середніх інноваційних підприємств. 
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Постановка проблеми. Агропродовольчий сектор України має потужний потенціал розвитку у 

світовому масштабі, проте наявність потенціалу ще не означає його автоматичної реалізації, а 
загострення кризових явищ у галузі вимагають розроблення дієвої аграрної політики на основі 
механізму ефективної державної підтримки галузі. Державна підтримка агропродовольчого 
виробництва в Україні має бути спрямована на забезпечення прибутковості виробництва на рівні, щоб 
вести розширене відтворення, створення сприятливих соціальних умов життя сільських жителів і 
покращення добробуту їхніх сімей, формування передумов для збереження та комплексного розвитку 
сільських територій, задоволення потреб населення України в якісних і доступних продуктах 
харчування, розширення експортного потенціалу країни. Прикладом для формування ефективної 
державної політики є досвід США. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інституційні зміни в аграрному секторі, зокрема в 
системі державного регулювання, висвітлені в працях В. Базилевича, В. Гейця, С. Рогач, Ю. Тараріко, 
О. Шпикуляка. Перспективні напрями розвитку ефективного державного регулювання малих суб‘єктів 
господарювання в Україні розкрито у наукових працях таких економістів, як П. Гайдуцького, Л. Катан, 
М. Кропивка, І. Михасюка, Л. Молдаван, О. Скидана, Т. Яворської. Водночас на сьогодні залишились 
невирішеними проблеми формування ефективної системи державного регулювання розвитку 
аграрного сектору в Україні. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
і практичних рекомендацій щодо формування ефективної держаної підтримки в Україні на основі 
досвіду США. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічними цілями аграрної політики США є 
стимулювання внутрішнього виробництва, всебічна підтримка сільськогосподарських 
товаровиробників, підвищення конкурентоспроможності продукції, сприяння експорту. За допомогою 
важелів регулювання держава об‘єднує всіх учасників агропродовольчого ринку – від фермера до 
кінцевого споживача, створюючи так звану сітку безпеки. Прийнятий у США Закон про сільське 
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господарство 2014 р. скасував деякі програми, передбачив продовження дії окремих програм зі 
змінами та реалізацію кількох нових програм. До основних факторів ведення сільськогосподарської 
політики у країні в нинішніх умовах, як правило, відносять сучасну фінансову кризу, унікальність 
сільського господарства; глобалізацію; зміну технології, що зумовлює зміни в пропозиції і низьку 
стійкість доходів фермерських господарств; гарантування безпечного і збалансованого харчування 
населення; необхідність охорони навколишнього природного середовища та управління ризиками; 
політику; стабілізацію доходів фермерів; підтримку експорту; необхідність забезпечення розвитку 
сільських районів [1]. Водночас опоненти необхідності державної підтримки сільського господарства 
передусім зазначають, що субсидії зумовлюють надлишки на світових ринках; потужніші 
товаровиробники отримують більшість платежів з підтримки за сільськогосподарськими програмами; 
обмеження бюджету; програми підтримують розвиток неефективних товаровиробників [2]. Прийнятий 
у 2014 р. Закон про регулювання сільського господарства США передбачає підтримку визначених 
видів сільськогосподарської продукції, охорону навколишнього природного середовища, страхування 
врожаю та інші інструменти. Програмою передбачено скорочення державних витрат на 16,6 млрд дол. 
практично за всіма видами інструментів порівняно із 2008 р., за винятком позиції «страхування 
врожаю». 

Більшість американських програм із контролю за виробництвом обмежують доступність 
фермерських продуктів для середніх американців і підвищують ціни на них. Це є монопольний ефект, 
який досягається в послідовно конкурентній економіці лише силою держави, що діє в інтересах 
фермерів. Як і більшість країн Заходу, США здійснює програми підтримки фермерів по каналах USDA 
– United States Departmentof Agriculture (Міністерство сільського господарства США) [3].  

Основною метою цих програм є забезпечення стабільності або підвищення цін на продукцію 
фермерів та їхніх доходів, хоча, як правило, цього вдається досягти за рахунок підвищення 
закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію і відносного зниження її споживання. 

В Україні в 2017 р. замість спецрежим ПДВ була запроваджена бюджетна дотація, яка 
спрямовувалася виключно на підтримку виробників тваринницької продукції. Незважаючи на 
запроваджене Порядком розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році, 
затвердженим Постановою КМУ №83 від 08.02.2017, обмеження для птахівничих підприємств у 
розмірі 50%, їх фактична частка у загальному обсязі виплачених дотацій склала 51,7%. 

Причому підприємства двох надпотужних груп птахівничих компаній отримали 44,5% від 
загальної суми дотацій – майже 1,8 млрд грн. Їх частка у загальній сумі дотацій, отриманих 
птахівничими підприємствами, склала 85,8%. 

Всі підприємства, що увійшли до топ-5 найбільших отримувачів бюджетних дотацій, 
представляють птахівничу галузь. 

Найбільший обсяг дотацій, що отримала лише одна компанія птахівничого напряму, склав 
583 млн грн, тобто 14,7% загального обсягу виплачених дотацій за програмою підтримки. Загалом 
п‘ять найбільших реципієнтів даної форми підтримки змогли отримати 1648,8 млн грн бюджетних 
дотацій, що становить 41,3% загальної їх суми підтримки галузі. 

Проводячи порівняльний аналіз системи державної підтримки сільського господарства США та 
України, можемо констатувати, що в нашій державі вона спрямована на компенсацію витрат 
привілейованої частини сільськогосподарських товаровиробників. 

На 2018 рік урядом закладено в держбюджеті 1 мільярд гривень на підтримку фермерських 
господарств. Відповідно бюджетної програми підтримки розвитку фермерських господарств 
пропонуються наступні підтримки на 2018 рік:  виплати дотацій – фермерським господарствам, які 
зареєстровані в установленому порядку після 1 січня 2018 року та мають в обробітку земельні площі 
до 20 га, – у розмірі 30 тис гривень. Першочергове право надається фермерським господарствам, 
засновниками яких є особи віком до 35 років (включно); підтримки сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів шляхом здешевлення вартості (70%) закупівлі техніки, обладнання, 
устаткування; здешевлення кредитів, отриманих у державному банку або банку, у статутному капіталі 
якого 75 і більше відсотків акцій належить державі; компенсації вартості закупленого у суб‘єктів 
насінництва та розсадництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції супереліти 
(супер-супереліти), еліти, першої генерації, батьківських форм, гібридів першого покоління. 

Проте, залишається не відрегульований механізм отримання коштів у вигляді державної 
підтримки фермерськими господарствами України.  

Важливим елементом державної підтримки є запровадження механізму кредитування. При 
зниженні цін на агропродовольчому ринку США фермери за умовами кредитного контракту зобов‘язані 
зберігати сільськогосподарську продукцію та мають можливість одержати необхідний кредит для 
поточної діяльності для застави сільськогосподарської продукції [4]. При цьому за умовами контракту 
фермери можуть почати продаж продукції лише у разі підвищення ринкової ціни понад ціну, 
встановлену Конгресом США, або можуть погасити позику виробленою сільськогосподарською 
продукцією. Американська система кредитування агробізнесу забезпечує доступність кредитних 
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коштів для розвитку агробізнесу в США і не протидіє падінню цін нижче рівня позики, встановленого 
Конгресом США, що дає змогу підтримувати конкурентоспроможність та економічну ефективність 
діяльності. 

В Україні фермерським господарствам також надається державна підтримка на поворотній 
основі. Загальна сума асигнувань, визначених програмою на 2017 рік, складає 65 млн гривень, що у 4 
рази більше, ніж попереднього року (2016 – 15,7 млн), з яких: 25 млн грн – за рахунок загального 
фонду, 40 млн грн за рахунок спеціального фонду. Максимальна сума до 500 тис. грн на одне 
господарство терміном на 5 років. В 2017 р. даним видом підтримки скористалось близько 212 
суб‘єктів господарювання, чи майже 0,7 % від загальної кількості фермерських господарств.   

Наступним важливим інструментом у системі регулювання є програма покриття ризиків (ARC), яке 
пропонується при вирощуванні пшениці, кукурудзи, сорго, ячменю, вівса, соєвих бобів, арахісу, гороху, 
сочевиці, нуту та інших олійних культур. Фермер отримує платежі за програмою, якщо фактичний дохід є 
меншим від гарантованого. Отже, цей важіль зорієнтований на підтримку цільової ціни і розглядається як 
інструмент антициклічного цінового захисту. Зазначимо, що базові ціни на сільськогосподарську продукцію 
у законі США 2014 р. є вищими, ніж у попередньому законопроекті 2008 р. про сільське господарство, але 
значно нижче від ринкових цін за останні декілька років [5]. 

Вагома роль у згаданому законі належить напряму підтримки консервації, яка включає в себе 
тринадцять різних програм. Основні цілі цих програм передбачають очищення та постачання води 
населенню, виробництво якісних та безпечних харчових продуктів, захист дикої природи від 
надмірного руйнування, збереження сільського способу життя. Зазначимо, що новий закон про 
сільське господарство передбачив зменшення прямих витрат за цими програмами на період 2014–
2023 рр. [6]. Очевидно, що актуальність цих програм у США зростає внаслідок посилення 
продовольчої кризи, вагомішої ролі земель сільськогосподарського призначення у виробництві 
відновлюваних джерел енергії (біопалива, біогазу та ін.), а також використання різноманітних 
економічних важелів для регулювання сільськогосподарського землекористування. До них відносять 
заходи із захисту земель сільськогосподарського призначення від вилучення для 
несільськогосподарських цілей, що проводиться на основі зонування не лише міських, але й сільських 
територій; економічному стимулюванню з організації раціонального використання, консервації, 
резервування та охорони земель сільськогосподарського призначення; підтримка розвитку 
сільськогосподарського виробництва на меліорованих та залучених у сільськогосподарський обіг 
землях та диверсифікації сільськогосподарського виробництва з урахуванням природних та 
економічних умов території [7].  

Важливим напрямком державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників є 
запровадження системи агрострахування. У США субсидоване сільськогосподарське страхування 
контролюється Федеральною корпорацією страхування сільськогосподарських культур, яка 
встановлює ставки страхових премій, розміри субсидій, затверджує страхові продукти. Федеральне 
страхування здійснюється через приватні страхові компанії, які несуть відповідальність за всі аспекти 
обслуговування клієнтів програми, і гарантують виплату премій страхувальників [8]. Федеральна 
корпорація здійснює нагляд за діяльністю всіх страхових компаній, які надають послуги з 
субсидованого агрострахування. Контроль проводиться шляхом аналізу даних за укладеними 
договорами, заявлених збитках і виплаченими сумами компенсації. Система страхування 
сільськогосподарської продукції США передбачає його обов‘язкове ліцензування. Фактично основний 
нагляд за діяльністю страховиків в системі субсидованого агрострахування здійснюється тільки 
Федеральною корпорацією, яка знаходиться в підпорядкуванні Агентства з управління ризиками 
(RMA). Страховики працюють за тарифами, які розробляються і коректуються корпорацією на 
регулярній основі, не рідше одного разу на три роки. Середній рівень субсидії становить 50% від суми 
премії при страховому покритті в 70% в залежності від стратегічного значення для економіки країни і 
особливостей культур. Субсидії по деяких культурах можуть становити від 30% до 60% (в залежності 
від відсотка покриття і значущості культури). В цілому, страховий захист поширюється на 85 різних 
видів сільськогосподарських культур.  

До основних державних програм страхування сільгоспвиробників належать: «Програма захисту 
від катастрофічних ризиків» (CRP), «Програма мультиризикового страхування врожаю» (MPCI), 
«Програма« Груповий план» (GRP) і« Програма захисту доходу »(IP). Серед застрахованих ризиків 
найбільш популярними є посуха (53%), повені (23%) і заморозки (6%), а серед культур аграрії 
найбільше страхують кукурудзу, сою і пшеницю. Станом на 2013 рік обсяг ринку агрострахування з 
держпідтримкою в США склав $ 11,8 млрд, а обсяг субсидій досяг $ 7,3 млрд [9].  

На фінансування зовнішньоекономічних програм розвитку сільського господарства виділяється 
невелика сума (1,639 млрд дол. у 2015 р.), яка порівняно із 2012 р. скоротилася на 561 млн дол. Однак 
дієвість цього напряму підтримки державного впливу є дуже високою. Так, кожний долар експортних 
продаж створив 1,36 дол. додаткових доходів у суміжних галузях. Наприклад, у 2012 р. 141,3 млрд 
дол., одержані сільським господарством США від експорту, мультиплікували додаткове виробництво 
товарів та послуг на 192,1 млрд дол. За експертними оцінками, у 2013 р. 29% доходів американських 
фермерських господарств забезпечувалося експортом. 
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Зазначимо, що основні інструменти підтримки діяльності товаровиробників на зовнішніх ринках 
зводяться до наступного: продаж сільськогосподарської продукції країнам, що розвиваються, 
наприклад, надання експортних кредитів за низькими відсотковими ставками терміном до 30 років; 
надання гуманітарної продовольчої допомоги іноземним державам у надзвичайних ситуаціях; 
безоплатна поставка продовольства найменш розвиненим країнам (підпрограма «Продовольство для 
розвитку») [10]. Однак, у 2010–2012 рр. із двох базових напрямів стимулювання 
сільськогосподарського експорту істотну перевагу отримала програма державних гарантій 
експортерам. 

Узагальнюючи практику регулювання сільського господарства США, можна виділити такі його 
стратегічні цілі: підвищення конкурентоспроможності сільського господарства та розширення ринків 
збуту сільськогосподарської продукції є основою для підвищення економічного добробуту країни в 
довгостроковій перспективі. З метою реалізації цієї мети програмою передбачено виконання таких 
завдань: розширення експортних можливостей американських товаровиробників на світовому ринку; 
сприяння налагодженню й розвитку міжнародних економічних відносин США; покращення 
загальносвітового санітарного та фітосанітарного стану як фактору стимулювання міжнародної 
торгівлі сільськогосподарською продукцією.  

Заслуговують на увагу вітчизняної практики інструменти державної підтримки виходу 
американського продовольства на зовнішні ринки, актуальність яких підвищилася після насичення 
внутрішнього ринку з початку 80-х років ХХ ст. Дієвість важелів щодо активної зовнішньої експансії за 
1980–2012 рр. доводять обсяги сільськогосподарського експорту, які збільшили від 41,2 до 141,3 млрд 
дол. США. Очевидно, що зростаючий експорт сприяє не лише розвитку сільського господарства, а й 
інших секторів економіки країни, забезпечуючи мультиплікативний ефект у суміжних галузях. У 
галузевому розрізі основу американського експорту становлять зернові, олійні, технічні культури та 
продукція тваринництва. Так, у світових обсягах експорту сої США займають 40,2%, кукурудза – 37, 
м‘яса птиці – 33,9% [11; 12]. 

Збільшення експорту сільськогосподарської сировини та продовольства із США збіглося з 
появою перших експортних програм, які спиралися на різнобічну підтримку державою фермерів, 
починаючи від створення: програми підтримки молодих фермерів, прямих і нециклічних виплат, 
кредитування збуту продукції, консервації земель, і закінчуючи програмами підтримки експорту 
сільськогосподарської продукції, зорієнтованими на підвищення конкурентоспроможності продукції, 
збільшення експортних поставок, розширення ринків збуту. Інструменти підтримки 
зовнішньоекономічної діяльності фермерів: прямі експортні субсидії, розвиток експортних ринків, 
гарантування експортних кредитів. 

Експортні субсидії до 2008 р. передбачали реалізацію двох програм: стимулювання експорту 
молочної продукції, яку скасовано з огляду на виконання зобов‘язань перед СОТ, та збільшення 
експорту. Обидві програми передбачали виплату готівкових бонусів експортерам після поставок 
товару у визначені Службою сприяння зовнішньоекономічної діяльності фермерам країни та у 
визначеному обсязі. Це забезпечувало прибутковість американським фермерам  виробництва 
продукції на експорт.  

Другий блок експортних програм, спрямованих на розширення експортної діяльності фермерів, 
просунення сільськогосподарської продукції та завоювання нових ринків збуту, включає: програму 
сприяння виходу на зовнішні ринки; програму розширення експортної діяльності на зарубіжних ринках; 
програму просунення експортної продукції на ринках країн, що розвиваються; програму поширення 
зразків експортної діяльності; програму додержання технічних стандартів при експорті деяких 
зернових культур.  

Третій блок підтримки експорту продовольства становлять програми гарантування експортних 
кредитів, перші з яких були введені Законом про торгівлю сільськогосподарською продукцією у 1978 р. 
Їх основною метою є сприяння експорту фермерів США. Нині діють програма гарантування експортних 
кредитів і програма надання гарантії по експортних кредитах на створення сільськогосподарської 
інфраструктури. 

У межах програми надання гарантії по експортних кредитах, які видано приватними банками 
США, використовують безвідкличний доларовий акредитив на придбання імпортером американської 
сільськогосподарської продукції та продовольства. Кредит видається під відсоток, який у поточний 
момент сформувався на ринку (в основному це ставка LIBOR) на термін до 3 років. Найчастіше 
гарантія покриває 98% «тіла» кредиту та суми відсотків. Гарантії по кредитах надаються країнам, що 
розвиваються, де агропродовольство за власні кошти неможливе. За цією програмою обсяг виділених 
коштів збільшився від 1,4 млрд у 1980 р. до 5,4 млрд дол. США у 2013 р. 

Наступною із діючих програм кредитування експортної діяльності є підтримка, зорієнтована на 
розширення експорту сільськогосподарської продукції в країни, що розвиваються. Механізм 
передбачає надання гарантій по експортних кредитах на поставку товарів і послуг із США, які дають 
можливість імпортеру створити необхідну інфраструктуру, наприклад, складські приміщення, 
холодильне обладнання та ін. Цією програмою передбачено обов‘язковий початковий платіж 
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імпортера у розмірі 15% вартості експортної поставки. Подальші платежі здійснюються кожні півроку 
впродовж від 1-го до 10 років. Гарантія за цією програмою покриває 95% «тіла» кредиту та суми 
відсотків.  

Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити висновок про те, що досягнення високих 
показників у сільському господарстві є можливим на основі об‘єднання зусиль агробізнесу та держави, 
роль якої в умовах глобалізації зростає в напрямі стимулювання внутрішнього та зовнішнього попиту, 
захисту товаровиробників.  

Експорт сільськогосподарської продукції залишається стратегічно важливим елементом 
зовнішньоторговельної політики США та джерелом доходів фермерів, створюючи потужний 
мультиплікативний ефект для економіки. Вимоги СОТ про скорочення прямої підтримки експорту не 
мали вирішального впливу на американську державну політику в сфері сільського господарства, хоча 
деякі експортні програми були згорнуті. Очевидно, що глобальна експансія на зовнішніх ринках 
забезпечена збалансованою державною політикою, зорієнтованою на підвищення 
конкурентоспроможності продукції, сприяння експорту, стимулювання зовнішнього попиту на 
американську продукцію.  

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження особливостей державного регулювання 
аграрного сектору економіки свідчить, що кожна країна послуговується певними інструментами 
залежно від визначених цілей, завдань і механізмів розв‘язання проблем національного сільського 
господарства: підтримка стабільної економічної ситуації в галузі, визначеного рівня дохідності та 
кон‘юнктури ринку; підвищення конкурентоспроможності національних сільгосптоваровиробників на 
внутрішньому та зовнішніх ринках; надання допомоги агробізнесу й населенню в адаптуванні до нових 
умов; регулювання, стимулювання і розв‘язання проблем дефіциту ресурсів виробництва; обмеження 
обсягів надлишків виробництва; уникнення небажаного процесу міграції сільського населення; 
проведення наукових досліджень і впровадження інноваційних технологій забезпечення безпеки 
продовольства. Відповідно, з часом система державного регулювання повинна трансформуватися з 
урахуванням концентрації виробництва, кон‘юнктури ринку, посилення глобалізації й оперативно 
реагувати на сучасні виклики у світі та національній економіці. 
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AGRICULTURAL PRODUCTION 
 
Постановка проблеми. В умовах пошуку найбільш оптимальної стратегії для переходу 

національного господарства до економічного зростання та забезпечення умов економічного розвитку 
актуалізується проблематика дослідження теоретико-методологічних засад формування 
інституціонального забезпечення інноваційного процесу.  

Перехід до інноваційного розвитку не є достатньою умовою технологічного прориву, йому має 
передувати створення сприятливого інноваційного середовища та ефективних інституцій. Повільність 
інноваційних трансформацій національної економіки пов‘язана з низкою причин: недооцінкою ролі 
інновацій й важливості створення інноваційного клімату та інноваційної системи, сприятливої до його 
формування; неврахуванням ролі формальних норм та інститутів на етапі модернізації економіки, що 
не дозволило сформувати ефективну інноваційну політику. До теперішнього часу так і не визначились 
ефективні форми реалізації нормативно-правової бази інноваційного спрямування: низка розроблених 
і затверджених механізмів або не мають практичного застосування, або демонструють свою 
недієздатність. Іншою стороною цієї ж проблеми є нерівномірність забезпечення інституційними 
нормами усього циклу інноваційного розвитку: при відносній повноцінності регулювання питань 
створення інноваційних продуктів наявна недостатність правового регулювання дифузії й засвоєння 
інновацій. 

Інституціональний підхід представляється особливо перспективним стосовно оцінки тенденцій, 
пов‘язаних з інноваційним розвитком, оскільки від динаміки цього процесу залежать темпи розвитку 
національної економіки в цілому та агропромислового виробництва зокрема. Необхідність звернення 
до інституціоналізму обумовлена й тим, що існуючі в економічній теорії підходи суттєво розрізняються 
в розумінні умов, причин і рушійних сил інноваційного розвитку. Активізація інноваційної діяльності 
виступає необхідною умовою подальшого якісного і кількісного розвитку агропромислового 
виробництва. У цьому контексті розробка інституційних аспектів, пов‘язаних з розвитком інноваційного 
потенціалу та поширенням інновацій в аграрній сфері набуває важливого значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні засади інституціоналізму та його 
інструментарій було розвинуто працями таких вітчизняних та закордонних вчених, як І. Вольчик, 
О. Мельник, А. Нестеренко, В. Тарасевич, Д. Норт, Дж. Ходжсон [1; 6-7; 9; 12-13]. Інституціональний 
підхід з метою обґрунтування шляхів активізації інноваційного розвитку та визначення його факторів в 
аграрній сфері використовували І. Костирко [4], П. Саблук, М. Малік, С. Тивончук, Л. Федулова, 
О. Шпикуляк [5; 8; 10]. Дослідженню інноваційної проблематики, інституціонального забезпечення 
інноваційного процесу присвятили наукові дослідження А. Балян, О. Дацій, Л. Курило, О. Шубравська 
[2; 11].  

При досить великому обсязі наукової літератури, присвяченої різним питанням інноваційної 
діяльності, залишаються недостатньо вивченими інституційні аспекти та методологічне забезпечення 
концептуальних засад і стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку. Зазначене зумовлює 
подальше вивчення проблем, що стосуються теорії й методології інституціонального регулювання та 
інституціонального забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва. 

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення особливостей інституціонального 
забезпечення розвитку інновацій, його характерних ознак і складових елементів. 

                                                 
*
 Науковий керівник: Гончаренко О.В. – д.е.н., проф., академік АЕНУ  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні інноваційні теорії вирізняються 
різноманіттям категоріальних характеристик інновацій, визначенням впливу інновацій на економічний 
розвиток, виділенням статичного та динамічного підходу до інноваційної динаміки, конкретизацією 
обґрунтувань за напрямами модернізаційних змін господарських механізмів [6, с. 18-20]. В той же час, 
сучасні інновації розглядаються як складні і самоорганізовані системи, їх основою є нове знання, що 
виступає синергетичним ядром інновації та визначає її сутнісну природу [9, с. 224]. 

В останні роки держава активізувала свою діяльність по інноваційному розвитку економіки. Але 
результативність цього розвитку залишається занадто низькою. Правила гри і формальні норми, що 
містяться в нормативних документах з проблем науково-технічного прогресу та інноваційного розвитку 
економіки слабо орієнтовані на широке використання для всіх суб‘єктів інноваційного процесу. Вони 
пов‘язані переважно з домінуючою роллю держави і ґрунтуються на патерналістському характері 
відносин між суб‘єктами інноваційного розвитку. Сьогодні за допомогою вертикально встановлених 
правил гри, на наш погляд, неможливо управляти всією сукупністю відносин багатосуб‘єктного і 
багатостадійного інноваційного процесу. 

Сучасний стан суспільства та економіки, де отримують все більшу значимість процеси 
соціалізації економіки, розвитку мережевого суспільства дедалі більшою мірою зумовлюють 
неприйнятність проведення інноваційної політики тільки зверху. Потрібне інституціональне 
середовище, засноване на всебічному врахуванні діяльності всіх учасників інноваційного процесу. 
Держава повинна не примушувати до інновацій, а ініціювати інноваційні процеси, створюючи 
сприятливі умови для їх здійснення всіма іншими учасниками, до яких належать не тільки малі, 
середні та великі підприємства, а й наукові та освітні установи, бюджетні організації, місцева влада. 
Інноваційний розвиток економіки стане можливим тільки тоді, коли в ньому будуть зацікавлені 
економічні агенти, а також коли він буде спиратися на їхні ініціативи. 

На сьогоднішній день для державної інноваційної політики характерне вузьке розуміння 
інновацій. Вони, в основному, зводяться до радикальних інновацій – технологічних, продуктових і 
процесних. Однак кінцеві цілі інноваційного розвитку можуть досягатися не тільки шляхом 
впровадження радикальних інновацій, але й завдяки оновленню виробничого потенціалу на основі 
використання новітніх технологій, сучасних форм організації бізнес-процесів і передових методів 
управління, створених і випробуваних в розвинених країнах. У державній політиці інноваційного 
розвитку має бути передбачене його стимулювання у всіх формах, включаючи запозичення передових 
технологій, освоєння новітніх досягнень у сфері організації бізнес-процесів і сфері управління. Це 
буде сприяти оновленню та підвищенню ефективності виробництва і на цій основі розширенню 
можливостей для виникнення і формування попиту на радикальні інновації. 

В умовах ринкового господарювання для ефективної роботи науково-дослідних організацій 
потрібно їх нове інституційне забезпечення, що характеризується великою складністю і орієнтацією на 
ринок, перенесення акценту з стимулювання пропозиції знань на заохочення попиту на дослідження і 
розробки, на отримання грошей як від наявних, так і від придбаних нових знань. Вирішення цього 
завдання неможливе без зміцнення зв‘язків науки з бізнесом, без органічного включення в цей 
взаємозв‘язок інституціональних елементів. 

Інституційне забезпечення структурних перетворень економіки і розвитку фінансово-
інвестиційної інфраструктури має складатися з: законодавчої бази; державних інститутів, які 
реалізують норми; стимулюючих інститутів (державних і недержавних). Законодавча база створює 
необхідні інституції – норми, умови (правила гри) для забезпечення правового поля функціонування 
фінансово-інвестиційної інфраструктури. Державні інститути – це організації, які покликані 
забезпечити дотримання законодавчих норм (правил гри). Разом законодавча база та державні 
інститути представляють собою сукупність обмежень для здійснення задекларованої політики 
держави, зокрема в сфері інноваційного розвитку. Стимулюючі інститути – це державні та недержавні 
організації та регуляторні норми, які виконують стимулюючу функцію шляхом створення відповідних 
сприятливих умов (режимів) для аграрної сфери та економіки в цілому. 

На сучасному етапі розвитку економіки система інститутів являє собою переважно сукупність 
обмежень, створену державою для формування певної форми і структури відносин між людьми, 
комерційними і некомерційними організаціями, фінансовими установами й іншими суб‘єктами. Ця 
сукупність інститутів визначає і обмежує вибір альтернатив, які є у кожного суб‘єкта економічних, 
соціальних, правових та інших відносин. 

Державними інституціями не сформовано виразної стратегії розвитку прикладної науки як 
необхідного елемента інноваційного розвитку економіки. Наука продовжує залишатися відносно 
самостійною сферою діяльності, недостатньо включеною в систему чинників економічного розвитку; в 
країні при інших рівних умовах лише незначна частка від загального обсягу пропозицій з боку 
винахідників в змозі знайти внутрішній попит. Занадто слабкий зв‘язок бізнесу з науково-дослідними 
організаціями стримує розвиток венчурного капіталу як важливого джерела фінансування 
інноваційного процесу. Венчурний капітал і прямі інвестиції продовжують залишатися незначними, а 
державні витрати, покликані сприяти розвитку підприємництва шляхом фінансування сфери 
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досліджень і розробок не завжди виявляються ефективними, а частіше за все навіть 
контрпродуктивними. Потрібна приватна ініціатива при наявності необхідної екосистеми, що включає в 
себе передбачувану правову систему, загальноприйняті стандарти обліку, технічні регламенти, 
мережу науково-дослідних кластерів, що зміцнюють академічну і науково-дослідну базу, 
інфраструктуру і конкурентні ринки продукції. 

Не зупиняючись на інших інституційних аспектах інноваційної політики держави, хотілося б 
підкреслити, що вона містить низку проблем і протиріч. Це надає широкі можливості для подальшого 
розвитку інституційного підходу при формуванні та використанні інституціонального забезпечення 
інноваційного розвитку. 

Інституціональний підхід до дослідження інноваційної проблематики дозволяє досліджувати 
вплив різноманітних факторів на інноваційні процеси: ментальних, культурних, політичних, соціальних, 
духовних. В даному контексті нова інституціональна теорія трактує інститути як обмеження в 
економічній діяльності [13]. Інституціональні обмеження структурують економічні процеси та можуть 
виступати механізмами, що впорядковують економічний простір [12, с. 3-31]. Інституціональне 
забезпечення передбачає побудову відповідних інститутів, які формують раціональну координацію 
поведінки економічних суб‘єктів інноваційного процесу та структурних утворень інноваційного 
спрямування. 

В наукових джерелах інституціональне забезпечення розглядають у різних контекстах: як 
процес створення нових або реорганізацію (удосконалення) існуючих інституцій (структур), а також 
організаційного забезпечення діяльності цих інституцій; як динамічний процес формування, 
удосконалення і змін інституцій (правил, що склалися формальними і неформальними утвореннями, 
які впливають на поведінку учасників ринку) і інститутів (організаційно оформлених систем правил і 
норм), які консолідовані у формі організацій (підприємства, інфраструктура, установи, державні 
органи), законів (нормативно-правові акти) і функцій-правил (ринок, ціноутворення, конкуренція, 
праця, власність, підприємництво) в процесі еволюції ринкового механізму. Це широке поняття, яке 
включає статичні і динамічні аспекти становлення та функціонування базисних і похідних інститутів, 
інституцій, які співвідносяться в певному інституціональному середовищі і в певних інституціональних 
умовах. У вузькому, практичному сенсі інституціональне забезпечення – це юридичне закріплення 
норм, «правил гри», створення організаційних структур господарювання й інфраструктури, 
сформованих державою, організаціями і суспільством [3, с. 34-35]. 

Інноваційному розвитку аграрної сфери перешкоджає обмежене фінансове і кредитне 
забезпечення, низьке бюджетне фінансування прийнятих програм підтримки, невпорядкованість 
інструментарію бюджетного та позабюджетного фінансового забезпечення інноваційної діяльності, 
відносно низький рівень інноваційних ідей і розробок, низька платоспроможність 
сільськогосподарських товаровиробників, які потенційно потребують інноваційних продуктів, низька 
мотивація виробників до впровадження новацій, а також невизначеність шляхів реалізації інноваційної 
продукції; обмеженість інформаційного та інфраструктурного забезпечення. 

Існуючі ресурсні, організаційні, правові, інфраструктурні обмеження в аграрному виробництву не 
сприяють реалізації інноваційної моделі розвитку. На сучасному етапі важливим вбачається 
оновлення моделі організації інноваційного процесу, яка не враховує потреби споживачів інновацій і 
зворотні зв‘язки із розробниками інноваційних продуктів. Інноваційний процес має забезпечити 
нерозривність своїх стадій, або створення нового продукту, поширення новації, впровадження 
інновацій та отримання економічного ефекту від освоєння. Так в національній економіці та аграрній 
сфері сформовані майже всі поширені в світі організаційні форми для підтримки інновацій. 
Незважаючи на це, етапи інноваційного процесу розімкнуті: фундаментальні розробки не переходять в 
прикладні, останні – в дослідно-конструкторські і в подальшому – в аграрну продукцію. В 
агропромисловому виробництві відсутня цілісна система інфраструктурної підтримки інноваційного 
процесу. Елементи інноваційної інфраструктури недостатньо розвинені, а існуючі правові механізми 
створення інноваційних структур неефективні.  

Висновки з проведеного дослідження. Розвиток інноваційних теорій розширив 
категоріальний зміст інновацій та визначив їх місце і роль в економічній динаміці. Інновації набули 
визначної ролі в реалізації економічного розвитку, вони стали його формою та головним фактором. 
Зміна ролі держави в економіці сприяла інституціоналізації інновацій, що дозволило регулювати 
інноваційний розвиток за допомогою встановлення формальних умов розвитку інновацій.  

Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери сприятиме інноваційній 
активності виробників, зростанню обсягів інноваційної продукції, технологічній модернізації 
матеріально-технічних ресурсів. Це потребує запровадження формальних інституцій, які 
стимулюватимуть інноваційний процес і забезпечать його безперервність на всіх етапах – від 
розробки нововведення до впровадження, дифузії й комерціалізації інновації.  

Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку поєднує інституції організаційно-
економічного, інфраструктурного, нормативно-правового спрямування, які в комплексі мають 
забезпечити створення та поширення нововведень, виробництво інноваційних продуктів і 
безперервність інноваційного процесу в агропромисловому виробництві. 
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Постановка проблеми. Свинарство належить до найбільш економічно ефективних галузей 
тваринництва, що зумовлено біологічними особливостями тварин, зокрема, високою продуктивністю 
та енергетичною цінністю виробленої продукції, короткими термінами виробництва поголів‘я на забій, 
а також характеризується високою вимогливістю до кормів. 

Свинарство посідає провідне місце серед основних галузей, що забезпечують населення 
м‘ясними продуктами. Обсяги виробництва свинини на вітчизняному ринку скоротилися, але галузь 
залишається однією з перспективних у розв‘язанні проблеми формування продовольчої безпеки 
країни й повного забезпечення внутрішнього попиту на м‘ясну продукцію вітчизняного виробництва. 
Виробництво і збут продукції свинарства є одним із економічно вигідних напрямів діяльності аграрного 
бізнесу. Передумовою цього є попит на продукцію свинарства зовнішніх ринків та резерви для 
забезпечення внутрішніх потреб. Тому розкриття основних тенденцій виробництва та збуту продукції 
свинарства на вітчизняному ринку є актуальним сьогодні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем підвищення економічної 
ефективності виробництва продукції сільського господарства взагалі та продукції свинарства зокрема, 
розглядалося у працях таких вчених, як Борисенко М., Полях В.М., Якобчук В.П., Кравець І.В., Свиноус 
І.В., Халак В.І. та інші. На основі результатів дослідження встановлено, що поставлена проблема 
вимагає подальшого вивчення, зокрема розробки організаційно-економічних засад підвищення 
ефективності виробництва та збуту продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах 
України. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо 
підвищення ефективності виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині основним товаровиробником продукції 
свинарства стали сільськогосподарських підприємствах. В них станом на 1 січня 2017 р. утримується 
3765,9 тис. голів, чи 53,5 % від поголів‘я господарств усіх категорій. Дана категорія  
сільськогосподарських товаровиробників за 2016 р. виробила 397 тис. т. (у забійній вазі) м‘яса свиней 
чи 53,1 % від загального обсягу виробництва. 

Така тенденція є свідченням, що свинарство в сільськогосподарських підприємствах є 
інвестиційно привабливою галуззю з певних причин. По-перше, наявність надлишку фуражного зерна 
на внутрішньому ринку зумовлює економічну вигідність переробки зерна на комбікорми, що 
знижуватиме собівартість продукції свинарства. По-друге, це низька вартість праці порівняно із 
зарубіжними товаровиробниками продукції свинарства. По-третє, нині більшість 
сільськогосподарських товаровиробників продукції свинарства орієнтуються виключно на задоволення 
попиту на внутрішньому ринку. За оцінками експертів, рівень насиченості українського ринку свинини 
становить 60–75% [1]. 

Станом на 1 січня 2017 р. в сільськогосподарських підприємствах зменшилося поголів‘я свиней 
на 3,7 % проти 1 січня 2016 р. Основною причиною зменшення поголів‘я свиней в господарствах 
корпоративного сектору аграрної економіки підвищення цін вхідні матеріально-технічні ресурси і 
послуги (корми, головним чином зернові, ветпрепарати, логістичні послуги, енергоресурси тощо), що 
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перевищили рівень закупівельних цін на свиней, а це відповідно зумовило зниження прибутковості 
даного виду діяльності. Рівень збитковості від реалізації свиней на м'ясо у сільськогосподарських 
підприємствах, без урахування доплат і дотацій, становив у 2016 р. -4,5 %. Повна собівартість 
вирощування та реалізації свиней на м'ясо становили 2519,36 грн,/ц або збільшилися на 15,1 % проти 
2015 р. Проте, середня ціна свиней, реалізованих сільськогосподарськими підприємствами за усіма 
напрямами у 2016 р. становила 2405,01 грн/ц, що на 2,6 % (329,82 грн/ц) менше ціни, яка склалася за 
2015 р., а проти 2010 р. ціна зросла на 50,9 % (810,9 грн/т) (табл. 1).  

Таблиця 1 
Динаміка показників ефективності виробництва продукції свинарства 

 в сільськогосподарських підприємствах України 
 

Показники Рік 2016 р. в % до 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 р. 2015 р. 

Кількість господарств, 
од. 

2510 2181 1857 1620 1481 59,0 91,4 

Середньодобові 
прирости, г. 

441 443 460 460 482 109,3 104,8 

Повна собівартість, 
грн/ц 

1562,64 1549,73 1747,68 2189,54 2519,36 161,2 115,1 

Ціна реалізації, грн/ц 1594,11 1552,57 1845,87 2468,1 2405,01 150,9 97,4 

Рентабельність, % 2 0,2 5,6 12,7 -4,5 -6,5 в.п. -17,2 в.п. 

Кількість збиткових 
господарств, од. 

1692 1560 1229 884 964 57,0 109,0 

У % від всього 
господарств 

67,4 71,5 66,2 54,6 65,1 -2,3 в.п. 10,5 в.п. 

Джерело: розрахунки автора 

 
Очевидно, що порушення паритетності обміну призведе до зниження ефективності 

виробництва, переважно в малих сільськогосподарських підприємствах, які не є суб‘єктами 
вертикально-інтегрованих структур із виробництва, переробки і збуту. Використовуючи примітивні 
технології вирощування тварин, вони забезпечують низьку продуктивність виробництва та якість 
кінцевого продукту, як наслідок – не можуть нівелювати вплив порушення паритетного обміну [2]. Так, 
в малих сільськогосподарських підприємствах середньодобовий приріст свиней на вирощуванні та 
відгодівлі становить в 2016 р. 370-430 г., що не забезпечує розширене відтворення виробничо-
господарської діяльності. 

Вважаємо, що збереження цієї економічної ситуації лише посилить процес монополізації 
виробництва продукції свинарства внаслідок зменшення кількості малих і середніх 
сільськогосподарських підприємств із відносно низькими показниками ефективності. 

Так, упродовж 2012-2017 рр. спостерігається тенденція до зниження чисельності 
сільськогосподарських підприємств – виробників продукції свинарства на 41 % чи 1029 од. Так, індекс 
концентрації в досліджуваному періоді зріс на 20,36 в.п. і в 2016 р. становив 89,86 %, що є свідчення 
наявності ознак висококонцентрованого ринку. Підтвердженням процесу монополізації ринку свинини 
є високі значення індексів Герфіндала-Гіршмана, який у 2016 р. становив 169,4.  

Необхідно відзначати, що високотехнологічні господарства корпоративного сектору аграрної 
економіки характеризуються високою культурою виробництва, що навіть в складних для виробників 
продукції свинарства забезпечували рентабельне виробництво продукції свинарства.  

Як свідчать результати групування діяльності середніх і великих сільськогосподарських 
підприємств – виробників продукції свинарства, що найвищий рівень рентабельності (19,2 %) 
спостерігається в господарствах корпоративного сектору аграрної економіки сьомої групи, які в 
структурі обсягів реалізації займають понад 60,1 % (табл. 2). При цьому необхідно відзначити, що в 
суб‘єктах агробізнесу сконцентровано в розрахунку на 1 господарство найбільша кількість свиней.  

З метою з‘ясування цих першопричин проаналізуємо показники ефективності виробництва 
продукції свинарства у підприємствах індустріального типу (табл. 3), які за рахунок використання 
ефекту масштабності та можливостей оптимізації виробничих витрат демонструють стійке зростання 
за основними виробничими показниками. 

Як свідчать дані табл. 3, в агрохолдингів вищий рівень показників ефективності виробництва 
свинини. Зокрема, вищі середньодобові прирости, які відображають технологічний рівень виробництва 
та забезпечують високу прибутковість підприємницької діяльності навіть в умовах зниження 
інтегрального показника привабливості ринку. 
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Таблиця 2 
Групування сільськогосподарських підприємств  
за рівнем середньодобового приросту за 2016 р. 

 
Групи за 

середньодобови
м приростом 

свиней, г 

Частка групи у 
реалізації,  

% 

Поголів'я на 
господарство, 

голів 

Собівартість 1 ц 
реалізованої 

продукції,  
грн 

Ціна 
реалізації,  
грн за 1 ц 

Рентабельність,  
% 

До 150 1,5 365 2845,57 2173,68 -23,6 

151 – 200 1,7 513 2731,84 2152,87 -21,2 

201 – 250 4,0 1350 2342,57 2388,67 2,0 

251 – 300 3,5 895 2473,28 2577,42 4,2 

301 – 400 16,0 1911 2151,78 2373,32 10,3 

401 – 500 12,8 2020 2280,57 2372,68 4,0 

Більше 500 60,5 6856 2121,73 2528,65 19,2 

Джерело: розрахунки автора 

 
Таблиця 3 

Порівняльна ефективність вирощування свиней в агрохолдингах та окремих 
сільськогосподарських підприємствах, 2015 р. 

 

Показники 
Агрохолдинги Сільськогосподарські підприємства 

У цілому Топ-5 У середньому Понад 1000 гол. 

Добові прирости, г 509 560 459 376 

Виробнича собівартість, грн/ц 1338,34 1225,45 1450,12 1717,81 

Повна собівартість, грн/ц 1691,46 1515,87 1747,30 1775,84 

Ціна реалізації, грн/ц 1899,92 1978,91 1846,25 1752,87 

Рентабельність виробництва, % 12,3 30,5 5,7 -1,3 

Джерело: розрахунки автора 

 
Підтвердженням високого технологічного рівня виробництва продукції свинарства в 

агрохолдингах порівняно із середнім значенням по сільськогосподарських підприємствах є високий 
рівень конверсій корму, який становив у 2015 р. 2,9 ц корм. од. проти 4,57 ц корм. од. в окремих 
сільськогосподарських підприємствах. 

Отже, провідними товаровиробниками в Україні продукції свинарства будуть 
висококонцентровані сільськогосподарські підприємства, які використовують інноваційні технології 
утримання тварин, є конкурентоспроможними за ціновими та якісними показниками.  

Важливим показником, який відображає вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на 
ефективність виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств є рівень 
рентабельності  

За розрахунками (табл. 4) рівень середньодобового приросту понад 340 г, одержаний 
сільськогосподарськими товаровиробниками у 2007 р., забезпечує лише просте відтворення у 21 % 
господарств, які займаються виробництвом свинини. Водночас спостерігається тенденція до 
підвищення рівня продуктивності свиней, що забезпечує просте відтворення, і в 2016 р. цей показник 
становив 435 г/добу у 34 % сільськогосподарських підприємств. Підвищення продуктивності свиней 
забезпечує передумови до розширеного відтворення. Так, у групі сільськогосподарських підприємств, 
які одержали середньодобові прирости на рівні 482 та 496 г/добу, рівень рентабельності досяг 31,3 та 
70,4 %. 

Результати групування доводять, що із підвищенням рівня рентабельності зростає частка 
витрат на корми в структурі виробничої собівартості. Це свідчить про те, що у високоприбуткових 
підприємствах використовують сучасні технології, які суттєво знижують трудомісткість виробничого 
процесу, а також про зростання частки купованих кормів, головним чином мінеральних домішок для 
збалансування раціону годівлі й підвищення рівня конверсії корму, що сприяє забезпеченню високої 
якості продукції та позитивно позначається на закупівельній ціні [3]. 
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Оцінюючи чинники збитковості виробництва і реалізації продукції свинарства, можна 
констатувати, що однією із першопричин є зниження закупівельних цін м‘ясопереробних підприємств – 
основного каналу збуту [4]. Середня ціна купівлі свиней переробними підприємствами у 2016 р. по 
Україні становила 24211 грн/т, що на 173 грн/т менше проти 2015 р. Дана обставина викликана 
зниженням експорту продуктів забою свиней, що спричинило до перенасичення внутрішнього ринку в 
умовах падіння купівельної спроможності населення – основного споживача. Так, експорт свинини 
(свіжої, охолодженої та мороженої) у 2016 р. становив 3,2 тис. т, що у 8,6 раза менше, ніж у 2015 р. 
Свинина експортувалася за середньою ціною 1,62 дол./кг, що на 19,4% нижче, ніж у 2015 р. (2,01 
дол./кг). Найбільше експортовано у Грузію – 45,1% (1,43 тис. т, за ціною 1,80 дол./кг), Вірменію – 
19,3% (0,61 тис. т за ціною 1,53 дол./кг) та Гонконг – 18,70% (0,59 тис. т за ціною 1,36 дол./кг) від 
загального обсягу експорту свинини. 

Досить негативно вплинув і імпорт продуктів забою свиней. У 2016 р. імпортовано 2,8 тис. т 
свинини (свіжої, охолодженої та мороженої), що на 23,2% менше, ніж за 2015 р. (3,7 тис. т). Середня 
ціна завезеної свинини становила 1,50 дол./кг, що на 31,2% нижче ніж у 2015 р. (2,18 дол./кг). 
Найбільші обсяги поставок свинини в Україну здійснені з Німеччини – 47,9% (1,36 тис. т за ціною 1,62 
дол./кг), Польщі – 20,3% (0,58 тис. т за ціною 1,29 дол./кг) та Нідерландів – 18,2% (0,52 тис. т за ціною 
1,45 дол./кг) від загального обсягу імпорту свинини. 

Отже, в 2016 р. обсяги експорту і імпорту майже вирівнялися, що ставить під загрозу 
перспективу подальшого розвитку свинарства, зокрема в малих і середніх сільськогосподарських 
підприємствах.  

Важливим чинником, який впливав на ефективність виробництва продукції свинарства в 
сільськогосподарських підприємствах є державна підтримка, що давало змогу компенсувати частково 
витрати, пов‘язані із здійсненням виробничо-господарської діяльності [5].  

Порядок державної підтримки у вигляді повернення ПДВ, який існував у 2016 р. був складним і 
непрозорим. У результаті чого переробним підприємствам делеговано право нарахування та 
розподілу державних ресурсів, сформованих за рахунок коштів податку на додану вартість, отриманих 
від реалізації продукції, виготовленої з поставленої свинини у живій масі сільськогосподарськими 
товаровиробниками [6-7].  

Загалом механізм державної підтримки свинарства через застосування особливого режиму 
оподаткування переробних підприємств не забезпечив належних зрушень та покращення стану справ 
у галузі, зокрема, збільшення поголів‘я тварин, обсягів виробництва продукції, прибутковості 
товаровиробників, що, в свою чергу, потребує розроблення нового прозорого і адресного механізму 
державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників продукції свинарства [8]. 

Від 2017 р. на сільськогосподарські підприємства, які займаються виробництвом та реалізацією 
продукції свинарства, не поширюється спеціальний режим ПДВ. Дана обставина призведе до 
монополізації ринку продукції свинарства висококонцентрованими сільськогосподарськими 
підприємствами, які входять до складу вертикально інтегрованих підприємницьких структур за рахунок 
вищої ефективності виробництва та обсягів реалізації. 

Висновки з проведеного дослідження. У сучасних умовах ефективність виробництва в галузі 
залишається низькою. У зв‘язку з цим обґрунтовано необхідність реалізації заходів щодо її 
підвищення. 

Зокрема нагальною проблемою є розробка ефективного механізму державної підтримки 
сільськогосподарських підприємств – виробників продукції свинарства. Доцільно розробляти 
інструменти державної підтримки з урахуванням виділених трьох категорій товаровиробників: 
підприємства, які здійснюють промислове виробництво – загальний режим оподаткування; решта 
сільськогосподарських підприємств – спеціальний режим. 

Важливим чинником, який вплине на підвищення ефективності виробництва продукції 
свинарства у сільськогосподарських підприємствах – це диверсифікація експорту. Нині на світовому 
ринку спостерігається зростання цін на продовольство в тому на свинину. За даними 4-х найбільших 
експортерів (ЄС, США, Канада та Бразилія), у червні 2016 р. середня вартість свинини досягла 2,5 
дол. Це найвищий показник від жовтня 2015 року, але він поступається даним червня 2015 р. (на 12 
центів нижчий). Пошуком нових ринків збуту повинні займатися не тільки виробники та переробними, а 
й представники відповідних державних органів. На нашу думку, перспективним ринком є Грузія та інші 
країни світу. 

Необхідно відзначити, що нині простежується процес монополізації виробництва продукції 
свинарства висококонцентрованими сільськогосподарськими підприємствами. Основними чинниками 
цього процесу є висока ефективність виробництва та реалізації виробленої продукції; відсутність 
проблем зі збутом та забезпеченням збалансованими кормами, що зумовлює зменшення кількості 
неінтегрованих господарств, які утримують свиней. 
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Постановка проблеми. Держава як регулятор економічного зростання, повинна ставити перед 
собою цілі та пріоритети розвитку. У світовій економіці відбувається перехід від п‘ятого технологічного 
укладу до шостого, що створює для країн, які розвиваються, передумови для технологічного прориву. 
Формування основи нового технологічного укладу надає Україні можливість модернізувати 
промисловість, досягти певного рівня конкурентоспроможності та вивести державу із бідності. Однак, 
для цього економіка України потребує проведення системних реформ, що були оголошені урядом. Це 
можливо тільки через створення високопродуктивних робочих місць в промисловості, яка має 
економічний потенціал щодо зростання внеску в економічне зростання України. В системі державного 
регулювання відсутні концептуальні підходи щодо стимулювання створення високопродуктивних 
робочих місць як чинника підвищення економічного зростання в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових роботах О. Грішнової, І. Бондар, 
С. Кожем‘якіної, А. Колота, І. Петрової, В. Петюха, В. Савченка, Н. Анішиної, В. Близнюк, Л. Лісогор, 
С. Жовнір, В. Онікієнко, О.Собкевич, А. Сухоруков, Д. Верби, Г. Кулікова були започатковані 
дослідження питань збалансованого відтворення кількості робочих місць щодо механізмів створення 
робочих місць, обсягів основних засобів і чисельності працівників, досліджувались соціально-трудові 
проблеми та тенденції змін рівня зайнятості, продуктивності праці зайнятих. Проте в науковій 
літературі не достатньо приділяється увага інструментам державного впливу на макроекономічні 
процеси створення високопродуктивних робочих місць в промисловості. Тому дослідження даної 
проблеми є актуальним. 

Постановка завдання. Метою є встановлення концептуальних напрямів економічної політики 
щодо стимулювання створення високопродуктивних робочих місць в промисловості України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід констатувати, що в наборі реформ, згідно з 
яким економіка України повинна зростати з подальшим підвищенням стандартів життя, реформі в 
промисловому секторі приділяється дуже мало уваги. Багато експертів справедливо наголошують на 
тому, що виключення промисловості з національних економічних пріоритетів прирікає населення на 
зубожіння, а економіку на стагнацію. Що ігнорування попереджень про те, що зроблений акцент на 
сільське господарство, а не на промислове виробництво, у сучасному глобалізованому світі 
безперспективний, призведе не до розвитку і прогресу економіки, а до регресу і примітивізації [1]. 

Ключовими проблемами у вітчизняній промисловості є високий ступінь зношеності основних 
засобів, застарілі технології та бізнес-моделі, надвисокі ресурсозатратність та енергоємність 
виробництва, нерозвинута промислова інфраструктура, зокрема використання інформаційно-
комунікаційних платформ і технологій у ланцюжках створення доданої вартості продукції. Частка 
переробної промисловості у структурі ВДВ у 2015 році становила 14,2%, у той час як для групи країн 
ЄС-27 цей показник знаходиться на рівні 15,2%. Частка виробництв із використанням високих та 
середньо високих технологій у структурі ВДВ промисловості становить лише 19,1% проти 38,6% у 
країнах ЄС. У промисловості в 2016 р. було зосереджено 15,3% усього зайнятого населення (проти 
16% у 2014 р. та 15,6% у 2015 р.). За даними Європейської комісії, одне робоче місце в переробній 
промисловості країн ЄС створює від 0,5 до 2 робочих місць в інших секторах, зокрема, промисловість 

                                                 
Науковий керівник: Кожем‟якіна С.М. – д.е.н., доцент 
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забезпечує також робочі місця в суміжних сферах, передусім транспорті й торгівлі. Тож тривалі 
негаразди у промисловості виступають суттєвим чинником кризи всієї економіки. 

Це є свідченням надто низького рівня використання новітніх технологій та їх упровадження у 
промисловому виробництві. І відновлення такої структури промислового потенціалу країни, яка 
існувала до подій 2014 р., багатьма експертами вважається вже недоцільним.  

Розвиток європейських країн став можливим на базі масштабних структурних змін одночасно із 
активізацією науково-технічного прогресу, ефективної інноваційної діяльності підприємств електроніки 
та машинобудування, що створило підстави для появи великої кількості високопродуктивних робочих 
місць. 

Тим часом тільки сучасний розвинений індустріальний сектор в змозі забезпечити швидке і 
якісне зростання економіки, оскільки саме промисловість забезпечує найбільш високі з усіх секторів 
темпи приросту продуктивності праці, і надає високий мультиплікативний ефект на інші галузі і 
сектори. На думку автора, певним економічним потенціалом володіє переробна промисловість, але 
вона також охоплена кризовими тенденціями, що турбує наукову спільноту. 

Частка переробної промисловості у структурі валової доданої вартості знизилась протягом 
2011-2016 рр. з 13,6 до 12 %. Частка продукції машинобудування в структурі промислового 
виробництва в 2016 році знизилася до 6,6%, що на 5 відс. пунктів менше, ніж в 2011 р. Занепад 
промисловості призводить до скорочення зайнятості у галузі (табл. 1). Тут слід зазначити, що 
економічне піднесення Європи стало можливим на базі масштабних структурних змін одночасно із 
активізацією науково-технічного прогресу, ефективної інноваційної діяльності підприємств електроніки 
та машинобудування, що створило підстави для появи великої кількості високопродуктивних робочих 
місць. 

Таблиця 1 
Показники результатів діяльності та кількості створених робочих місць у промисловості 

України протягом20011-2016рр. 
 

Показники 
Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Частка переробної промисловості:   

- в структурі валової доданої вартості, % 13,6 14,1 12,7 13,1 14,2 12,0 

- в промисловому виробництві, %   66,3 67,7 66,8 68,4 64,1 64,4 

Частка продукції машинобудування в 
промисловому виробництві, %   

 
11,6 

 
11,2 

 
9,7 

 
7,9 

 
6,5 

 
6,6 

Кількість зайнятого населення у 
переробній промисловості, тис. осіб 

 
2380,9 

 
2321,6 

 
2275,5 

 
2022,2 

 
1839,3 

 
1792 

В цілому по економіці створені нові робочі 
місця,  
тис. працевлаштованих осіб  х х х 

 
 

362 

 
 

373 

 
 

347,1 

В промисловості створені нові робочі 
місця, тис. працевлаштованих осіб  

- в структурі створених робочих місць,% х х х 

 
40 

11,2 

 
59,7 
16,0 

 
61,3 
17,7 

В переробній промисловості створені нові 
робочі місця,  
тис. працевлаштованих осіб  
- в структурі створених робочих місць,% х х х 

 
 

39,1 
10,8 

 
 

58,7 
15,74 

 
 

60,5 
17,44 

Примітка: х- дані відсутні 
Джерело: розраховано автором за [2; 3] 

 
Такі зміни в Україні відбулися насамперед за рахунок скорочення питомої ваги багатьох 

основних галузей спеціалізації у створенні валової доданої вартості, зокрема металургії, хімічної, 
легкої промисловості тощо. Звуження ролі переробної промисловості у створенні ВВП є ознакою 
економічного занепаду і технологічної відсталості економіки країни. 

Як видно з табл. 1, у 2014 році чисельність осіб, працевлаштованих на створені нові робочі 
місця, у цілому по країні становила 362 тис. осіб, з них у добувній промисловості – 0,4% загальної 
кількості створених нових робочих місць, у переробній промисловості – 10,8%. У 2015 році чисельність 
осіб, працевлаштованих на створені нові робочі місця, у цілому по країні становила 373 тис. осіб, з них 
у добувній промисловості – 0,27 % загальної кількості створених нових робочих місць, у переробній 
промисловості – 15,74 %. У 2016 році чисельність осіб, працевлаштованих на створені нові робочі 
місця, у цілому по країні становила 347,1 тис. осіб, з них у добувній промисловості – 0,22 % загальної 
кількості створених нових робочих місць, у переробній промисловості – 17,44 %. 
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На рис. 1 побудована динаміка частки створених робочих місць в промисловості та переробній 
промисловості до загальної чисельності в економіці. 

 

 
 

Рис. 1. Частка створених робочих місць в промисловості та переробній промисловості 
протягом 2014-2016 рр., % 

Джерело: побудовано за [3] 

 
Як видно з рис. 1, на фоні зростання частки створених робочих місць в промисловості на 6,5 

відс. пунктів, в переробній промисловості протягом 2014-2016 рр. зростання склало 6,64 відс. пунктів, 
тобто створення робочих місць здійснюється за рахунок переробної промисловості, що є позитивним 
процесом. 

Існуюча в даний час вітчизняна система статистичної звітності не дозволяє проводити оцінку 
інтенсивності створення і ліквідації робочих місць, їх характеру. Дані, які отримують служба державної 
статистики України, її територіальні органи, інші органи влади не дозволяють відображати на 
регулярній основі показники нових робочих місць та, зокрема, чисельність високопродуктивних 
робочих місць. Нажаль, відсутні навіть окремі вибіркові обстеження промислових підприємств з метою 
оцінки інтенсивності створення і ліквідації робочих місць, чисельності створених високопродуктивних 
робочих місць. У світі моніторинг створення і ліквідації робочих місць є одним з важливих інструментів, 
що характеризують ділову активність, широко використовується органами влади і бізнесу. Створення 
моніторингу організації та ліквідації робочих місць як одного з ефективних інструментів реалізації 
економічної політики, дозволить додатково обґрунтовувати інвестиційну привабливість окремих 
територій України для вітчизняних і зарубіжних інвесторів. 

Світовий банк рекомендує урядам країн основні зусилля зосередити на стимулюванні створення 
високопродуктивних і конкурентоспроможних нових робочих місць, а не підтримувати фінансовими 
ін‘єкціями формальну зайнятість на підприємствах, які не здатні випускати конкурентоспроможну 
продукцію і платити працівникам гідні зарплати. Конкретні їх рекомендації полягають в наступному: 

1) забезпечення політичних основ, до яких включають макроекономічну стабільність, 
сприятливе ділове середовище, інвестиції в людський капітал і верховенство закону; 

2) продумана політика у сфері праці, яка може допомогти забезпеченню на базі економічного 
зростання можливостей для працевлаштування. При цьому Світовий банк радить пам‘ятати, що такі 
заходи повинні доповнюватися більш широким підходом до створення робочих місць, який не 
обмежувався б тільки ринком праці. 

3) урядам слід в стратегічному плані визначити, які види зайнятості можуть (з урахуванням 
особливостей країни) внести найбільший внесок в розвиток, усунути або компенсувати перешкоди, що 
не дозволяють приватному сектору створювати більше високопродуктивних робочих місць [4]. 

Процес створення високопродуктивних робочих місць в промисловості впливає на економічне 
зростання в перспективі, що можна узагальнити в наступному вигляді (рис. 2). Промисловість 
характеризується найбільшим мультиплікативним впливом на економіку, стимулюючи інноваційну 
діяльність, гарантуючи одержання левової частки експортних доходів, формуючи попит на сировинні 
та енергетичні ресурси, створюючи та підтримуючи мільйони робочих місць, забезпечуючи високий 
рівень заробітної плати, наповнюючи податковими платежами державну скарбницю та державні 
соціальні фонди, отже, забезпечуючи стійкість і конкурентоспроможність економіки [5]. 
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Рис. 2. Наслідки впливу створення високопродуктивних робочих місць в промисловості 
на економічне зростання та соціальний розвиток країни 

Джерело: розроблено автором 

 
Як видно з рис. 2, вплив промислового зростання на решту економіки проявляється з певним 

мультиплікативним ефектом. В соціально-економічних  програмах розвитку країни можна 
використовувати емпірично доведені співвідношення (на міжнародному рівні за даними країн ОЕСР) 
для основних галузей промисловості. За цими даними, створення одного робочого місця в базових 
промислових секторах дає в середньому 1,95 робочого місця в суміжних непромислових секторах 
економіки без врахування міждержавних мультиплікаторів: малий виробничий бізнес, інжиніринг, 
промислове і цивільне будівництво, промисловий аутсорсинг, оптова торгівля і ін. [6]. 

В Цілях сталого розвитку та програмі діяльності Кабінету Міністрів України принципово 
зазначено, що основним завданням у промисловій політиці є розвиток високотехнологічних 
виробництв, індустріальної та інноваційної інфраструктури, запровадження механізмів комерціалізації 
результатів наукових робіт і трансферу технологій з метою розвитку національних наукових 
центрів [7]. 

Реалізація зазначеного завдання економічної політики полягає у активізації державної 
промислової політики, що включає застосування державою широкого спектру інструментів (як 
прямого, так й опосередкованого впливу) для прискорення створення високопродуктивних робочих 
місць в промисловому секторі. Її основні риси: 

- активна роль держави у формуванні промислової структури економіки; 
- прискорений процес структурних зрушень в промисловості; 
- визначення пріоритетних видів промислової діяльності; 
- розроблення державних програм і планів розвитку конкурентоспроможності промислового 

виробництва; 
- селективна державна підтримка окремих видів промислової діяльності, виробництв, 

організаційно-правових форм бізнесу тощо [7, c. 42]. 
Основні завдання економічної політики стимулювання створення високопродуктивних робочих 

місць в промисловості узагальнено в табл. 2. 
 
 
 

Внесок промисловості в економічне зростання та добробут країни 

Синергічний ефект створення робочих місць в інших галузях-
сателітах і розвиток людської праці 

 

Стабілізація та зміцнення основ підприємств промислового 
сектору 

Стабілізація зайнятості і робочих місць, підвищення доходів 
підприємств 

Ефективне використання людських ресурсів, капіталу і коштів в 
промисловості 

Створення високопродуктивних робочих місць в промисловості 
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Таблиця 2 
Завдання економічної політики щодо стимулювання створення високопродуктивних 

робочих місць в промисловості 
 

Вид завдання економічної політики Його сутність 

макроекономічні 

забезпечення макроекономічної стабільності та ефективного 
державного управління, вдосконалення  конкурентного 
середовища і розвиток фінансового сектору, що формують 
основне ринкове макросередовище 

структурні 

зниження частки проміжного споживання у валовому випуску 
промисловості; підвищення питомої ваги промислових галузей, 
що виробляють кінцеву промислову продукцію, збільшують 
валову додану вартість; збільшення питомої ваги інноваційної 
складової в структурі валового нагромадження 

зовнішньоекономічні 
активізація зовнішньоекономічної діяльності та підприємництва, 
особливо в інноваційній сфері 

інвестиційні 

збільшення частки інвестицій у ВДВ промисловості та ВВП; 
відповідність технологічної і відтворювальної структури інвестицій 
цілям підвищення продуктивності праці; вплив на обсяги 
капіталовкладень і напрямок капіталовкладень у  певні види 
промислової діяльності; концентрація коштів і залучення 
інвесторів для розвитку стратегічних видів промислової діяльності 

підвищення конкурентоспроможності 

підвищення продуктивності праці з метою підвищення 
конкурентоспроможності промислових підприємств; селективна 
реструктуризація виробництва в галузях промисловості з метою 
збільшення випуску конкурентоспроможної продукції 

технологічний розвиток видів промислової 
діяльності 

розвиток високотехнологічних наукомістких виробництв, 
конкурентоспроможних на внутрішньому і зовнішньому ринках; 
зниження ризику вкладень коштів, для приватних підприємців, які 
можуть розробити і випускати високотехнологічну продукцію, 
розвиток кластерних утворень, індустріальних парків, зелені 
робочі місця 

макроекономічні та синергічні ефекти 
зосередження ресурсів на видах промислової діяльності, які 
надають мультиплікаційного ефекту на зв‘язані галузі та 
економіку в цілому 

інституційні 
випереджальний розвиток малого і середнього бізнесу, 
венчурного підприємництва 

Джерело: складено за [5, с. 32-41] 

 
Зазначені в табл. 2 види економічної політики виокремлено за критерієм домінування певних 

цілей промислового розвитку – створення високопродуктивних робочих місць, до яких відносимо 
структурно-галузеву, інвестиційну, інституційну, регуляторну з відповідним набором завдань. 

Досить важливою в системі завдань економічної політики є завдання інвестиційної політики, яка 
спрямовується на створення суб'єктам господарювання необхідних умов для залучення і концентрації 
коштів на потреби розширеного відтворення основних засобів виробництва, переважно у галузях, 
розвиток яких визначено як пріоритети структурно-галузевої політики. Програму створення нових 
робочих місць слід підкріпити необхідним обсягом інвестиціями. Так, за розрахунками фахівців, 
вартість створення одного сучасного робочого місця складає 15,4 тис. євро. Ціна робочого місця 
залежить від його оснащення технікою, найдешевше робоче місце коштує 9 тис. грн. у торгівлі. 
Розрахунки фахівців показують, що вартість робочого місця, не пов‘язаного зі складним технологічним 
процесом, оцінюється приблизно у 200 тис. грн. У випадку, якщо потрібні складні механізми, робоче 
місце може коштувати до 200 тис. дол. [8]. 

Ми підтримуємо думку, що початковим поштовхом до зростання економіки може стати 
реалізація модельних проектів щодо створення промислових кластерів загальнодержавного рівня, що 
мають загальносистемне значення і впливають на економіку України в цілому [5; 9]. Кластери – це 
територіально-промислові комплекси галузевої і міжгалузевої кооперації загальнодержавного рівня, 
що створюють за рахунок географічних, інфраструктурних, інституційних та інших конкурентних 
переваг умови для прискореного розвитку цих та суміжних з ним секторів економіки країни і 
спираються на організаційну, інфраструктурну і економічну підтримку держави. 

Незважаючи на недостатню увагу з боку уряду щодо реформування вітчизняного промислового 
сектору, слід відмітити, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 
275-р щодо середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року з метою розвитку 
промисловості було заплановано розвиток промислових кластерів та розв‘язання проблем 
регуляторного характеру (підключення до електро- і комунальних мереж, скасування 
інфраструктурного внеску під час будівництва промислових об‘єктів та інших), що є реальним кроком в 
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реалізації інвестиційної політики. Акцент буде зроблено на розвитку екологічних та інноваційних 
виробництв.  

У США в рамках кластерів працює більше половини підприємств, а частка ВВП, виробленого в 
них, перевищила 60%. В ЄС в кластерах зайнято 38% робочої сили. Фінляндія, чия економічна 
політика базується на кластеризації, протягом 2000-х років займає провідні місця в світових рейтингах 
конкурентоспроможності. Повністю охоплені кластерними процесами датська, фінська, норвезька і 
шведська промисловість. Успішно функціонують кластерні утворення в Німеччині (хімічна і  
машинобудування), у Франції (виробництво продуктів харчування, косметики). Активно йде процес 
формування кластерів і в Південно-Східній Азії та Китаї, зокрема, в Сінгапурі (в галузі нафтохімії), в 
Японії (автомобілебудування) і в інших країнах. У Китаї, ще до останньої світової кризи, існувало 
більше 60 особливих зон-кластерів, в яких знаходиться близько 30 тис. фірм з чисельністю 
співробітників 3,5 млн чоловік і рівнем продажів на суму приблизно 200 млрд дол. в рік [10, c. 101]. 

Таким чином, як показує досвід успішних країн, кластерні утворення є найбільш ефективною 
організаційною формою розвитку переробної промисловості і високотехнологічних галузей. А ці галузі 
своєю чергою є найбільш трудомісткими і мають значний потенціал створення високопродуктивних і 
стійких робочих місць. Стимулювання створення кластерних утворень сприяє також зміцненню 
міжгалузевих коопераційних зв‘язків. Таким чином, створення робочих місць в одних галузях веде до 
одночасного зростання зайнятості і в інших, суміжних галузях. 

Базовою умовою створення ефективних кластерів є створення системи чіткої взаємодії держави 
з бізнесом на основі пакета цільових заходів підтримки з боку держави, спеціально розроблених для 
учасників саме цього кластера, і системи договірних зобов‘язань з боку інвестора. 

До основних заходів підтримки з боку держави можна віднести: 
– створення за свій рахунок необхідної інфраструктури і підключення до мереж; 
– надання державних послуг, у тому числі за поданням дозвільної документації в спеціальний 

пільговий режим; 
– надання пільг по податках і тарифах у формі зниження ставок, а також у формі надання 

податкових та тарифних канікул і кредитів. 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, основне завдання економічної політики 

щодо стимулювання створення нових робочих місць в промисловості полягає у визначенні завдань 
різного характеру: макроекономічного, структурного, інституційного, регуляторного, інвестиційного 
тощо та їх гармонійного поєднання, що ляже в основу системного відродження вітчизняної 
промисловості. На порядку денному в заходах державного стимулювання стоїть створення 
високопродуктивних робочих місць, що включає: створення нових інфраструктур, які стимулюватимуть 
нові види продукції і відновлення підприємств і промислових виробництв; формування ефективного 
макросередовища в умовах реалізації нового антикорупційного законодавства та реформування 
державної конкурентної політики; сприяння розвитку промислових кластерів як точок економічного 
зростання, що визначатимуть конкурентоспроможність промисловості; створення надійної системи 
підготовки та перепідготовки кваліфікованих кадрів для промислового сектору як основи ефективної 
реалізації стратегії розвитку промисловості і т.д. 
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Постановка проблеми. Однією з ключових рис сучасного етапу економічного розвитку є 

підвищення ролі малих та середніх підприємств (МСП) як чинника економічного зростання. Це 
підтверджується підвищеною увагою політиці сприяння інноваційному розвитку та ефективній 
діяльності МСП як на загальноєвропейському, так і на національному рівнях. 

Дослідженням виявлено, що МСП характеризує собою суттєву структурну частину ринкової 
економіки як елемент конкурентного ринкового механізму. Без малого та середнього бізнесу економіка 
не може ні ефективно функціонувати, ні розвиватись, оскільки саме малий та середній бізнес, 
оперативно реагуючи на зміну ринкової кон’юнктури, надає ринковій економіці необхідної гнучкості. 
Крім того, малий бізнес мобілізує значні фінансові та виробничі ресурси населення. В економіці 
розвинених країн на малий та середній бізнес припадає 90% усіх підприємств і 20-60% ВВП. 

Перспективою виходу України з кризи може бути створення потужної виробничої бази за участю 
інноваційних перетворень на підприємствах малого та середнього бізнесу. В її основі повинні лежати 
передові технології, новітня техніка, організаційно нові форми праці. У виробничій сфері залучення 
інвестицій є також засобом забезпечення споживача потрібним товаром, насичення ринків 
вітчизняною продукцією, збільшення надходжень у бюджет держави, гарантом розвитку всіх її сфер. 
Для успішного залучення інвесторів у розвиток економіки малих та середніх підприємств необхідно 
створити умови для їх діяльності, тобто сформувати досконалу виробничу базу як України, регіонів у 
цілому, так і кожного господарюючого суб’єкта зокрема. 

Інноваційна діяльність підприємств вже давно стала головною умовою їх 
конкурентоспроможності та вимагає системного управління. У ХХІ столітті у конкурентній боротьбі 
виграють ті підприємства, які є інноваційно-активними. Сучасні інноваційно-активні підприємства це 
підприємства, які витрачають на інновації значні фінансові ресурси, одночасно реалізують низку 
інноваційних проектів, постійно нарощують кадровий потенціал інноваційної діяльності. Однак 
інноваційний розвиток, як свідчить практика, не став однією з головних ознак зростання українських 
підприємств. В окремі тимчасові періоди спостерігалися певні позитивні тенденції, але швидко 
змінювалися протилежними. Тобто інноваційні процеси на українських підприємствах є нестійкими та 
позбавлені чітких довгострокових стимулів.  

Встановлено, що за останні десятиліття високорозвинені країни значно активізували 
інноваційний процес і чимраз він прискорюється, стає масштабнішим. Інноваційна спрямованість 
підприємницької діяльності забезпечує суб’єктам господарювання конкурентні переваги, слугує 
зміцненню їх ринкових позицій, а отже сприяє економічному піднесенню тих держав, що підтримують 
розвиток інноваційного підприємництва у своїй країні. Тому сучасний вітчизняний менеджмент має 
визначатися передусім моделлю інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності 
національної економічної системи. У реалізації таких цілей чільне місце належить механізмам 
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забезпечення розвитку інноваційного підприємництва. Нажаль, в Україні немає необхідних умов для 
інноваційного розвитку.  

Можливості забезпечення динамічного сталого економічного зростання в Україні обмежені вкрай 
низькою сприйнятливістю вітчизняного бізнесу до нововведень (особливо технологічного характеру). 
Встановлено, що важливу роль у підвищенні ефективності виробництва та активізації самої 
інноваційної діяльності відіграють також організаційні інновації. Однак у практиці вітчизняних 
підприємств вони поки ще не зайняли належного місця. При цьому виявлено, що через недостатню 
увагу до організаційних нововведень, інтенсивність і ефективність останніх майже втричі нижча, ніж 
технологічних. Виходячи з цього, виникає необхідність проаналізувати показники та спрямування 
інноваційної політики підприємств України і з'ясувати, чому стримується їх розвиток, а також 
обґрунтувати фактори і напрями активізації розвитку інноваційного підприємництва, підвищення 
ефективності і конкурентності МСП. Все це підтверджує актуальність теми статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В процесі аналізу літературних джерел виявлено, 
що результати дослідження з питань інноваційної підприємницької активності МСП висвітлили у своїх 
наукових працях як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники: Вернидуб Н.О. [1], Гринчуцький В.І. [15], 
Гринько Т. [2], Гриньова В. М. [3], Дятлов С. А. [4], Зубарев А.Н. [7], Марине Фалізе [18], 
Мартынов М. В. [10], Ілляшенко С.М. [11], Омельяненко В. [19], Прокопенко В. [20], Ратнер С. В. [10], 
Россоха В.В. [11], Садовий, В.О. [12], Січкаренко К.О. [13], Соумітра Дута [22], Яненкова І.Г. [16], 
Яценко В. [17].   

Позитивно оцінюючи отримані результати дослідження, визначено, що поставлена проблема 
вимагає подальшого вивчення. Зокрема, потребує ретельного вивчення та розв’язання ціла низка 
проблемних питань, пов’язаних з необхідністю активізації інноваційної діяльності вітчизняних 
підприємств, створення кращих умов ведення бізнесу та підвищення ефективності його діяльності. 
Також ще багато питань стосовно інноваційно-активних підприємств та специфіки їх функціонування 
залишаються невизначеними.  

Постановка завдання. Мета статті є поглиблене дослідження сутності і оцінки інноваційно-
активних підприємств, визначення факторів їх розвитку та формування мережі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах розвитку сучасного суспільства, 
основним чинником, який визначає конкурентоспроможність держави, стає зростання ступеня 
інноваційності економіки. Інноваційна економіка – це тип економіки, заснованої на потоці інновацій, на 
постійному технологічному вдосконаленні в сфері виробництва, технологічного сервісу й експорті 
високотехнологічної продукції з дуже високою додатковою вартістю. Встановлено, що при цьому в 
основному прибуток створює інформаційна сфера (знаннєва економіка), а не матеріальне 
виробництво (індустріальна економіка). Економіка інновацій базується на двох фундаментальних 
принципах:  

– стимулювання вищої продуктивності завдяки інноваціям;  
– ринки, які спираються тільки на ресурси та цінові чинники, не завжди будуть настільки ж 

ефективними, щоб сприяти підвищенню продуктивності та економічному зростанню [9; 14]. 
Практика показує, що саме інновації сприяють стійкому економічному зростанню і зростанню 

доходів на душу населення. Причому, збільшення цього ступеня без використання інновацій вимагає 
набагато більше часу, фінансових і організаційних ресурсів, інституційних та структурних змін, ніж 
інших факторів. Важливо підкреслити, що таке зростання повинно відбуватися на всіх рівнях ієрархії 
управління економікою, у тому числі на рівні підприємств, як ключової ланки національної інноваційної 
системи.  

Центральне місце в інноваційній системі займає підприємство, яке формує попит на інноваційну 
продукцію, перетворює знання в інноваційний капітал. Необхідно відзначити, що визначальну роль в 
реалізації інноваційного потенціалу регіону відіграють малі і середні підприємства. В процесі 
дослідження виявлено, що у розвинених країнах, де частка інноваційних підприємств досягає 70 %, 
виробництво і експорт наукоємної продукції забезпечує до 80-90 % приросту ВВП [1; 9; 14]. 

Головною причиною відставання нашої країни за цими показниками є суперечлива інноваційна 
політика, несприятливий інвестиційний та інноваційний клімат. За статистичною інформацією, 
українська держава недостатньо підтримує інновації. Тобто, підприємства все більше й більше 
вкладають власних коштів для того, щоб розвивати своє виробництво.  

Досвід розвинених країн підтверджує доцільність створення різноманітних структур підтримки 
інноваційного підприємництва, у тому числі й інноваційних центрів. Політика розвинених країн, 
зокрема Польщі, спрямована на створення сприятливого середовища для науково-технологічного 
розвитку та важлива роль у такому процесі надається державі. Роль держави полягає у генеруванні 
системи правил функціонування суб’єктів науково-технологічного ринку та контролі дотримання їх 
виконання через формування сприятливого інституційного середовища й інноваційної 
інфраструктури [7; 20]. 

Дослідження європейського досвіду підтверджують, що провідна роль у формуванні 
інноваційної економіки належить університетам, в основу діяльності яких покладені такі базові 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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принципи: розвиток системи інноваційної освіти; єдність наукового, навчального та інноваційного 
процесів; стратегічне партнерство університету, держави, наукових установ та бізнесу; 
багатоканальна база фінансування.  

Досвід становлення і розвитку університетів інноваційного типу в Європі та розвитку 
інноваційної діяльності в університетах України свідчать про те, що саме їм належить провідна роль в 
переході до знаннєвої економіки. В основу діяльності інноваційних університетів покладені такі базові 
принципи: розвиток системи інноваційної освіти; єдність наукового, навчального та інноваційного 
процесів; стратегічне партнерство університету, держави, наукових установ, промисловості та бізнесу; 
багатоканальна база фінансування діяльності та розвитку університету [18; 21; 23]. 

Для України, з огляду на перспективи інтеграції у ЄС та участі у європейському дослідницькому 
просторі, доцільним є вивчення та адаптація досвіду європейських країн, зокрема тих, де розвиток 
інноваційного підприємництва відбувається в умовах обмежених фінансових ресурсів та за наявності 
істотного науково-технічного потенціалу.  

В сучасних умовах господарювання, коли постійно змінюється зовнішнє середовище, 
ускладнюються технології і стають більш різноманітними цілі підприємства, великомасштабне 
виробництво негативно позначається на загальному становищі підприємства. Відсталі підрозділи 
тягнуть донизу здорові, робітники відокремлені від результатів своєї праці, діяльність великої кількості 
управлінців середньої ланки неефективна, є велика кількість слабо контрольованих витрат – усе це 
ознаки діяльності великих підприємств і причини падіння виробництва в цілому. Тому структурна 
перебудова виробництва і перш за все системи управління ним стає все більш невідкладним 
завданням. В цих умовах доцільно застосування системних принципів сучасного менеджменту для 
створення організаційно-економічної моделі управління виробничим підприємством та адаптації її на 
практиці.  

Враховуючи кризову фінансову ситуацію в Україні, яка зобов’язує використовувати режим 
особливої раціональності і суворої ощадливості в процесі здійснення реформаторських організаційно-
технологічних заходів і об’єктивну необхідність розвитку інноваційного підприємництва на рівні МСП, 
де створюються нові робочі місця, активно розвиваються і впроваджуються нововведення нами 
обґрунтовано і підготовлено до впровадження інноваційний проект трансформації приватного малого 
підприємства інноваційного профілю під назвою «Інститут економіки, технологій і підприємництва» в 
системного інтегратора конвергенції (наближення) суб’єктів аграрного сектора економіки до стандартів 
Європейського Союзу.  

Приватне підприємство «Інститут економіки, технологій і підприємництва» (надалі ІЕТП) 
засноване у 2006 році. Головною метою діяльності ІЕТП є здійснення науково-дослідної, науково-
технічної, науково-освітньої, науково-організаційної роботи та використання інноваційної 
підприємницької діяльності. За період свого становлення ІЕТП сформувався як видавничо-
інноваційно-інформаційно-аналітичний і консультаційний центр з питань інноваційного та 
конкурентоспроможного розвитку агропромислового виробництва, сприяння сталому розвитку 
економіки, формування інноваційно-активних МСП і спроможних територіальних громад та 
ефективного місцевого самоврядування, вирішенню проблем продовольчо-енергетичної й економіко-
екологічної безпеки, розвитку транскордонного співробітництва та євроінтеграції для здійснення мети 
реформ – досягти європейських стандартів життя і забезпечити безперешкодне входження України в 
європейське і світове співтовариство. 

Інформаційний супровід діяльності ІЕТП забезпечують засновані ним всеукраїнські періодичні 
видання - наукові виробничі журнали : «Інноваційна економіка», «Сталий розвиток економіки», 
«Місцеве самоврядування територіальних громад», дайджест «Інноваційні пропозиції в сфері 
економіки і технологій», а також сайт ІЕТП. 

Основним завданням діяльності ІЕТП на шляху до виконання функцій системного інтегратора 
конвергенції (наближення) аграрного сектора економіки до стандартів Європейського Союзу є 
сприяння в реформуванні національної економіки, зокрема в підготовці національного аграрного 
господарства до роботи на засадах місцевого самоврядування в умовах ринкової економіки, здатного 
забезпечити раціональне використання, збереження і підвищення продуктивного рівня аграрного 
ресурсного потенціалу, здійснити перехід до сталого розвитку економіки сільських територій, 
конкурентоспроможності сільськогосподарських галузей і їх продукції.  

Для здійснення процесу трансформації ІЕТП в системного інтегратора конвергенції 
(наближення) аграрного сектора економіки до стандартів Європейського Союзу визнано необхідним 
сформувати, в першу чергу, потужний кадровий потенціал з числа інноваційно-активних осіб з певним 
багажем наукових знань і практичним досвідом. При цьому на перше місце поставлено не так вміння, 
як бажання активно працювати. Визначено не менш важливим завданням, сформувати також 
ресурсний активний потенціал з числа інноваційно-активних підприємств. Для вирішення цього 
питання створена всеукраїнська громадська спілка «Науково-навчальний інноваційний кластер 
«Конкурентоспроможність». (ГС ННІК «Конкурентоспроможність). 

«ГС ННІК «Конкурентоспроможність» – це об’єднання інноваційно-активних юридичних осіб 
приватного права та інноваційно-активних фізичних осіб на основі спільності їх інтересів, яке 
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розширює інноваційні потенціальні можливості ІЕТП в реалізації поставлених завдань щодо сприяння 
переводу національної економіки на інноваційний шлях розвитку. (Тернопільським міським 
управлінням юстиції видано наказ №76 / 6 від 19.05.2015 року «Про прийняття повідомлення про 
утворення Громадська спілка «Науково-навчальний інноваційний кластер 
«Конкурентоспроможність» і внесення його до реєстру громадських об’єднань). Прийом фізичної та 
юридичної особи до членів Спілки здійснюється на підставі особистої заяви і представлення 
інноваційної пропозиції про наміри і напрями здійснення своєї інноваційної діяльності. За заявленими 
напрямами інноваційних пропозицій учасники спілки будуть розподілені по технологічних платформах 
для задіяння в технологічних проектах. 

Головною метою Спілки є участь її членів у створенні і забезпеченні функціонування 
інноваційних технологічних платформ, у формуванні проектного парку, у кооперативній, кластерній та 
інших напрямах інноваційної, підприємницької діяльності для: сприяння у здійсненні переводу 
національної економіки на інноваційний шлях розвитку для: забезпечення добробуту, здорового і 
якісного життя нинішніх та майбутніх поколінь і входження України у світове і європейське 
співтовариство. 

Запропонованим проектом передбачено створення технологічних платформ (СТП) за 
напрямами: виробництво і використання органічної продукції; виробництво і використання продукції 
альтернативної (відновної) енергетики; збереження і відтворення потенціалу природних ресурсів; 
багатофункціонального розвитку сільських територій; здорового харчування. Технологічні платформи 
призначені для: створення формату і об’єднання на його основі інтересів всіх зацікавлених сторін 
(науки, освіти, бізнесу і влади), організації їх взаємодії для розвитку конкретного сектора економіки, з 
метою визначення пріоритетних напрямів досліджень і розробок, часових рамок і плану дій в тих 
стратегічно важливих напрямах діяльності, де майбутнє зростання, конкурентоздатність і сталий 
розвиток залежать від науково-технологічних досягнень в середньо-довгостроковій перспективі; 
концентрації фінансування досліджень і розробок в тих галузях, які є ключовими для реалізації цілей 
на всіх етапах розвитку проектів.  

Виходячи із європейського досвіду, формування і функціонування технологічної платформи має 
пройти три основних етапи. На першому етапі збираються разом (наприклад, через організацію 
масштабної дистанційної конференції) всі заінтересовані учасники конкретного сектора економіки 
(представники сільськогосподарських, переробних і обслуговуючих підприємств, наукових, проектних, 
дослідних організацій, асоціацій і союзів, діяльність яких локалізована в цій галузі економіки. В 
результаті обговорень має бути сформовано спільне бачення майбутнього конкретної галузі. Так з 
позицій забезпечення довгострокової конкурентоспроможності галузі необхідно: оцінити ключові 
виклики, визначити стратегічні цілі і можливі напрями науково-технологічної модернізації, розрахувати 
терміни її реалізації, оцінити в загальних рисах наявний науково-технічний потенціал.  

На другому етапі розробляється стратегічна програма, зокрема на цьому етапі необхідно 
визначити середньо і довгострокові пріоритети в проведенні досліджень, визначитись з основними 
потенційними учасниками, вибудувати коопераційні зв’язки, науково-виробничі ланцюги, можливі 
консорціуми, оцінити необхідне фінансове забезпечення програми, а також необхідні напрямки 
розвитку наукової інфраструктури, формування програм навчання, визначення напрямів і принципів 
розвитку стандартів, системи сертифікації. В межах цього етапу також розробляється «дорожня 
карта» досліджень для досягнення поставлених на першому етапі стратегічних цілей. На третьому 
етапі здійснюється реалізація стратегії технологічної платформи.  

Для реалізації стратегічних напрацювань технологічних платформ створюється Центр 
розробки, економічної експертизи та впроваджувального консультування бізнес-планів 
інноваційно-інвестиційних проектів, з відібраних на конкурсній основі членів «ГС ННІК 
«Конкурентоспроможність». Кінцевою інноваційною продукцією Центру є бізнес-плани та інноваційно-
інвестиційні проекти (табл. 1), які розміщуються на сайті ІЕТП та дайджесті «Інноваційні пропозиції в 
сфері економіки і технологій», а також заносяться в «Банк інновацій».  

З використанням Сайту ІЕТП здійснюється реалізація таких проектів: 
1. «Формування Всеукраїнської мережі трансферу технологій та підтримки інноваційності малого 

та середнього підприємництва», що передбачає створення мережі інформації про інноваційні 
технології і підприємства та інституції, які пропонують або потребують нові технологічні рішення. Така 
мережа має стати платформою обміну інформації і забезпечити трансфер технологій в країні.  

2. «Формування Всеукраїнської мережі активно-спроможних територіальних громад, яка має 
стати платформою обміну досвідом кращих практик їх діяльності практик щодо забезпечення 
багатофункціонального і збалансованого розвитку територіальних громад, запровадження 
інтерактивного навчання, залучення коштів структурних фондів ЄС тощо. 

З метою забезпечення об’єктивного підходу до формування мережі інноваційно-активних 
підприємств та територіальних громад важливо обґрунтовано провести їх ідентифікацію. Необхідно 
відмітити про відсутність на сьогоднішній день єдиного, методично-обґрунтованого і чітко визначеного 
підходу до проведення ідентифікації. 



ЕКОНОМІКА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  

 

 98 

 
Таблиця 1 

Структура і перелік інноваційно-інвестиційних проектів ІЕТП 
 

№ з/п Теми проектів 

Мережеві інноваційні проекти 

1 Формування інноваційно-активних підприємств 

2 Формування інноваційно-спроможних територіальних громад 

3 Організація кооперативів сільських індивідуальних господарств з виробництва органічної продукції 

4 Створення сільських енергетичних кооперативів 

5 Організація кооперативів з виробництва біогумусу 

Проекти транскордонного співробітництва і євроінтеграції 

1 Розвиток транскордонного плодоовочевого кластеру «Дитяче харчування» 

2 Розвиток транскордонного молоко продуктового кластеру «Дитяче харчування» 

3 Спільне освоєння транскордонного ринку ресурсів і продукції 

4 Формування транскордонного ринку праці 

Теми проектів для участі в конкурсній грантовій програмі «Горизонт 2020» 

1 Безпека продуктів харчування 

2 Усталене сільське господарство 

3 Використання потенціальних можливостей біоекономіки 

4 Безпечне, чисте і раціональне використання енергії 

 
Для оцінки рівня економічної активності підприємства використовують такі три методичні 

підходи:  
1) формальний – дозволяє розподілити всі підприємства на інноваційно активні та інноваційно 

неактивні. Належність до першої категорії визначається за фактом виконання робіт, що відносяться до 
інноваційної діяльності;  

2) ресурсно-витратний – заснований на визначенні величини різних ресурсів у вартісному 
вираженні, які організація використовує на всіх стадіях інноваційного процесу;  

3) результативний підхід – заснований на ідентифікації можливих ефектів від інноваційної 
діяльності організації та їх вартісної оцінки [2; 17; 22].  

В науковій літературі запропоновано також інший підхід, за яким ідентифікація інноваційно-
активних підприємств базується на розширеному колі ознак, які включають окрім впровадження нових 
або вдосконалених продуктів, послуг і процесів також їх участь в інших видах інноваційної діяльності – 
виконання досліджень і розробок; придбання патентних та безпатентних ліцензій, проведення 
маркетингових досліджень. Враховується також здійснення певних видів діяльності, пов’язаних з 
початковими і проміжними стадіями впровадження інновацій (виробниче проектування, дизайн, інші 
розробки нових продуктів, послуг і методів їх виробництва, пробне виробництво і випробування, 
навчання та підготовка персоналу, придбання машин, обладнання, установок та інших основних 
засобів і здійснення капітальних витрат, пов’язаних з впровадженням інновацій). На цій основі 
розраховуються показники рівня інноваційної активності підприємств – індикатори, що відображають 
ступінь їх участі у здійсненні інноваційної діяльності в цілому або окремих її видів протягом певного 
періоду часу і дозволяють одержати інформацію про різні типи інноваційної активності:  

А). Сукупний рівень інноваційної активності – визначається як відношення кількості організацій, 
які здійснювали одночасно всі типи інновацій (технологічні, організаційні, маркетингові) або окремі їх 
типи (поєднання) до загальної кількості обстежуваних за певний період часу організацій. 

Б). Питома вага підприємств, що здійснювали технологічні інновації – розраховується як 
відношення кількості підприємств, які здійснювали який-небудь вид інноваційної діяльності, до 
загальної кількості обстежуваних за певний період часу підприємств. Цей показник використовується 
для оцінки інноваційної активності як великих і середніх, так і малих підприємств. Інноваційна 
активність у сфері малого бізнесу характеризується також приростом кількості малих підприємств, що 
здійснювали технологічні інновації, що розраховується як різниця між числом малих інноваційних 
підприємств поточного і попереднього років. 

В). Питома вага підприємств, що здійснювали маркетингові інновації. Даний індикатор 
розраховується як відношення кількості підприємств, які здійснювали такі інновації, до загального 
кількості обстежуваних за певний період часу підприємств. 
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Г). Питома вага підприємств, що здійснювали організаційні інновації - визначається як 
відношення кількості підприємств, які здійснювали такі інновації, до загального кількості обстежуваних 
за певний період часу підприємств. 

Інноваційна активність підприємства характеризується також наявністю завершених інновацій та 
ступенем участі в їх розробці (самостійно, спільно з іншими, в основному сторонніми організаціями). 
Якщо інноваційна діяльність на підприємстві не здійснювалася, в статистиці аналізуються причини 
такого стану справ (відсутність необхідності в нововведеннях внаслідок більш ранніх інновацій, 
відсутність ринкового попиту та ін.). 

Враховуючи неоднозначність в запропонованих методичних підходах до процесу ідентифікації 
інноваційної активності підприємств, нами вирішено використовувати інтегральний метод, що 
раціонально об’єднує показники всіх вищезазначених методичних підходів. Цей методичний підхід 
можна вважати комплексним, за яким під інноваційно-активним підприємством розуміють 
підприємство, що займається інноваційною діяльністю. До напрямів інноваційної діяльності 
традиційно відносять: здійснення досліджень і розробок; придбання нових технологій, машин, 
обладнання, установок, інших основних засобів і здійснення капітальних витрат, пов’язаних з 
упровадженням інновацій; виробниче проектування, інші види підготовки виробництва для випуску 
нових продуктів, впровадження нових методів їх виробництва; здійснення маркетингових інновацій 
тощо. Такий підхід сприятиме розгляду інноваційної активності підприємства як комплексного процесу, 
спрямованого на створення, виробництво та удосконалення нових видів продукції, послуг, технологій, 
організаційних форм, поява яких на ринку може дати додатковий дохід [12; 15].  

Особливо важливе місце у визначенні напрямів стратегії формування і розвитку інноваційних 
аграрних формувань належить створеному науково-дослідному відділу ІЕТП, дослідно-
екпериментальна база якого сформована з різних за організаційно-правовою формою, розмірами, 
напрямами діяльності, виробничою спеціалізацією господарств, що забезпечує комплексний підхід в 
дослідженні сільськогосподарського виробництва. До складу дослідно-екпериментальної бази 
увійшли: 

1) Інноваційно-експериментальне селянське овочево-плодоягідне господарство з 
спеціалізацією вирощування нішевих культур і розвитку дрібного тваринництва «Заліщицьке», яке 
знаходиться за адресою: село Дзвиняч Заліщицького району);  

2) Фермерське господарство «Перспектива» – (фруктово-ягідне господарство з перспективою 
промислового виробництва продукції дитячого харчування на плодоягідній основі), яке знаходиться за 
адресою: село Городок Заліщицького району;  

3) Корпорація «Колос» - багатофункціональне агропромислове формування, з спеціалізацією 
виробництва бобових культур, яке знаходиться за адресою: село Більче-Золоте Борщівського району;  

4) Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Прогрес» з спеціалізацією 
виготовлення біогумусної продукції, що знаходиться за адресою: село Добрівляни Заліщицького 
району. 

Тобто, вся дослідно-експериментальна база ІЕТП розміщена в південній частині 
Тернопільщини, в зоні Придністров’я.  

Основна науково-дослідна тематика ІЕТП присвячена питанням використання біотехнологій в 
сільському господарстві, виробництва органічної продовольчої продукції, збереження і відтворення 
родючості сільськогосподарської землі, раціональне поєднання галузей, безвідходне виробництво і 
максимальне використання потенціалу сільського господарства. За результатами дослідження будуть 
розроблені для кожного експериментального господарства методичні рекомендації інноваційного 
розвитку. Стратегічний розвиток базових інноваційних господарств буде здійснюватися на 
інноваційно-технологічній основі, в тому числі за рахунок використання грантових програм ЄС.  

У сучасних умовах ринкових трансформацій, коли особливо зростає роль про підвищення 
інноваційної активності та конкурентоздатності підприємств постає питання про використання 
ефективних сприятливих цьому механізмів. Серед системи відповідних механізмів особливо важлива 
роль належить плануванню як функції управління, яка дає змогу правильно орієнтуватися 
підприємствам у ринковому середовищі, допомагає приймати правильні управлінські рішення, 
підвищує ймовірність досягнення бажаного успіху. 

В умовах невизначеності зовнішнього середовища та зростаючої конкуренції на ринку 
планування, підвищуючи ефективність діяльності підприємства, виконує низку завдань, а саме: воно є 
ланцюгом між постановкою цілі та найбільш оптимальним планом її реалізації; виявляє потенційні 
проблеми, нейтралізує вплив негативних наслідків діяльності підприємства; дає можливість оцінити 
практичні кроки досягнення цілей. Тобто, планування – це безперервний творчий процес, що має на 
меті досягнення поставлених цілей за оптимальних витрат ресурсів та приведення можливостей 
підприємства у відповідність до умов ринку. 

Останнім часом [9; 11; 16] все частіше постає питання про помилковість планування. Це 
пов’язано з тим, що раніше розвиток навколишнього середовища піддавався прогнозуванню на основі 
екстраполяції, а довгострокове планування було ефективним і навіть могло приносити деяку користь, 
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то тепер, коли навколишнє середовище стало мінливим, підприємствам було рекомендовано уникати 
формального планування та приймати рішення на основі управлінської інтуїції та досвіду [4; 14] і 
відповідно усі сучасні плани почали базуватися на оперативній інформації. Все це стало підставою 
для переходу на адаптивне планування інноваційної діяльності.  

За визначенням, адаптивність – це здатність аналізувати та відслідковувати зміни зовнішнього 
та внутрішнього середовища та автоматично змінювати алгоритм функціонування та структуру з 
метою збереження чи досягнення оптимального стану. Реалізація ідей адаптивного планування 
інноваційної діяльності зводиться до пристосування до змін внутрішнього та зовнішнього середовища.  

На першому етапі адаптивного планування інноваційної діяльності чітко формують цілі, які 
відображають загальну місію підприємства та напрями його розвитку, а також кінцеву мету діяльності 
для спрощення бачення кінцевих орієнтирів діяльності та шляхів їх досягнення. 

На другому етапі аналізують чинники зовнішнього середовища, зокрема мікрооточення: покупців 
(споживачів), постачальників, посередників, конкурентів, державу, фінансові структури, а також 
соціально-культурні чинники, економічні чинники, стан і зрілість ринку, міжнародне середовище, 
інтеграційні процеси, економічні та науково-технічні чинники.  

На третьому етапі адаптивного планування інноваційної діяльності аналізують внутрішнє 
середовище, а саме: персонал підприємства, загальну організацію і стилі управління, маркетинг, 
виробництво, фінанси, облік та інші функціональні напрями підприємництва.  

Необхідно відзначити, що формування переліку альтернатив інноваційної діяльності, яке 
здійснюється на четвертому етапі, є трудомістким процесом і одночасно важливим інструментом 
виявлення всіх можливих варіантів і напрямів розвитку підприємства з метою вибору оптимального. 

На п’ятому етапі адаптивного планування інноваційної діяльності передбачено оцінювання 
ефективності і ризикованості альтернативних інноваційних проектів, визначення й оцінювання певного 
переліку контрольних показників, що будуть відображати як можливий ефект від впровадження 
інноваційного проекту, так і рівень ризику, який може виникнути під час його реалізації.  

На шостому етапі здійснюється вибір оптимального проекту для його подальшої реалізації. 
Оптимальність проекту виражається у співвідношенні двох показників – ризиковості й ефективності. 
Будь-який рівень ризикованості проекту повинен супроводжуватися відповідним рівнем ефективності. 
Побудова дерева ймовірностей для обраного інноваційного проекту закладає значний рівень гнучкості 
й адаптивності, оскільки для кожного з планових показників визначаються межі та напрями змін під 
можливим впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Після остаточного вибору інноваційного проекту та 
побудови для нього дерева ймовірностей можна формувати адаптивний план інноваційної діяльності 
підприємства з подальшою його реалізацією.  

Адаптивне планування інноваційної діяльності підприємства повинно бути системним і 
безперервним процесом, що спричинює певну циклічність. Цикл починається з перевірки проекту на 
виконання. Якщо інноваційний проект не є завершеним, тоді необхідно знову аналізувати внутрішнє й 
зовнішнє середовище для виявлення нових можливостей і загроз. Якщо в процесі аналізування 
виявлено нові чинники впливу, тоді необхідно коригувати цілі та завдання з подальшою побудовою 
нового дерева ймовірностей для коригування плану інноваційної діяльності. Під час реалізації 
скорегованого плану потрібно знову оцінювати чинники зовнішнього та внутрішнього середовища і цей 
цикл повинен продовжуватися аж до закінчення реалізації інноваційного проекту.  

Таким чином, адаптивне планування є оптимальною альтернативою серед інших видів 
планування інноваційної діяльності з огляду на специфіку інноваційної діяльності як ризикованої, так і 
з огляду на механізми адаптації. Використання у моделі планування інноваційної діяльності 
циклічності і спричинює його адаптивність, що дозволяє оперативно виявляти потенційні можливості й 
загрози, ефективно адаптуватися до них, мінімізуючи ризики впровадження інновацій. Формування та 
реалізація послідовних етапів адаптивного планування інноваційної діяльності дозволять вітчизняним 
підприємствам оптимально реагувати на виклики чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. 

В процесі дослідження встановлено, що при управлінні розвитком підприємства в умовах 
невизначеності необхідно використовувати системний підхід. Системний підхід до управління – це 
логічно обґрунтований підхід до дослідження об’єктів як складних систем, які складаються з окремих 
елементів з численними внутрішніми і зовнішніми зв’язками. Використання системного підходу до 
управління підприємством сприяє глибшому вивченню об’єкта управління, повнішому уявленню про 
нього, виявленню причинно-наслідкових зв’язків між окремими частинами об’єкту.  

Основою зазначеного підходу до управління розвитком є дотримання принципів системності, до 
яких відносяться: принцип кінцевої мети, принцип вимірювання, принцип єдності, принцип зв’язаності, 
принцип модульної побудови, принцип ієрархії, принцип функціональності, принцип розвитку, принцип 
децентралізації. 

При використанні системного підходу визначають параметри входу, тобто досліджується 
потреба в ресурсах (матеріальних фінансових, трудових і інформаційних), яка визначається після 
детального вивчення організаційно-технічного рівня даної системи (рівня техніки, технології, 
особливості організації виробництва, праці і управління) і параметрів зовнішнього середовища 
(економічної, геополітичної, соціальної, екологічної й ін.). І нарешті, не менш важливого значення 
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набуває дослідження параметрів процесу, що перетворює ресурси в готову продукцію. На цьому 
етапі, залежно від об’єкту дослідження, розглядається виробнича технологія, або технологія 
управління, а також чинники і шляхи її вдосконалення. Кінцевою метою такого дослідження є розробка 
і впровадження вибраної моделі системи управління інноваційним розвитком підприємства. 

Таким чином, системний підхід дозволяє комплексно оцінити будь-яку виробничо-господарську 
діяльність, в тому числі системи управління на рівні конкретних характеристик, допомагає аналізувати 
будь-яку ситуацію в межах окремо взятої системи. Застосування системного підходу дає можливість 
найкращим чином організувати процес ухвалення управлінських рішень на всіх рівнях [4; 14; 15]. 

Досліджуючи проблему системного підходу в розвитку інноваційно-активних МСП на прикладі 
європейського і світового досвіду, виявлено, що в зарубіжних розвинених країнах стабільно 
розширюється інфраструктурна мережа впровадження технологій в економіку, яка перетворюється на 
важливе джерело створення нових робочих місць та економічного зростання [11; 13; 21].  

Так, на 2007–2013 рр. була прийнята європейська програма «Конкурентоспроможність та 
інновації» (Competitiveness and innovation, CIP), завдання якої – сприяти інноваційному розвитку малих 
та середніх підприємств і забезпечувати широкий доступ до фінансових ресурсів послуг з підтримки 
бізнесу в регіонах. Одним з компонентів зазначеної рамкової програми є програма «Підприємництво 
та інновації» (Entrepreneurship and Innovation Programme, EIP), яка спрямована на підтримку інновацій 
на малих і середніх підприємствах. Її наступницею на 2014–2020 рр. стала Programme for the 
Competitiveness of enterprises та SMEs (COSME), основними цілями якої є покращення доступу МСП 
до фінансування на всіх стадіях життєвого циклу; полегшення виходу на ринки ЄС та за його межі 
через підтримку підприємницьких мереж. 

Подальшого розвитку та поширення в Європі отримали інноваційні ваучери, які дозволяють 
малим і середнім підприємствам отримувати послуги консультантів у сфері інновацій та підвищувати 
попит на результати досліджень і розробок. Цей вид інноваційних заходів було здійснено в Бельгії, 
Естонії, Греції, Португалії та Словенії.  

Можна навести інші приклади мереж підтримки бізнесу. Так, для державної підтримки 
міжнародних кластерів використовується проект «Об’єднані кластери Європи» (Clusters Linked over 
Europe (CLOE) – Європейська мережа досконалості для управління кластерами, підтримки 
конкурентоспроможності і сприяння. Цей проект отримав підтримку через програми ЄС (European 
network of excellence). Мережі також формуються для підтримки спеціалізованих функцій: наприклад, 
маркетинг щодо видачі патентів та трансферу технологій; перетворення інноваційних 
підприємницьких проектів на успішні бізнес-проекти, організація спільної координації з дослідницькими 
установами; підтримка фінансування інновацій. Можливості мереж пов’язані з потребами учасників 
інноваційного процесу та їхніх клієнтів.  

Мережі учасників інновацій і технологій можуть діяти паралельно в кількох країнах. Деякі з них 
можуть бути сформовані на суто комерційній основі, а інші мають державне фінансування та цілі, 
визначені на державному рівні. Ці мережі можуть співіснувати та пропонувати різні типи послуг для 
своїх учасників. Часто мережі спочатку організовуються як невеликі консорціуми на регіональному чи 
національному рівні, а потім перетворюються на міжнародні супермережі.  

У багатьох країнах інноваційні та технологічні суб’єкти формують національні або спеціалізовані 
мережі, такі як Асоціація наукових парків Великобританії (United Kingdom’s Science Park Association 
(UKSPA). Представники національних органів також можуть координувати міжнародні мережі. 
Створення нових мереж також може стимулюватись шляхом запровадження державних ініціатив 
«згори-вниз». Регіональні агенції та комерційні організації з підтримки інновацій можуть надати 
фінансування чи інфраструктурні можливості для забезпечення спільної діяльності підприємств чи 
інших відповідних організацій.  

Планування інноваційної діяльності поєднує разом учасників високого рівня з дослідницької, 
освітньої, виробничої сфер та представників урядових структур різних рівнів. Результатом такої 
діяльності може стати визначення найуспішніших представників високотехнологічних галузей 
виробництва, які підтягнуться до міжнародних стандартів. Мережі можуть виникати з міжнародних 
науково-дослідних колективів, університетів та державних програм. Такі ініціативи високого рівня 
надали поштовх до утворення спеціалізованих мереж та платформ обміну, таких як міжнародні 
технологічні платформи чи інтегровані проекти [13; 18; 19; 23].  

Наприклад, Єврокомісія запровадила два типи мереж: Мережа інноваційних центрів (Innovation 
Relay Centre (IRC) Network) та Європейські інформаційні центри (European Information Centres (EIC), 
обидві з яких були організовані на регіональній основі через національні та регіональні вузли. 

Європейська мережа підприємництва EEN, яка налічує майже 600 партнерів з 64 країн світу, 6 
тис. досвідчених спеціалістів пропонує широкий спектр послуг: отримання доступу до ринкової 
інформації, вирішення юридичних питань, визначення потенційних бізнес-партнерів у Європі, 
підтримка інновацій та трансферу технологій. Перелік послуг, що надаються EEN мережею, включає:  

– надання практичної інформації щодо ринкових можливостей, європейського законодавства, 
допомога підприємцям у пошуку бізнес-партнерів з використанням власної бази даних з бізнес- та 
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технологічного співробітництва, надання інформації щодо тендерних можливостей та міжнародної 
співпраці;  

– розвиток дослідницької та інноваційної компетенцій підприємств шляхом підтримки утворення 
синергій з дослідниками та науково-дослідницькими установами, сприяння технологічному 
співробітництву та організація різноманітних заходів налагодження зв’язків (форуми, платформи, 
конференції, семінари тощо);  

– підтримка у поширенні результатів НДДКР, участі у дослідницьких програмах та отриманні 
фінансування.  

В своїй проектній діяльності ІЕТП має намір скористатися послугами, що надаються EEN 
мережею та іншими типами європейських мереж.  

Висновки з проведеного дослідження. 1. Визначено важливу роль малих і середніх 
підприємств (МСП) в економічному розвитку країни. Встановлено, що МСП характеризує собою 
суттєву структурну частину ринкової економіки як елемент конкурентного ринкового механізму. Без 
МСП економіка не може ні ефективно функціонувати, ні розвиватись, оскільки саме малий та середній 
бізнес, оперативно реагуючи на зміну ринкової кон’юнктури, надає ринковій економіці необхідної 
гнучкості. Крім того, малий бізнес мобілізує значні фінансові та виробничі ресурси населення. 

2. Перспективою виходу України з кризи є створення потужної виробничої бази за участю 
інноваційних перетворень на МСП. У конкурентній боротьбі виграють ті підприємства, які є 
інноваційно-активними. Сучасні інноваційно-активні підприємства це підприємства, які витрачають на 
інновації значні фінансові ресурси, одночасно реалізують низку інноваційних проектів, постійно 
нарощують кадровий потенціал інноваційної діяльності. 

3. Обґрунтовано комплексний методичний підхід до оцінки рівня економічної активності 
підприємств. Запропоновано методику оцінки індикаторів, що відображають ступінь участі підприємств 
у здійсненні інноваційної діяльності в цілому або окремих її видів протягом певного періоду часу і 
дозволяють одержати інформацію про різні типи інноваційної активності.  

4. Обґрунтовано інноваційний проект трансформації діяльності приватного малого підприємства 
інноваційного профілю ІЕТП в діяльність системного інтегратора конвергенції (СІК) суб’єктів аграрного 
сектора економіки до стандартів Європейського Союзу. Основним завданням діяльності СІК є 
сприяння в реформуванні національної економіки, зокрема в підготовці національного аграрного 
господарства до роботи на засадах децентралізації, місцевого самоврядування в умовах ринкової 
економіки, здатного забезпечити раціональне використання, збереження і підвищення продуктивного 
рівня аграрного ресурсного потенціалу, здійснити перехід до сталого розвитку економіки сільських 
територій, конкурентоспроможності сільськогосподарських галузей і їх продукції.  

5. Для трансформації діяльності в ІЕТП в діяльність СІК передбачені такі організаційні заходи:  
а) створення всеукраїнської громадської спілки «Науково-навчальний інноваційний 

кластер «Конкурентоспроможність». (ГС ННІК «Конкурентоспроможність). – добровільне 
об’єднання кадрового потенціалу з числа інноваційно-активних осіб з певним багажем наукових знань і 
практичним досвідом та матеріально-технічного потенціалу за рахунок інноваційно-активних 
підприємств. 

б) створення технологічних платформ (ТП) (органічне продовольство, відновна енергетика, 
збереження природних ресурсів; спроможні громади, здорове харчування). 

в) створення Центру розробки, експертизи і впровадження проектів (ЦРЕВП) (бізнес-плани, 
інноваційно-інвестиційні проекти). 

г) створення Центру трансферу технологій (ЦТТ) 
д) створення науково-дослідного відділу (НДВ) (з виробничо-експериментальною базою).  
е) створення Видавничо-інформаційного відділу (ВІВ) (науково-виробничі журнали: 

Інноваційна економіка, Сталий розвиток економіки, Місцеве самоврядування територіальних 
громад, Інноваційні пропозиції в сфері економіки і технологій, Електронна інформаційна газета, 
Сайт ІЕТП)  

ж) створення всеукраїнської мережі інноваційно-активних підприємств (ВМІАП); 
к) створення Всеукраїнської мережі інноваційно-спроможних територіальних громад 

(ВМІСТГ); 
л) створення маркетинго-торговельної площадки (МТП) для організації транскордонного 

ринку ресурсів і продукції. 
6. Обґрунтовано використання системного підходу до управління інноваційною діяльністю МСП, 

при якому враховується посилення взаємозв’язку всіх сторін діяльності підприємства – виробничої, 
фінансової, маркетингової, соціальної, екологічної та ін., а також розширення, ускладнення й 
інтенсифікація як внутрішніх, так і зовнішніх відносин. Для організації системного підходу в діяльності 
підприємство розглядається як цілісна сукупність різних видів діяльності й елементів, що знаходяться 
в суперечливій єдності й у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем. Системний підхід передбачає 
врахування всіх факторів, що впливають на діяльність підприємства, в основі функціонування яких 
знаходяться об’єктивні загальні закони, такі як закон збереження і закон безперервного розвитку, які 
пояснюють суть і природу прагнення системи до рівноваги, і її стійкість. 
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7. Запропоновано впровадження адаптивного планування як функції управління, що дає змогу 
правильно орієнтуватися підприємствам у ринковому середовищі, допомагає приймати правильні 
управлінські рішення, підвищує ймовірність досягнення бажаного успіху в умовах ризикованості, 
невизначеності, мінливості та нестабільності. При адаптивному плануванні здійснюється контроль за 
досягненням поставлених цілей за оптимальних витрат ресурсів та приведення можливостей 
підприємства у відповідність до умов ринку.  

8. Виявлено, що в зарубіжних розвинених країнах стабільно розширюється інфраструктурна 
мережа впровадження технологій в економіку, яка перетворюється на важливе джерело створення 
нових робочих місць та економічного зростання. Встановлено, що підтримка інновацій і бізнесу істотно 
залежить від здатності інфраструктури сприяти розвитку інноваційного підприємництва.  

Встановлено, що активне впровадження технологій в економіку залежить від створення 
сприятливого інфраструктурного середовища, зокрема міжнародних мережевих структур. Тому для 
розвитку вітчизняного інноваційного підприємництва, зокрема розширення інноваційно-активних 
підприємств запропоновано використати мережу інноваційних центрів (Innovation Relay Centre (IRC) 
Network), Європейські інформаційні центри (European Information Centres).  
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день можна простежити швидкий розвиток виїзного 

туризму і розширення географії туристичних поїздок. Проте, поряд із позитивними факторами за 
останні півстоліття на розвиток виїзного туризму має вплив низка факторів негативного характеру, 
зокрема – природні катастрофи. Складність впливу даного фактору проявляється в тому, що природні 
катастрофи можуть відбуватися практично в будь-якому куточку світу, а передбачити чи попередити їх 
фактично неможливо. Руйнівна дія природних катастроф призводить до людських жертв та великих 
матеріальних збитків, у тому числі й знищення транспортної й туристичної інфраструктури. 

На нашу думку, одним із ефективних способів зменшення майнових збитків виїзного туризму 
внаслідок природних катастроф є діагностування ризиків туристичних підприємств, необхідність якого 
зумовлена міжнародними нормами надання фінансових гарантій у сфері туризму. Проте, зважаючи на 
значні обсяги можливих збитків, процес страхування як один із методів діагностування ризиків 
виїзного туризму потребує їх перестрахування з метою зміцнення фінансової безпеки страховиків.  

З огляду на це, виникає необхідність визначення оптимальних обсягів власного утримання 
страховика та капіталу, необхідного для проведення діагностики ризиків виїзного туризму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діагностування ризиків у сфері туризму останнім 
часом знаходиться у полі зору вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків страхового та 
туристичного бізнесу. Зокрема, О. Бачинської, М. Денисенка, В. Кабанова, В. Кифяка, О. Ковтуна, 
М. Мариніна, О. Охріменко, І. Смирнова та ін. Однак, на теперішній час проблеми діагностики ризиків 
виїзного туризму є недостатньо висвітленими і потребують уваги. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування методів діагностування ризиків 
туристичних підприємств у сфері виїзного туризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для початку слід зазначити, що будь-яке 
туристичне підприємство відчуває економічні ризики, пов’язані з його виробничою, комерційною, 
посередницькою та іншою діяльністю, а підприємець відповідає за наслідки управлінських рішень, які 
приймаються. Фактор ризику змушує підприємця економити фінансові та матеріальні ресурси, 
розраховувати ефективність нових проектів, комерційних угод. 

Термін «ризик» походить від давньоримского «risco», яке спочатку означало рифи і пов’язану з 
ними небезпеку корабельної аварії [1]. Ризики можуть бути пов’язані з конкретною особою, майном 
або зі змінами в оточенні й умовах функціонування певного об’єкта. 

У свою чергу, події, про які йдеться, можуть викликатися факторами, які не підвласні людині 
(природні катастрофи, смерть унаслідок хвороби тощо). Вони також можуть провокуватися третіми 
особами (пожежі, пограбування) або ініціюватися самими потерпілими (наприклад, управління 
власною фірмою). 

Якщо такі події настають, то це веде до втрати майна, зменшення його вартості або змушує 
нести додаткові фінансові витрати. Такі наслідки подій називаються збитками. Якщо ці наслідки можна 
оцінити у вартісному вигляді, то йдеться про матеріальні збитки. 
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Необхідно додати, що матеріалізація ризику в господарській діяльності підприємства спричинює 
відхилення від намічених планів, зокрема у вигляді незапланованих витрат, збитків або зменшення 
запланованих доходів [2]. У зв’язку з цим, економічний або господарський ризик відіграє дуже важливу 
роль у діяльності туристичного підприємства. Він зумовлює завдання збитків господарству 
підприємства, коливання кон’юнктури, змін на ринку збуту і зміну поведінки клієнтів. 

Відмітимо також, що фактор ризику особливо посилюється в умовах нестабільного стану 
економіки, який супроводжується інфляційними процесами, дорогими кредитами тощо. 

На наш погляд, ризик у туризмі – це ймовірність того, що підприємство зазнає збитків або 
витрат, якщо прийняте управлінське рішення не здійсниться, а також, якщо при прийнятті цих рішень 
були допущені прорахунки чи помилки [3]. Ризик започатковано в самій сутності підприємницької 
діяльності, оскільки підприємець самостійно розпоряджається засобами виробництва, вибирає сферу 
діяльності, але не завжди діє правильно. В ринкових умовах підприємець постійно конкурує з іншими 
підприємцями і немає гарантії, що він вийде переможцем. 

Можна виділити такі основні фактори ризику в міжнародній туристичній діяльності: 
нестабільність попиту на туристичні послуги; неналежне виконання зобов’язань контрагентами, що 
беруть участь у створенні туристичного продукту (підприємства гостинності, перевізники, екскурсійні 
бюро, страхові компанії та ін.); залежність від природно-екологічної ситуації; політична нестабільність 
у країнах відпочинку туристів; загальноекономічний стан як у країні проживання туриста, так і в країнах 
відпочинку.  

Доцільно зауважити, що нестійка політична ситуація, тероризм, війна, революція, введення 
візового режиму негативно впливають на туристичний потік. Наприклад, внаслідок революції в Тунісі у 
першій половині 2011 року туристична галузь втратила майже півмільярда доларів, кількість іноземних 
туристів у країну зменшилась на 40%.  

Недоотриманий прибуток туристичної галузі в Єгипті внаслідок революції за лютий-квітень 2011 
року становив понад два мільярди доларів, а в березні країну відвідало на 60 відсотків менше 
відпочивальників, ніж того ж місяця торік [2]. 

Природно-екологічні ризики суттєво впливають на міжнародну туристичну діяльність, оскільки 
можливість здійснення туристичної подорожі напряму залежить від природно-кліматичних умов у 
країнах світу. Цунамі в Таїланді та Індонезії, повені у Західній Європі, лісові пожежі в Чорногорії стали 
причиною утримання туристів від поїздок у ці країни.  

Ризики вибору і надійності партнера є дуже вагомі в туристичній галузі, оскільки при створенні та 
реалізації туристичної подорожі туроператор співпрацює з багатьма партнерами (перевізниками, 
страховими компаніями, туристичними агенціями, готелями та ін.). Невиконання чи неналежне 
виконання контрагентом своїх зобов’язань призводить до негативних відгуків туристів про роботу 
туроператора, як про організатора подорож [2].  

Серед методів діагностування ризиків, що зазвичай використовуються туристичними 
підприємствами, вагоме значення має страхування. Законом України «Про страхування» передбачено 
обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів туристичної діяльності за збиток, нанесений життю, 
здоров’ю або майну туриста. 

Страховими подіями для цього виду страхування є пожежі, вибухи, аварії, руйнування, 
конфлікти з місцевою владою, рекет та інші ситуації, що призвели до збитків майну, здоров’ю, життю 
туриста. Закон України «Про туризм» передбачає фінансове забезпечення цивільної відповідальності 
туроператора та турагента гарантією банку або іншої кредитної установи з метою забезпечення прав і 
законних інтересів громадян – споживачів туристичних послуг.  

Страхові компанії пропонують також послуги страхування фінансової відповідальності 
туристичних агенцій перед туроператорами та туристами. Страховими випадками за таким видом 
страхування є неможливість вчасно та в повному обсязі здійснити перерахування коштів, 
передбачених агентською угодою, з визначених причин [4]. 

Також достатньо стійка тенденція щодо збільшення матеріальних збитків від природних 
катастроф у світі спостерігається з 80-х років ХХ-го століття, що певною мірою зумовлено зростанням 
рівня життя населення, кількість якого постійно збільшується в небезпечних зонах, у тому числі й 
завдяки розвитку виїзного туризму [1; 5]. Приблизно половина з природних катастроф останнім часом 
класифікується як бурі та екстремальні погодні умови, землетруси та урагани. В таблиці 1 наведені 
найбільші природні катастрофи ХХІ-го століття та збитки, що вони принесли. 

У 2016 р. суми страхових виплат за збитками від катастроф становили $103 млрд. За оцінками 
експертів, найбільш руйнівним для страховиків стали землетруси і цунамі в Японії – $35 млрд, 
землетрус у Новій Зеландії – $12 млрд, повені в Таїланді – $8-11 млрд. Урагани в США обійшлися в 
$14 млрд. При цьому, в Японії було застраховано набагато менше майна, ніж у США. Інакше 
компенсації становили б на десятки мільярдів більше. Загальні збитки від катастроф (природних і 
техногенних) у 2016 р. становили $350 млрд, з яких $126 млрд було відшкодовано страховиками [6]. 
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Таблиця 1 
Найбільші природні катастрофи ХХІ століття та збитки від них  

 

Стихійне лихо Країна Збитки 

Суматра-Адаманський землетрус, 
грудень 2004 р. 

Індонезія, Шрі-Ланка, Індія, Таїланд, 
Бангладеш, Малайзія, М’янма, 
Сінгапур, Мальдівські острови 

$14 млрд 

Ураган «Катріна», серпень 2005 р. Багамські острови, США $81,2 млрд 

Землетрус в провінції Кашмір, 
жовтень 2005 р. 

Пакистан $6,2 млрд 

Циклон «Наргіс», травень 2008 р. М’янма $10 млрд 

Землетрус у провінції Сичуань, 
травень 2008 р. 

Китай $146,5 млрд 

Цунамі і землетрус в регіоні Тохоку («Морський 
землетрус»), 
березень 2011 р. 

 

Японія 

 

$235 млрд 

Землетрус в штаті Гуджарат, 
січень 2011 р. 

Індія $5,5 млрд 

Ураган «Сенді», 
жовтень 2012 р. 

США, Канада, Ямайка, Куба, 
Багамські острови 

$70 млрд 

Тайфун «Хайян», листопад 2013 р. Філіппіни $14 млрд 

Джерело: складено авторами на основі [4] 

 

Економічний збиток країн світу від техногенних катастроф і природних катаклізмів у 2012 р. 
становив $186 млрд, загинули 14 тисяч осіб, $77 млрд із цієї суми покрили перестраховики. До 
найбільшого збитку в 2012 р. призвели великі природні катаклізми в США, сума збитків за якими 
становила $119 млрд, з них $65 млрд відшкодували страховики. Зокрема, наслідки урагану «Сенді» 
призвели до втрат в розмірі $70 млрд (другий показник для урагану після урагану «Катріна» у 
2005 р.) [7]. 

У 2013 р. в світі сталося 880 природних катастроф, сумарний збиток від яких становив 92 млрд 
євро, що нижче за середній багаторічний рівень. Жертвами ударів стихії стали понад 20 тисяч людей. 
Розмір збитків виявився трохи нижчим за багаторічний середній рівень у 130 млрд євро. Найбільших 
збитків завдала літня повінь у Німеччині і низці сусідніх країн Європи (11,7 млрд євро). Найбільшими 
людськими втратами супроводжувався тайфун «Хайян» (Філіппіни наприкінці листопада). Під ударами 
стихії загинули понад 6 тисяч філіппінців, мільйони жителів острівної держави лишилися просто неба. 
Загалом стихійні лиха і катастрофи за останні 30 років завдали світовій економіці збитків у розмірі 
$3,8 трлн [8]. 

Зважаючи на катастрофічні обсяги збитків, що можуть бути спричинені природними 
катаклізмами, основний тягар по їх відшкодуванню припадає, як правило, на перестраховиків, оскільки 
страховики, приймаючи на страхування ризики виїзного туризму, обов’язково їх перестраховують. За 
допомогою перестрахування страховик здатен створювати збалансований страховий портфель. Тому 
перестрахування є необхідною умовою забезпечення фінансової стійкості страхових операцій і 
нормальної діяльності будь-якої страхової компанії, що особливо важливо при страхуванні ризиків 
виїзного туризму. 

В табл. 2 представлені аналітичні дані діяльності найбільших перестраховиків світу за 
2016 р. [6]. 

Таблиця 2 
ТОР 20 перестраховиків за розміром сплачених страхових виплат за 2016 р.  

 

Місце Перестрахова група Страхові виплати, $ млн 

1 2 3 

1 Munich Re 19136 

2 Swiss Re 16057 

3 Berkshire Hathaway 9227 

4 Hannover Re 7266 

5 Lloyd's 6595 

6 GE Global Insurance Holding 5221 

7 Converium 3717 

8 Transatlantic Holdings 3638 
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продовження табл. 2 
1 2 3 

9 Everest Re 3504 

10 XL Capital 3403 

11 Partner-Re 3314 

12 ACE 3211 

13 SCOR 3031 

14 White Mountains Re 2449 

15 Odyssey Re 2224 

16 AXA Re 2154 

17 Korean Re 1663 

18 Arch 1625 

19 QBE Re 1444 

20 ToaRe 1420 

Джерело: складено авторами на основі [6] 
 

Відомо, що разом з частиною відповідальності страховик передає перестраховикові і частину 
страхової премії, отриманої від перестрахувальника, а тому розмір передачі ризиків у 
перестрахування повинен бути економічно обґрунтованим, оскільки зайві передачі негативно 
позначаються на фінансових показниках прямого страховика (цедента). З іншого боку, передачі 
менше необхідного рівня, у випадку настання катастрофічних, або серії великих збитків можуть 
поставити у важке фінансове становище страхову компанію, не захищену належним рівнем 
перестрахування. 

Страховик при страхуванні ризиків виїзного туризму ризикує отримати збитки внаслідок таких 
причин: відхилень між зарезервованим капіталом і капіталом, необхідним для покриття збитків, 
зумовлених невідповідними розмірами страхових тарифів через непередбачені технічні, соціальні або 
економічні обставини; настання протягом певного періоду кількості страхових випадків, що перевищує 
результати минулих років; помилки при оцінці максимально можливого збитку за конкретним 
ризиком [1].  

Крім того, страховик повинен враховувати такі можливі ризики, як буря, град, землетруси, 
природні катастрофи. У більшості цих випадків статистичні дані мають малу точність, а це означає, що 
страхові тарифи мають недостовірну базу і в деякій мірі носять довільний характер [1; 3]. 

Саме ці обставини змушують страховика фіксувати максимальну суму виплати, що він має 
можливість витримати при настанні найбільшого страхового випадку, щоб не поставити під загрозу 
фінансовий стан страхової компанії (рівень власного утримання страховика).  

У загальному випадку рівень власного утримання тим менший, чим більш небезпечним 
вважається ризик.  

У географічному плані рівень власного утримання теж не скрізь однаковий: він змінюється не 
тільки по країнах, але й у межах однієї країни. 

Далі приведемо формули для діагностування ризиків туристичних підприємств у сфері виїзного 
туризму. 

Рівень власного утримання застосовується для визначення коефіцієнта фінансової безпеки 
страховика. При цьому без урахування операцій перестрахування коефіцієнт безпеки страховика 
розраховується за формулою 1 [9]: 

                                                                β=(K+E(G))/σ                                                                        (1) 
 

де К – частина капіталу страховика, виділена на покриття ризиків; E(G) – математичне 
очікування доходу за страховим портфелем; σ – середньоквадратичне відхилення по сукупності 
ризиків у портфелі. 

Застосовуючи операції перестрахування, страховик застосовує рівень власного утримання і 
коефіцієнт безпеки розраховуватиметься за формулою 2: 

 

                                                              β=(K+E(G))/γσ                                                                        (2) 
 

де  γ – рівень власного утримання страховика. 
Таким чином, зі збільшенням власного утримання величина коефіцієнта безпеки страховика 

буде зменшуватись. При цьому, страховик може зменшувати рівень власного утримання до тих пір, 
поки не отримає потрібне йому значення коефіцієнта безпеки. Зазвичай приймають значення 
коефіцієнта безпеки на рівні, що дорівнює або перевищує 4 [9]. 
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Для забезпечення фінансової стійкості страхових операцій, страховик може визначати елемент 
випадковості, пов’язаний зі страховими випадками, що допоможе йому визначитися з обсягами 
перестрахування ризиків. Для цього застосовують формулу 3: 

 

a = 
SP - KV -V + P - Z ,                            (3) 

 
де SP – страхові премії, отримані за звітний період; KV – комісійні винагороди за 

перестрахування; V – витрати на ведення страхової справи; P – прибуток, отриманий у звітному 
періоді; Z – загальна сума збитків у звітному періоді. 

Показник результатів а є реалізацією, або значенням, що приймає в звітному періоді випадкова 
величина А, оскільки SP, KV, V та P – величини, що вважаються визначеними, а Z – величина 
випадкова. Тоді дисперсія А матиме вигляд (формула 4): 

 

                                                             V(A) = V  =                                                                        (4) 

Для того, щоб розрахувати V(Z), необхідно знати суму збитків, що наступили, згрупувати їх за 
категоріями однорідних ризиків і знайти для кожної Zi категорії закон настання і розподілу збитків. При 
цьому, квадратний корінь з дисперсії збитків, ділений на суму страхових премій, дає оцінку 
стандартного відхилення показника результатів і може набувати наступного вигляду (формула 5): 

                                                          n(A)=   n-1                                                          (5) 

де  n ,  n-1 – середньоквадратичне відхилення по сукупності ризиків у портфелі в 
досліджуваному та попередньому періодах; SPn, SPn-1 – зібрані страхові премії у досліджуваному та 
попередньому періодах. 

З урахуванням зазначених вище формул страховик може формувати збалансований страховий 

портфель з урахуванням дисперсії збитків та стандартного середньоквадратичного відхилення  
результату, що отримувала страхова компанія у попередні роки. Для цього використовують спеціальні 
таблиці, в яких представлені середні страхові премії та стандартні відхилення за різними групами 
ризиків. 

Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи наведене вище, можна стверджувати, 
що розвиток туризму в сучасному світі характеризується негативним впливом природних катастроф, 
що призводять до великих матеріальних збитків та викликає необхідність підвищення фінансової 
безпеки страховиків шляхом здійснення перестрахування ризиків виїзного туризму. 

Одним із діагностичних методів для визначення ризиків у сфері виїзного туризму є 
використання математичної моделі, побудованої з урахуванням середнього значення коефіцієнта 
фінансової безпеки туристичного підприємства, дозволяє визначити прогнозований обсяг капіталу, 
необхідного страховій компанії для здійснення страхування ризиків виїзного туризму в залежності від 
рівня її власного утримання. 
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CHOICE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT 
STRATEGIES ON THE BASIS OF BCG MATRIX APPLICATION 

 
Постановка проблеми. В умовах глобалізації та нестабільного зовнішнього середовища у 

підприємств виникає необхідність застосування ефективного механізму стратегічного управління для 
забезпечення стійкого функціонування. Динамічний розвиток сучасного ринку та стрімкий вплив 
науково-технічного прогресу посилюють необхідність стратегічного управління розвитком 
сільськогосподарських підприємств. Міжнародна конкуренція, поширення іноземних товарів на 
українському ринку, зниження конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва 
зумовлюють розгляд стратегічного управління як першочергової управлінської проблеми, вирішення 
якої забезпечить стабільний розвиток сільськогосподарських підприємств у економічному середовищі. 
Актуальність теми визначається тим, що, незважаючи на трансформацію підходів, принципів та 
завдань планування в умовах ринку, незмінним залишається розуміння керівництва щодо необхідності 

http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak_1.htm
http://www.rusnauka.com/
http://forinsurer.com/public/05/03/02/1739
http://www.rate1.com.ua/ua/dovkillja/priroda/2391/
http://westudents.com.ua/glavy/34767-72-turistopotoki-svtu.html
http://westudents.com.ua/glavy/34767-72-turistopotoki-svtu.html
http://www.munichre.com/en/homepage/index.html
http://www.swissre.com/


ЕКОНОМІКА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  

 

 112 

розроблення стратегій сільськогосподарського підприємства на всіх етапах його розвитку. Також 
виникає необхідність адаптації класичних підходів щодо управління портфелем бізнесу до 
особливостей функціонування сільськогосподарських підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною основою наукових досліджень 
проблематики стратегічного управління розвитком підприємств стали роботи І. Ансоффа, 
Л. Балабанової [1], І. Герчикової [3], Н. Куденко, А. Томпсона [8], А. Дж. Стрікленда [8] та інших. 
Питання стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств висвітлені в роботах І. Белко [2], 
О. Гудзинського, О. Кучера, Я. Ларіної, І. Соловйова.  

Вимагають подальших наукових досліджень питання розроблення методів стратегічного 
управління розвитком підприємств, що передбачає розв’язання проблеми реалізації стратегій 
розвитку сільськогосподарськими підприємствами. Необхідним є поглиблення методичних розробок 
щодо застосування матричних методів у процесі формування стратегій таких підприємств. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення наукових підходів до процесів 
розробки стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки, а також 
обґрунтування рекомендацій щодо їх удосконалення. Для досягнення поставленої мети встановлені 
такі завдання дослідження: 1) визначити базові наукові підходи до процесів розробки стратегій 
розвитку сільськогосподарських підприємств; 2) обґрунтувати доцільність впровадження матричних 
методів для аналізу стратегічних позицій та визначення стратегій сільськогосподарських підприємств; 
3) визначити особливості застосування матриці БКГ для сільськогосподарських підприємств різних 
типів і масштабів діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поява моделі або матриці БКГ стала логічним 
завершенням дослідницької роботи, проведеної у 60-х роках ХХ століття фахівцями Бостонської 
консультативної групи (Boston Consulting Group) у сфері стратегічного планування. В основі матриці 
БКГ лежить модель життєвого циклу товару, відповідно до якої товар у своєму розвитку проходить 
чотири стадії: вихід на ринок (товар – "проблема"), зростання (товар – "зірка"), зрілість (товар – "дійна 
корова") і спад (товар –"собака") [8]. 

Для оцінки конкурентоспроможності окремих видів бізнесу в матриці БКГ використовуються два 
критерії: темп зростання галузевого ринку; відносна частка ринку. Темп зростання ринку визначається 
як середньозважене значення темпів зростання різних сегментів ринку, в яких діє підприємство, або 
приймається рівним темпу зростання валового національного продукту. Темпи зростання галузі 10% і 
більше зазвичай розглядаються як високі. Проте для сільського господарства, де життєві цикли 
товарів подовжені і не відповідають класичній кривій, такими можуть вважатися темпи зростання 
більше 5%. Відносна частка ринку визначається діленням частки ринку розглянутого бізнесу на частку 
ринку найбільшого конкурента. 

Значення частки ринку, що дорівнює 1, відокремлює продукти – ринкові лідери – від 
послідовників. Таким чином, здійснюється розподіл підрозділів бізнесу (окремих продуктів) на чотири 
різні групи, згадані вище. 

В основі матриці БКГ лежать два припущення: 
– бізнес, який має значну, вагому частку ринку, набуває в результаті дії ефекту досвіду 

конкурентну стратегічну перевагу щодо витрат виробництва. Звідси випливає, що найбільший 
конкурент має найбільшу рентабельність продажу за ринковими цінами і для нього фінансові потоки 
максимальні. 

– присутність на зростаючому ринку означає підвищену потребу у фінансових коштах для 
розвитку, тобто оновлення та розширення виробництва, активного просування товарів і т.д. Якщо 
темп зростання ринку невеликий, наприклад, зрілий ринок, то товар не потребує значного 
фінансування. 

У тому випадку, коли обидві гіпотези виконуються, можна виділити чотири групи ринків товару, 
відповідні різним пріоритетним стратегічним цілям і фінансовим потребам [4]: 

"Проблеми (знаки питання)" (швидке зростання / мала частка): товари цієї групи можуть 
виявитися дуже перспективними, оскільки ринок розширюється, але вимагають значних коштів для 
підтримки зростання. Щодо цієї групи продуктів необхідно вирішити: збільшити частку ринку даних 
товарів або припинити їх фінансування. 

"Зірки" (швидке зростання / висока частка) – це ринкові лідери. Вони приносять значний 
прибуток завдяки своїй конкурентоспроможності, але також потребують фінансування для підтримки 
високої частки ринку. 

"Дійних корів" (повільне зростання / висока частка): товари, здатні принести більше прибутку, ніж 
необхідно для підтримки їх росту. Вони є основним джерелом фінансових коштів для диверсифікації 
та наукових досліджень. Пріоритетна стратегічна мета – "збір врожаю". 

"Собаки" (повільне зростання / мала частка) – це продукти, які знаходяться в невигідному 
становищі по витратах і не мають можливостей зростання. Збереження таких товарів пов’язано зі 
значними фінансовими витратами при невеликих шансах на поліпшення становища. Пріоритетна 
стратегія – припинення інвестицій і скромне існування. 



ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА  1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

  

113 

В ідеалі збалансований номенклатурний портфель підприємства повинен включати 2-3 товари – 
"дійні корови", 1-2 – "Зірки", кілька "проблем" у ролі «точок зростання» на майбутнє і, можливо, 
невелике число товарів – "собак". Надлишок старіючих товарів вказує на небезпеку спаду, навіть якщо 
поточні результати діяльності підприємства відносно гарні. Надлишок нових товарів може призвести 
до фінансових ускладнень. 

Така класична матриця БКГ має значення як інструмент стратегічного планування для тих 
сільськогосподарських підприємств, які за відносною ринковою часткою окремих стратегічних 
господарських підрозділів наближаються до значення 1. Це, як правило, стосується агрохолдингів, а 
також великих підприємств як за кількістю працюючих, так і за кількістю оброблюваних земель і за 
масштабами (обсягами) виробництва. У такому разі спрацьовує ефект масштабу. Велике 
підприємство може працювати з нижчими витратами, ніж дрібне за рахунок технологічних переваг і 
вищої продуктивності [1, с. 147]. Проте феномен зниження витрат залежить не лише від масштабів 
виробництва, адже «… при збільшенні обсягу виробництва рівень знань, досягнутий у ході 
нагромадження виробничого досвіду, найчастіше приводив до знаходження додаткових шляхів 
підвищення ефективності виробництва і навіть до зниження витрат» [1, с. 148].     

Для середніх і малих сільськогосподарських підприємств такий методичний підхід застосовувати 
некоректно, оскільки, по-перше, у господарському портфелі таких підприємств переважають 
традиційні культури, що не відповідають класичному життєвому циклу; по-друге, такі підприємства не 
є активними конкурентами на ринку; по-третє, вони, як правило, не здатні забезпечити підвищену 
потребу у фінансових коштах для розвитку, тобто оновлення та розширення виробництва, активного 
просування товарів; і по-четверте, такі підприємства, як правило, не мають у складі управлінського 
персоналу висококваліфікованих кадрів, що володіють сучасними інструментами маркетингу.  

У портфелі бізнесу в умовах сучасних конкурентних ринків виділяють наступні траєкторії 
(сценарії) розвитку (рис. 1):   

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Матриця БКГ з можливими траєкторіями розвитку 
Джерело: побудовано авторами на основі [1; 4] 

 
"Траєкторія нового товару (новатор)". Інвестуючи в НДДКР кошти, одержувані від "дійних корів", 

підприємство виходить на ринок з принципово новим товаром, який займає місце зірки. 
"Траєкторія послідовника". Засоби від "дійних корів" інвестуються в товар – "проблему", на ринку 

якого домінує лідер. Підприємство дотримується агресивної стратегії нарощування частки ринку, і 
товар – "проблема" перетворюється в "зірку". 

"Траєкторія невдачі". Внаслідок недостатнього інвестування, товар – зірка втрачає лідируючі 
позиції на ринку і стає товаром – "проблемою". 

"Траєкторія посередності". Товару – "проблемі" не вдається збільшити свою частку ринку, і він 
вступає в наступну стадію (товар – "собака"). 
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Збалансований товарний портфель сільськогосподарського підприємства повинен включати 2-4 
і більше товари – "дійні корови", 1-2 – "Зірки" (проте їх може і не бути, якщо це мале або середнє 
підприємство без достатнього обсягу фінансування та активної інноваційної діяльності), 2-3 "знаки 
питання" у ролі «точок зростання» на майбутнє і, можливо, невелике число товарів – "собак". 
Балансування товарного портфеля сільськогосподарського підприємства має значною мірою 
залежати від коливань ринкового попиту, цін та доходності окремих видів продукції у даний період 
часу.  

Основні рекомендації матриці БКГ по корпоративному портфелю представлені в таблиці 1. 
Таблиця 1  

Рекомендації щодо формування стратегій згідно матриці БКГ  
 

Темпи зростання 
ринку 

Відносна 
частка ринку 

Головні стратегії 
Похідні (функціональні) 

стратегії 

Застосування щодо 
стратегічних 

господарських підрозділів 

Високі Будь-яка Зростання Інвестування «Зірки», «Знаки питання» 

Незначний ріст 
або скорочення 

≥ 1 
Стабілізації 

(стримування) 
«Зняття вершків» «Дійні корови»» 

Незначний ріст 
або скорочення 

≤1 Скорочення (відступ) Деінвестування 
«Собаки», «Знаки 

питання» 

Джерело:  сформовано авторами 
 

Матриця БКГ допомагає виконанню двох функцій: прийняття рішень по намічених позиціях на 
ринку і розподілу стратегічних засобів між різними зонами господарювання в майбутньому. 

Серед переваг матриці БКГ, як інструменту стратегічного управління, перш за все варто 
відзначити її простоту. Матриця вельми корисна при виборі між різними стратегічними господарськими 
підрозділами (СГП), визначенні стратегічних позицій і при розподілі ресурсів на найближчу 
перспективу. 

Однак, через простоту, матриця БКГ володіє двома істотними недоліками: всі СГП, положення в 
яких компанії аналізується за допомогою матриці БКГ повинні знаходитись в однаковій фазі розвитку 
життєвого циклу; всередині стратегічних зон господарювання конкуренція повинна відбуватися таким 
чином, щоб використовуваних показників було досить для визначення міцності конкурентних позицій 
компанії. 

Якщо перший недолік є фатальним, тобто СГП, що знаходяться на різних стадіях життєвого 
циклу, не можуть бути проаналізовані за допомогою даної матриці, то другий недолік цілком може 
бути усунутий. В процесі вдосконалення матриці БКГ авторами пропонувалися абсолютно різні 
показники. Основні представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2  
Параметри оцінювання стратегічного положення за допомогою матриці БКГ  

 

№ Об’єкт оцінювання Показник 

1 

галузь 

Темпи зростання попиту 

2 Темпи зростання ринку 

3 Привабливість галузі (сфери бізнесу) 

4 

підприємство 

Відносна ринкова частка 

5 Конкурентоспроможність СГП 

6 Майбутня конкурентна позиція підприємства на ринку 

Джерело: сформовано авторами 

 
Показник майбутньої конкурентоспроможності компанії на ринку визначається відношенням 

очікуваного доходу на капітал і оптимального (або базового) доходу на капітал. Фактично це 
прогнозована рентабельність капіталу компанії або ж аналіз тенденції зміни цього показника в останні 
роки. 

У загальному випадку привабливість СГП може бути розрахована, виходячи зі співвідношення 
[4]: 

                                   Привабливість СГП = aG + bP + cO - dT,                                                     (1) 
де a, b, c і d – коефіцієнти відносного внеску кожного фактора (в сумі складають 1,0), 

G – перспективи росту ринку, 
P – перспективи рентабельності на ринку, 
O – позитивні впливи з боку навколишнього середовища, 
T – негативні впливи з боку навколишнього середовища. 
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Розробка стратегій сільськогосподарських підприємств має враховувати оцінку рівня 
ефективності їх господарської діяльності, оскільки це впливає на формування й використання 
фінансових ресурсів підприємства. Тому розглянемо та проаналізуємо показники ефективності 
господарської діяльності на прикладі конкретних підприємств Хмельницької області протягом 2013-
2015 рр. (табл. 3). 

Таблиця 3 
Показники ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Хмельницької 

області протягом 2013-2015 рр.  
(в середньому за три роки) 

 

Найменування підприємства 
Виручка від 
реалізації,  

тис. грн 

Валовий 
прибуток, 
тис. грн 

Рівень рентабельності 
сільськогосподарського 

виробництва, % 

  ТОВ «Оболонь Агро» 
Чемеровецького району 

140745 16899 10,4 

  СГК «Летава» Чемеровецького 
району 

38237 7527 24,5 

 СТзОВ ВФ «Гуменецьке» 14817 13 0,1 

Джерело: сформовано авторами на основі даних [5-7] 
 

Аналіз показників ефективності господарювання свідчить, що у середньому упродовж 2013–
2015 років найбільш ефективно провадило свою господарську діяльність підприємство СГК «Летава» 
Чемеровецького району, що свідчить про високу ефективність використання ресурсів та достатньо 
стійке конкурентне становище зазначеного підприємства на ринку агропродовольчої продукції. 
Виходячи з середнього рівня рентабельності, можна стверджувати, що стратегію зростання доцільно 
використовувати для двох досліджуваних підприємств (ТОВ «Оболонь Агро» та СГК «Летава» 
Чемеровецького району). Для СТзОВ ВФ «Гуменецьке» слід обрати альтернативний варіант стратегію 
стабілізації та активного пошуку конкурентних переваг.  

Для більш ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств важливим є застосування 
таких стратегій зростання, як: стратегії інтенсивного росту (стратегії розширення меж ринку, 
оновлення асортименту, підвищення якості продукції, впровадження нових технологій та сортів 
рослин); стратегії підтримки конкурентних переваг (селективної спеціалізації, підтримка існуючих 
напрямів розвитку, модифікація продукції, впровадження нових більш продуктивних сортів рослин).  

Найважливішою проблемою будь-якого українського підприємства, що працює в ринкових 
умовах є проблема його виживання, забезпечення стабільного розвитку з помірним зростанням. 
Ефективне її вирішення полягає у створенні і реалізації конкурентних переваг, що значною мірою 
можуть бути досягнуті на основі правильно розробленої й ефективної стратегії розвитку підприємства. 
Вся діяльність сільськогосподарських підприємств повинна обов’язково базуватися на вивченні потреб 
цільового ринку і споживчого попиту, оцінці та врахуванні умов виробництва найближчим часом і на 
перспективу [2, с. 347]. Формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств повинно 
ґрунтуватися на: забезпеченні постійного підвищення якості продукції, її привабливості для 
споживача; оптимізації асортименту і цін; побудові ефективної збутової мережі на основі стабільних 
контактів з посередниками; врахування національних особливостей та специфіки запитів споживачів у 
різних регіонах [2, с. 347]. У значної частини сільськогосподарських підприємств відсутня діюча 
система стратегічного управління, вони орієнтовані на досягнення короткострокових цілей або 
пасивне реагування на зміни ринкової кон’юнктури. Рівень управління досліджуваними 
сільськогосподарськими підприємствами можна вважати задовільним, оскільки воно забезпечує 
виживання господарств та мінімальний рівень рентабельності. Однак, для подальшого розвитку варто 
сконцентруватися на формуванні й реалізації стратегій. У науці стратегічного управління та світовій 
практиці виокремлюють три основних види стратегій розвитку підприємства, кожний з яких повністю 
обґрунтований специфікою аграрного виробництва 

1) стратегія зростання (розвитку) відображає намір підприємства збільшувати обсяги продажів, 
прибутку, капіталовкладень;  

2) стратегія стабілізації (сталості) характеризує прагнення підприємства зберегти досягнуті 
обсяги виробництва в умовах суттєвої нестабільності обсягів продажів і прибутку;  

3) стратегія виживання – оборонна стратегія в умовах глибокої кризи діяльності підприємства [3, 
c. 315-322]. 

Стратегію розвитку можна реалізувати на основі інтенсивного росту або інтенсифікації ринкових 
зусиль підприємства за наявних ресурсів; інтеграційного розвитку, або розширення діяльності 
підприємства через контроль чи приєднання до нього інших підприємств; диверсифікації, або 
розширення сфер діяльності підприємства на ринках нових товарів за межами галузі. Для здійснення 
запропонованої стратегії необхідні додаткові вкладення в розвиток перспективних галузей 
виробництва, завоювання більшої частки ринку, повніше використання державної підтримки, 
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використання засобів формування попиту і стимулювання збуту, застосування передових досягнень у 
техніці, технології, організації управління та маркетингу.  

Основними шляхами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств повинні стати: 
науково обґрунтована система ведення господарства відповідно до природно-кліматичних та 
економічних умов з урахуванням розвитку на перспективу; створення міцної матеріально-технічної 
бази відповідно до обсягу і структури виробництва продукції, системи машин для забезпечення 
комплексної механізації виробничих процесів, переведення виробництва продукції на промислову 
основу; селекція і насінництво, виведення нових і поліпшених районованих сортів культур, проведення 
робіт для одержання високоякісного насіння сільськогосподарських культур; впровадження науково 
обґрунтованих систем землеробства; максимальне зменшення витрат при збиранні врожаю, 
транспортуванні, зберіганні, переробці та реалізації продукції; спеціалізація сільськогосподарського 
виробництва як умова концентрації фінансово-матеріальних і трудових ресурсів на виробництві 
основних видів продукції; створення інформаційно-обчислювальної системи планування, обліку, 
звітності та оперативного управління виробництвом на базі сучасної комп’ютеризації [2, с. 348]. Вибір 
ефективної стратегії розвитку, врахування результатів аналізу показників діяльності забезпечить 
підприємству стійку конкурентну позицію на ринку. 

Розглянемо процес формування матриці БКГ для досліджуваних сільськогосподарських 
підприємств Хмельницької області. 

Вивчення структури асортименту показало, що підприємства є співставними для порівняння 
ринкових позицій. Проте побудова матриці за класичними ознаками (темпи зростання ринку та 
відносна ринкова частка) виправдана з методичної точки зору лише для середніх та великих 
підприємств, конкурентні дії яких є на ринку значимими для інших гравців. Таким підприємством є ТОВ 
«Оболонь-Агро» (табл. 4). 

Таблиця 4  
Характеристика сфер бізнесу ТОВ «Оболонь-Агро» на ринку агропродовольчої продукції 

 

Господарський 
підрозділ 

Обсяг 
продажу, 
тис. грн 

Темпи росту 
ринку (за 

2014-2016 рр.) 

Найбільші конкуренти 
підприємства у даній бізнес-

сфері 

Відносна ринкова 
частка 

Зернові та 
зернобобові 

126679 10 «Енселко Агро» (Кернел Груп) 0,43 

Соняшник 12237 2,8 
Сварог Вест Груп 

ТОВ «Лотівка Еліт» 
0,095 

Соя 14313 5,6 ТОВ «АГРОФІРМА-ОБРІЙ» 0,016 

Ріпак озимий 28571 2,5 
Холдинг Мрія 
Енселко Агро 

0,23 

Плоди (зерняткові, 
кісточкові) 

5607 15,8 ПП «Аграрна компанія 2004» 0,095 

Велика рогата 
худоба 

4182 -7 ТОВ «Подільський господар» 0,38 

Свині 12600 2 ПП «Аграрна компанія 2004» 0,17 

Молоко 10974 3,5 ТОВ «Подільський господар» 0,1 

Джерело: розраховано авторами на основі даних звітності підприємств та даних щодо обсягів продажу 
продукції основними конкурентами 

 

Модель БКГ для розглянутих сфер діяльності ТОВ «Оболонь-Агро»  виглядає наступним чином 
(рис. 2). При цьому ми приймаємо точку поділу вертикальної осі на перспективні і малоперспективні 
ринки на рівні 5%, як зазначалося вище, а по горизонтальній вважатимемо значенням поділу відносну 
ринкову частку, що дорівнює 0,4. 

Таким чином, з рис. 2 ми бачимо, що господарський портфель ТОВ «Оболонь-Агро» частково 
збалансований. СГП «Зернові та зернобобові» знаходиться на межі «Зірок» і «Дійних корів», 
виступаючи на підприємстві основним джерелом надходження коштів для розвитку інших товарних 
груп. СГП «ВРХ», хоча й знаходиться на ринку, що звужується, проте все ж не потребує вилучення з 
портфеля бізнесу. До «Знаків питання» належать плоди, що відносяться до надзвичайно 
перспективного ринку. У цьому випадку керівництву підприємства необхідно ретельно вивчити попит 
на окремі види та сорти плодів та ягід та здійснювати пошук оптимальних каналів розподілу. 
Перспективними є також вирощування озимого ріпаку та сої.  

З метою підтвердження вибору стратегій розвитку господарських підрозділів доцільно також 
застосувати модифіковану матрицю, що будується за параметрами темпи росту ринку/частка в обсязі 
продажу (реалізації) (табл. 5). 

 



ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА  1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

  

117 

 
Рис. 2. Матриця БКГ за класичною побудовою для ТОВ «Оболонь-Агро» 

Джерело: побудовано авторами 
 

Таблиця 5  
Вихідні дані для побудови модифікованої матриці БКГ для ТОВ «Оболонь-Агро» 

 

Господарський підрозділ Частка в обсязі продажу Рентабельність 

Зернові та зернобобові 54,4 38,4 

Соняшник 5,8 36,2 

Соя 5,3 45,2 

Ріпак озимий 12,3 45 

Плоди (зерняткові, кісточкові) 10,3 31 

Велика рогата худоба 1,8 -31,4 

Свині 5,4 4,8 

Молоко 4,7 15,6 

Джерело: сформовано авторами 

 
На основі табличних даних побудуємо матрицю з використанням редактора Ecxel (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Модифікова матриця БКГ для ТОВ «Оболонь-Агро»  
Джерело: сформовано авторами 
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Таким чином, модифікована матриця БКГ підтверджує пріоритетність розвитку виробництва 
продукції рослинництва в ТОВ «Оболонь Агро», причому господарським підрозділом – джерелом 
фінансування є виробництво зернових. Перспективним є також вирощування ріпаку, сої, плодів 
(зерняткових та кісточкових). Щодо виробництва соняшнику, потрібно здійснити прогнозування 
розвитку ринків і, ймовірно, пошук додаткових каналів реалізації. З галузі тваринництва доцільно 
розвивати молочне скотарство та свинарство, підтримуючи виробництво ВРХ на стабільному рівні або 
поступово звужуючи його.    

Для малих сільськогосподарських підприємств доцільно використовувати модифіковану 
матрицю БКГ, оскільки вони не є сильними гравцями на ринку, і їх відносна ринкова частка не є 
значимим параметром у процесі розвитку. 

Висновки з проведеного дослідження. В основі матриці БКГ лежать два припущення:1) 
бізнес, який має значну, вагому частку ринку, набуває в результаті дії ефекту досвіду конкурентну 
стратегічну перевагу щодо витрат виробництва; 2) присутність на зростаючому ринку означає 
підвищену потребу у фінансових коштах для розвитку. Класична матриця БКГ має значення як 
інструмент стратегічного планування для тих сільськогосподарських підприємств, які за відносною 
ринковою часткою окремих стратегічних господарських підрозділів наближаються до 1. Це, як 
правило, стосується агрохолдингів, а також великих підприємств як за кількістю працюючих, так і за 
кількістю оброблюваних земель і за масштабами (обсягами) виробництва. Для середніх і малих 
сільськогосподарських підприємств такий методичний підхід застосовувати некоректно, оскільки, по-
перше, у господарському портфелі таких підприємств переважають традиційні культури, що не мають 
класичного життєвого циклу; по-друге, такі підприємства не є активними конкурентами; по-третє, вони, 
як правило, не здатні забезпечити підвищену потребу у фінансових коштах для розвитку, і по-
четверте, не мають у складі управлінського персоналу висококваліфікованих кадрів, що володіють 
сучасними інструментами маркетингу. Балансування товарного портфеля сільськогосподарського 
підприємства має значною мірою залежати від коливань ринкового попиту, цін та доходності окремих 
видів продукції у даний період часу.  

Для більш ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств важливим є застосування 
таких стратегій зростання, як: стратегії інтенсивного росту (стратегії розширення меж ринку, 
оновлення асортименту, підвищення якості продукції, впровадження нових технологій та сортів 
рослин); стратегії підтримки конкурентних переваг (селективної спеціалізації, підтримка існуючих 
напрямів розвитку, модифікація продукції, впровадження нових більш продуктивних сортів рослин).  
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Постановка проблеми. Інноваційний шлях розвитку підприємства передбачає періодичне 

технологічне оновлення виробництва, що є запорукою його ефективного функціонування. В сучасних 
умовах результативна і конкурентоспроможна діяльність суб’єктів господарювання в усіх сферах 
економіки, в тому числі щодо технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських 
підприємств, вимагає пошуку шляхів найбільш раціонального використання наявних ресурсів та 
якнайповнішого врахування факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Пріоритетним ресурсом і визначальним фактором будь-якої діяльності на підприємстві є 
людина. Дослідники підкреслюють важливість врахування людського чинника як на макро-, так і на 
мікрорівні. Так, Й.П. Звонар формування якісного соціально-трудового потенціалу називає 
пріоритетним завданням економічної політики держави [1, с. 63]. Л.І. Курило вважає, що людський 
капітал є основою формування і функціонування інтелектуального капіталу [2, с. 7]. На думку 
Л.В. Іваненко, “недостатній розвиток людського капіталу знижує інноваційний потенціал підприємств”, 
що може проявлятися у негативних показниках продуктивності праці, непродуктивних витратах, 
втратах робочого часу, погіршенні якості продукції та експлуатації устаткування, затримці 
впровадження нової техніки, реконструкції та оновлення виробництва, матеріальних збитках 
[3, с. 145].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Персонал підприємств та управління ним, у тому 
числі в аграрному секторі, є об’єктом дослідження таких вчених, як: Й.П. Звонар, Л.І. Іваненко, 
Л.І. Курило, Л.А Майстер, І.В. Партика, Ю.О. Редькіна, В.В. Ровенська, О.В. Ульяненко, В.О. Фролов, 
Г.Й. Юркевич. Незважаючи на значну кількість напрацювань у цьому напрямку, питання сутнісних 
характеристик персоналу сільськогосподарських підприємств в аспекті технологічного оновлення 
виробництва є актуальним та потребує подальшого вивчення відповідно до сучасних умов 
господарювання. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутнісних характеристик персоналу в 
аспекті технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств . 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%9B$
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Виклад основного матеріалу дослідження. З огляду на важливість людського фактора в 
діяльності підприємства, необхідно ґрунтовно та всесторонньо розглянути усі характеристики людини-
працівника відповідно до потреб суб’єктів господарювання. Особливої уваги потребує вивчення ролі 
та місця персоналу як визначального фактора реалізації процесу технологічного оновлення 
виробництва на підприємстві. Дослідження сутнісних характеристик персоналу сільськогосподарських 
підприємств вимагає з’ясування суті цього поняття.  

Сучасна наука пропонує низку підходів до визначення поняття “персонал”. Так, Г.Й. Юркевич 
називає персонал “головним ресурсом будь-якої організації” [4, с. 147]. І.В. Партика вважає 
працівників капіталом підприємства [5, с. 231]. Л.А. Майстер під персоналом розуміє “сукупність людей 
підприємства з відповідною кваліфікацією, що беруть участь у його господарських процесах, 
забезпечуючи його життєдіяльність та розвиток за умови отримання заробітної плати в межах 
трудового законодавства” [6, с. 215]. В.О. Фролов трактує цю категорію як “трудові ресурси, які 
володіють такими якісними ознаками, як здоров’я, розумові здібності, знання, професійна підготовка, 
вміння та досвід виконання трудових функцій, мобільність, що здатні забезпечувати виробничий і 
соціальний результат та дохід для себе і суспільства, потребують певних витрат, необхідних для 
відтворення робочої сили”, крім цього, пропонує розглядати персонал у межах підприємства як 
людський капітал [7]. О.В. Ульяненко персоналом сільськогосподарських підприємств вважає 
“основний штатний склад постійних, сезонних і тимчасових працівників, які мають певну компетенцію, 
поєднують здібності та мотивацію кожного співробітника, визначають поведінку у рамках організації, 
згодні працювати за рівня оплати праці, запропонованого роботодавцем” [8]. 

Науковці, в рамках своїх досліджень, для означення людей, зайнятих в організації, 
послуговуються низкою споріднених категорій (робітники, робоча сила, працівники, персонал, кадри, 
кадровий потенціал, трудові ресурси, трудовий потенціал, людські ресурси, людський фактор, 
людський потенціал, людський капітал тощо), заснованих на визначенні функцій людини в організації, 
її кількісних і якісних характеристиках, ролі як компонента ресурсного потенціалу, фактора 
виробництва, здатності до виконання певних обов’язків. 

Людина, як частина персоналу організації, повинна володіти такими знаннями, здібностями та 
професійними характеристиками, які дозволять їй, реалізовуючи свою здатність до праці, продукувати 
дохід підприємства та свій особистий. 

Персонал підприємства слід розглядати як визначальну забезпечуючу складову та умову 
ефективної реалізації процесу технологічного оновлення виробництва, а також як ініціатора його 
здійснення. 

Працівники підприємства, використовуючи свої знання, вміння та навички можуть вносити 
пропозиції щодо технологічного оновлення виробничого процесу. Персонал також повинен володіти 
належними професійними знаннями, що дозволять забезпечити правильну реалізацію виробничого 
процесу відповідно до нової технології. Крім цього, технологічне оновлення виробництва на 
підприємстві може вимагати додаткового навчання та підвищення кваліфікації працівників. 

На наш погляд, персонал підприємства характеризується двома складовими – реальною і 
потенційною. Реальна складова – це наявні, здобуті раніше працівниками знання, уміння, навики, які 
вже використовуються у практичній діяльності, у даному випадку у звичному процесі виробничої 
діяльності. Потенційна складова – це усі ті знання, уміння, навики, які можуть розвинутись у людини в 
результаті роботи над собою (самоосвіти) та вкладень у неї з боку підприємства (професійне 
навчання, підвищення кваліфікації тощо) і які є необхідні у процесі технологічного оновлення 
виробництва. 

В.В. Ровенська, Ю.О. Редькіна виокремлюють такі етапи процесу підготовки інноваційно-
орієнтованих фахівців: в навчальних закладах, на виробництві, в процесі післявузівського навчання 
або підвищення кваліфікації. Серед нових форм підвищення кваліфікації співробітників зазначені 
автори називають: корпоративне навчання, дистанційне навчання, бізнес-тренінги, спеціалізовані 
тренінги, коучинги [12, с. 470–471]. 

Процес дослідження формування людини-працівника слід розпочинати з моменту народження. 
Формування базових характеристик, які в подальшому будуть основою професійних, відбувається на 
декількох етапах. Перший етап – це знання та базові цінності, закладені батьками й у дошкільних і 
шкільних навчальних закладах (цінності культури, знань, потреби навчатися, розвиватися, 
вдосконалюватися, працювати); другий етап – професійна підготовка (фахові знання у певній сфері 
діяльності, отримані у професійно-технічних і вищих навчальних закладах); третій етап – професійно-
практична підготовка (знання, уміння, навики, здобутті у процесі практичної діяльності на підприємстві, 
установі, організації та в результаті підвищення кваліфікації і самоосвіти). 

Персонал підприємства формується відповідними особистостями, тому необхідно також 
враховувати сутнісні характеристики (складові) людини-працівника, які мають важливе значення у 
його професійній діяльності, зокрема: природну, соціальну, економічну. 

Природна складова охоплює сукупність фізіологічних та психологічних характеристик людини, 
генетично закладених та набутих у процесі життя, які визначають її фізичне та психічне здоров’я, 
інтелектуальні (розумові) здібності, схильності до певного виду діяльності, звички, наполегливість, 
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працелюбність, уважність, спостережливість, можливості сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, 
здатності до напруженої праці тощо.  

Економічна компонента персоналу проявляється у її здатності до праці, інноваційної діяльності, 
творчого мислення, генерування нових ідей, “ноу-хау” з метою реалізації економічних цілей – 
особистих та суб’єкта господарювання, з яким вона перебуває у трудових відносинах. 

Природна та економічна складові визначають можливості працівника бути ініціаторами та 
організаторами процесу технологічного оновлення виробництва або виконавцями певних виробничих 
функцій. 

Соціальна складова полягає у соціальності людини як істоти, потреби жити у суспільстві, 
працювати у колективі, підпорядковуватись певним суспільним законам, бути учасником корпоративної 
культури, виконувати певні функції у межах організації, відчувати свою значущість та затребуваність. 
Тобто людина-працівник має розділяти, розуміти і підтримувати цілі діяльності підприємства, зокрема 
щодо технологічного оновлення виробництва, а також брати активну участь у їх реалізації. 

Зазначені характеристики персоналу необхідно враховувати у процесі організації та здійснення 
технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, персоналом сільськогосподарських 
підприємств слід вважати сукупність працівників, що характеризуються відповідними кількісними та 
якісними параметрами, сутнісними компонентами, реальною та потенційною складовими, 
узгодженими з особливостями діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Людина-працівник характеризується природною, соціальною та економічною компонентами. 
Персонал володіє реальною та потенційною складовими і є частиною капіталу організації. Тільки за 
умови гармонійного поєднання і врахування зазначених характеристик можна налагодити продуктивну 
працю персоналу. Політика управління персоналом підприємства повинна будуватись таким чином, 
щоб якнайповніше задіяти реальну та потенційну складові персоналу, а також врахувати їхні сутнісні 
характеристики у процесі діяльності. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах особисте селянське господарство є структурним 

елементом агропромислового комплексу країни і виконує такі економічні функції: виробництво 
додаткової сільськогосподарської продукції – валової і товарної; підвищення рівня життя сільського 
населення шляхом збільшення доходів, поліпшення матеріального становища тощо. Тому з огляду на 
ринкові відносини у сільському господарстві особисте селянське господарство є організаційно-правовою 
формою сільськогосподарського виробництва, багатогалузевим споживчо-товарним господарством, з 
історично зумовленою самозайнятістю сільської родини, що спрямовано на задоволення власних 
потреб, а також на реалізацію надлишків сільськогосподарської продукції. 

Трудомістке виробництво тваринницької продукції в особистих селянських господарствах дає 
можливість створити сферу вторинної зайнятості для працездатних осіб сільської місцевості, а для 
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деяких соціальних груп жителів села – основної зайнятості. Враховуючи стан розвитку інфраструктури 
села, особливо розвиток торговельної мережі та рівень забезпечення продуктами харчування 
тваринного походження, а також рівень грошових доходів сільських жителів, особисте селянське 
господарство набуває форм натурального, а лишки тваринницької продукції частково реалізуються, 
стаючи одним з основних джерел надходження грошових коштів до бюджету сільського 
домогосподарства, та надаються безкоштовно, враховуючи наявність неформальних зв’язків, іншим 
сільським домогосподарств і жителям міст.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами тваринництва протягом тривалого 
часу займалися М. Ільчук, Т. Мостенська, М. Пархомець, Н. Сеперович та інші науковці. Основним 
напрямом їхніх досліджень було тваринництво у великотоварних сільськогосподарських 
підприємствах.  

В умовах становлення ринкових відносин в Україні дослідженню особистих селянських 
господарств приділяли увагу І. Баланюк, О. Біттер, О. Варченко, Д. Крисанов, В. Липчук, В. Лисенко, 
І. Прокопа, І. Свиноус, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін. Їхні наукові праці важливі з позицій формування 
сучасних економічних поглядів на проблеми розвитку та функціонування особистих селянських 
господарств.   

Проте, поза увагою вищеназваних дослідників залишилися проблеми функціонування 
тваринництва особистих селянських господарств в умовах членства України в умовах СОТ. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка практичних рекомендації щодо 
виробництва тваринницької продукції в особистих селянських господарствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз виробництва продукції тваринництва 
свідчить про досить високу стійкість ОСГ до трансформаційних перетворень економіки країни, причому в 
процесі соціально-економічних перетворень економіки суттєво змінюється місце і роль особистих 
селянських господарств. У період посилення кризових явищ вони займають провідну позицію у 
виробництві продукції тваринництва. 

Нині сільськогосподарські підприємства порівняно з 1990 р. скоротили виробництво м’яса у 
забійній масі удвічі, молока – у сім разів, при цьому лише виробництво яєць збільшилося на 20,8%. 
Однак ОСГ зберегли обсяги виробництва, а по окремих видах продовольчої продукції навіть збільшили 
їх. Отже, в кризовій ситуації ОСГ виявляються стійкішими, тому що потрапляють в умови 
самовиживання. Частка продукції тваринництва в абсолютних цінах 2010 р., що виробляється ОСГ, у 
2016 р. зменшилась проти 1995 р. на 4,8%. Донині ОСГ залишаються основними виробниками певних 
видів тваринницької продукції. 

Одним із чинників забезпечення економічної стійкості особистих селянських господарств є те, що 
завдяки відмінностям у галузевій структурі та спеціалізації виробництва вони не конкурують із великими 
сільськогосподарськими підприємствами. Склалася ситуація, коли селянські господарства збільшують 
виробництво саме тієї продукції, обсяги якої зменшують сільськогосподарські підприємства [1].  

Складна демографічна ситуація в сільській місцевості, характерними ознаками якої є відтік 
працездатного населення в міста та збільшення частки осіб пенсійного і передпенсійного віку, 
призводить до зниження кількості особистих селянських господарств.  

Невирішеним питанням на селі є забезпечення зайнятості сільського населення. Так, майже 
70% осіб, що покидають село, – це люди працездатного віку, серед них переважають чоловіки, що 
погіршує статевовікову структуру села. Середній працездатний вік сільського жителя 50 років. Майже 
55% жителів села – це люди пенсійного віку, що характеризує процес старіння села. У цих умовах 
забезпечення населення пенсійного віку роботою постає як важливе завдання і резерв розвитку 
сільського господарства взагалі [2]. 

Більшість науковців одностайні в тому, що особисті господарства населення в сільській 
місцевості збільшують трудове навантаження і зайнятість населення, що спричиняє прояв низки 
негативних наслідків. Наприклад, за розрахунками З.І. Калугіної, ведення особистого господарства 
збільшує загальне трудове навантаження працівників суспільного виробництва на 700 год. у рік [3]. У 
пенсіонерів і домогосподарок ці витрати в ОСГ ще вищі. За розрахунками витрат часу по країні в 
середньому середньодушові витрати становили для жителів міста 48,6 хв. у тиждень, для сільських 
жителів – 363,5 хв. Підвищення трудового навантаження скорочує фонд вільного часу населення, 
збільшує стомлюваність та, відповідно, знижує працездатність і продуктивність праці в громадському 
господарстві. Ведення ОСГ побічно впливає на стан робочої сили та її використання в громадському 
секторі. Спостерігається помітно зниження суспільної активності населення по мірі збільшення 
зайнятості в ОСГ. 

Окрім причин соціального характеру на розвиток особистих селянських господарств вплинули 
також й економічні чинники, зокрема: збитковість сільськогосподарського виробництва, посилення 
труднощів зі збутом виробленої продукції. Упродовж 2015–2016 рр. було проведено опитування 
власників особистих селянських господарств та з’ясовано основні причини скорочення поголів’я 
худоби та птиці (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Вагомість причин скорочення поголів’я худоби та птиці в особистих селянських 

господарствах (у % до опитаних) 

Основні причини Корови Свині Вівці та кози Кролі Птиця 

Труднощі з придбанням кормів 12,3 27,5 7,0 3,2 4,0 

Недостатня площа сінокосів 5,3 7,9    

Недостатня площа пасовищ 5,3  22,1   

Нестача трудових ресурсів для догляду за 
худобою 

24,6 15,1 6,3 5,3 4,6 

Не окуповуються матеріальні витрати 21,6 13,7 1,4 16,3 20,1 

Складність із придбанням молодняку 11 16,5 5,2 1,3 17,2 

Відсутність бажання займатися утриманням 
тварин 

6 8,3 44,2 62,5 22,4 

Відсутність приміщення або незадовільний їх 
стан 

3,5 1 3,5 7,4 1,2 

Падіж худоби (птиці) та інші причини  1,8 5,5 - 3,4 6,3 

Джерело: складено автором 

 
Одержані відповіді свідчать, що на першому місці за значущістю нестача робочої сили, що 

підтверджується даними про старіння населення і зменшення його кількісного складу в сільській 
місцевості. На другому – низька ефективність виробництва тваринницької продукції в особистих 
селянських господарствах. На третьому – проблема забезпечення кормами та низька заінтересованість 
ОСГ займатися вирощуванням сільськогосподарських тварин. 

Посилення кризової ситуації в аграрному секторі України та у тваринництві зокрема призвело до 
того, що ОСГ нині стали основними виробниками значних обсягів тваринницької продукції. У 2016 р. 
ними вироблено м’яса (у забійній вазі) 39,7%, молока – 77,5, яєць – 37,6%, меду – 98,2% та вовни – 
86,6% від загального їх виробництва. Отже, за більшістю видів тваринницької продукції ця категорія 
сільськогосподарських товаровиробників залишається ситуативним лідером. Ця обставина насамперед 
зумовлена негативними тенденціями, які відбуваються у тваринництві сільськогосподарських 
підприємств. що позначилося на загальних тенденціях галузі в цілому [4].  

Наявність працездатних осіб дає можливість здійснювати трудомісткі види робіт у технологічному 
процесі утримання худоби. Зниження частки в загальній структурі виробництва протягом 2010–2016 рр. 
м’яса, молока та яєць при позитивній тенденції зростання обсягів виробництва викликано значно 
більшими темпами приросту вищеперерахованих продукції тваринництва в господарствах 
корпоративного сектору аграрної економіки України.  

Зазначимо, що порівняно з 1990 р. виробництво м’яса в особистих селянських господарствах 
знизилось на 25%. 

При аналізі з’ясовано, що зростання обсягів виробництва телятини та яловичини на 78,8% не 
компенсувало зниження обсягів виробництва свинини на 76,8 % та м’яса птиці – на 74,3%. 

Така обставина викликана набагато нижчими темпами зниження поголів’я великої рогатої худоби 
порівняно з чисельністю свиней та птиці. 

Впродовж 1991–2016 рр. чітко можна виділити два періоди: період нарощення поголів’я 
сільськогосподарських тварин і птиці – 1991–2006 рр., коли зросла роль особистого селянського 
господарства у формуванні сімейного бюджету сільських домогосподарств і забезпеченні основними 
продуктами тваринного походження, що зумовлено проявом деструктивних явищ в економіці країни; 
другий період (2007–2016 рр.) характеризувався процесом зниження поголів’я худоби та птиці 
внаслідок зміни пріоритетів у формуванні доходів, коли – основними джерелами стали заробітна 
плата та доходи від підприємницької діяльності, а також пенсії. У сільській місцевості збільшилася 
кількість зайнятих серед працездатного населення шляхом створення робочих місць у господарствах 
корпоративного сектору аграрної економіки та здійснення маятникової та сезонної міграції, що суттєво 
скорочує час на ведення ОСГ [5]. 

У домогосподарствах населення, із реєстрацією місця проживання на території населеного пункту, 
утримувалося 2,6 млн голів великої рогатої худоби (із них – 1,7 млн корів), 3,2 млн свиней, 442,3 тис. кіз, 
527,8 тис. овець, 308,6 тис. коней. Порівняно з попереднім обстеженням збільшилося лише поголів’я 
овець (на 21,1%). Поголів’я великої рогатої худоби зменшилось на 25,9% (у т. ч. корів – на 34,8%), 
свиней – на 10,3%, кіз – на 16,6%, коней – на 31,6%. 

Одним із основних чинників є складності зі збутом тваринницької продукції ОСГ, особливо у 
віддалених сільських районах. Визначальним фактором, що вплинув на розвиток тваринництва в цій 
формі господарювання є рівень грошових доходів домогосподарства. 

Зазначимо, що із підвищення рівня доходів знижується частка домогосподарств, які утримують 
худобу та птицю. Серед домогосподарств із низьким рівнем доходів переважають ті, що утримують 
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худобу та птицю з метою задоволення потреби в продуктах харчування, а лишки реалізують. Серед них 
найбільшу частку становлять домогосподарства, що складаються з осіб пенсійного віку, які утримують 
невелику кількість птиці (до 15 гол.) та 1 свиню. 

Серед домогосподарств із високим рівнем доходів виділяють дві категорії. Перша – утримує 
незначну кількість птиці, дрібних сільськогосподарських тварин для задоволення потреб у продуктах 
тваринного органічного походження, що на заході отримало назву «хобі-ферма». Друга – утримує 
велику кількість худоби та птиці з метою подальшої їх реалізації – це так звані «сімейні ферми» без 
створення юридичної особи. Саме в цій категорії товаровиробників сконцентрована основна кількість 
сільськогосподарських тварин. 

Протягом 2011–2016 рр. переважна більшість сільських домогосподарств, які займаються 
вирощуванням великої рогатої худоби, утримують 1 голову (близько 50% домогосподарств). Водночас 
знижується частка домогосподарств, які утримують 2 голови – від 37,5 % у 2011 р. до 35,7 % у 2016 р. 
Проте зростає частка сільських домогосподарств, які утримують 3 голови великої рогатої худоби (у 
2016 р. 7,1% проти 6,3% у 2011 р.). 

Переважна більшість поголів’я великої рогатої худоби сконцентрована в сільських 
домогосподарствах, які утримують 2 голови (у 2016 р. – 35,7%). Водночас спостерігається позитивна 
тенденція до зростання частки концентрації поголів’я великої рогатої худоби у сільських 
домогосподарствах, які утримують 4 голови і більше – від 20,7 % у 2011 р. до 28,6 % у 2015 р. Ця 
обставина свідчить, що домогосподарства, в яких утримують 3 голови і більше, набувають ознак 
товарного виробництва  

Встановлено тенденцію до зниження кількості сільських домогосподарств, у яких утримують 2 
голови на 100 тис. голів, у сільських домогосподарствах в яких утримують 3 голови на 200 тис. голів, при 
збільшенні кількості свиней на 300 тис. голів у сільських домогосподарствах в яких утримують понад 4 
голови. 

Отже, нині спостерігається зменшення кількості сільських домогосподарств, які утримують худобу, 
при зростанні концентрації її в сільських домогосподарствах, які утримують 3 голови і більше. Цю 
обставину підтверджує припущення про процес розшарування особистих селянських господарств на 
споживчі – займаються виробництвом тваринницької продукції з метою задоволення потреб членів 
домогосподарства, та товарних – за своєю економічною сутністю здійснюють підприємницьку діяльність 
без реєстрації юридичної особи. 

Висококонцентровані особисті селянські господарства розташовані в межах населених пунктів, 
що створює суттєві незручності сусідам, які пов’язані з утриманням худоби, утилізацією побічної 
продукції тощо. Чинні нормативно-правові акти щодо утримання сільськогосподарських тварин в ОСГ 
не регламентують щільність тварин і птиці, утримуваних в цих господарствах на одиницю площі 
виробничих приміщень. Законом України «Про особисте селянське господарство» визначено 
обмеження в площі землекористування (до 2 га), проте не визначено на законодавчому рівні 
максимальну кількість худоби та птиці, яку можуть утримувати ОСГ.  

Більшість науковців вважали, що розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах 
без офіційної і неформальної підтримки з боку сільськогосподарських підприємств неможливий [6]. 
Встановлено, що у більшість ОСГ при формуванні кормової бази орієнтуються насамперед на 
використання сільськогосподарських угідь, що знаходяться у користуванні домогосподарства.  

Упродовж досліджуваного періоду простежуються дві закономірні тенденції: при збільшенні 
земельної площі, що знаходиться в користуванні сільських домогосподарств зростає кількість поголів’я 
сільськогосподарських тварин у власності домогосподарств; у цілому в усіх сільських 
домогосподарствах спостерігається тенденція до зменшення утримуваного поголів’я за винятком 
свиней. 

Ця обставина пояснюється тим, що в структурі посівів зернові займають в сільських 
домогосподарствах незалежно від площі землекористування не менше ніж 50%, що створює 
сприятливі умови для вирощування й відгодівлі свиней та молодняку ВРХ. У цілому спостерігається 
тенденція до зниження кількості худоби, що утримується в сільських домогосподарствах.   

Протягом досліджуваного періоду поступово зростає кількість великої рогатої худоби  в сільських 
домогосподарствах. Так, у 2016 р. цей показник у розрахунку на 10 сільських домогосподарств проти 
2015 р. збільшився на 3,7% і становив 5,6 голови. 

У 2009–2016 рр. суттєво коливалися кількісні показники поголів’я свиней в сільських 
домогосподарствах. Проте в 2016 р. спостерігався незначний приріст чисельності свиней в 
домогосподарствах проти 2015 р. – на 0,1 голову, або на 2%.  

Нині серед науковців ведеться дискусія щодо ролі тваринництва ОСГ у сільських населених 
пунктах із невеликою чисельністю населення як форми зайнятості та джерел доходів. Основними 
факторами, які вплинули на розміщення, є: наявність пасовищ і сінокосів, виробничих приміщень, 
набутий досвід щодо організації виробництва тощо [7]. Однак, за статистичними даними найбільша 
частка поголів’я сільськогосподарських тварин сконцентрована в густонаселених сільських населених 
пунктах. 
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Однією із перешкод у розвитку тваринництва в ОСГ є відсутність приміщень для зберігання кормів 
і утримання худоби та птиці. Протягом 2009–2016 рр. третина сільських домогосподарств мала 
приміщення для зберігання кормів і половина – для утримання худоби та птиці.  

Основною причиною недостатнього рівня наявності виробничих приміщень є нестача в ОСГ 
фінансових ресурсів для їх будівництва та реконструкції діючих. Ця першопричина стоїть на перешкоді 
розвитку ОСГ товарного спрямування. Так, лише половина сільських домогосподарств мають 
приміщення для утримання худоби та птиці незалежно від площі землекористування. 

Реконструкція господарських приміщень, що забезпечить розширення їхньої площі на даний час, є 
економічно невігідною через порушення паритету цін на промислову та сільськогосподарську продукцію. 
Через недостатню кількість споруд для утримання молодняку великої рогатої худоби більшість власників 
утримують його у тимчасових титульних приміщеннях, що можливо лише у весняно-літній період 
року [8].  

Утримання сільськогосподарських тварин у тимчасових нетитульних спорудах, особливо в 
осінньо-зимовий період, економічно недоцільно внаслідок низької окупності кормів.  

Також постає проблема із забезпеченням спорудами для зберігання кормів. Лише 26–39% 
домогосподарств мають такі споруди і приміщення. Зазвичай основну масу грубих кормів тримають у 
стіжках, що призводить до певних втрат, а також до зниження їхньої поживності.  

Нині для розвитку тваринництва в ОСГ використовують передусім внутрішні джерела 
інвестування, які характеризуються такими позитивними особливостями: простотою та швидкістю 
залучення інвестиційних ресурсів; високою віддачею за критерієм норми прибутку інвестиційного 
капіталу, адже немає потреби у сплаті позичкового відсотка в будь-яких його формах; істотним 
зниженням ризику неплатоспроможності або банкрутства при їх використанні; повним збереженням 
керівництва у руках власників господарства. Однак орієнтація лише на власний інвестиційний капітал 
обмежує можливості щодо розширення виробництва та його інноваційного забезпечення, а також не дає 
можливості підвищити рівень рентабельності використання позичкового капіталу. 

Кредити банків та інших комерційних структур значно посилюють інвестиційні можливості 
господарства й використовуються як на поповнення обігових коштів, так і на закупівлю необхідної 
матеріально-технічної бази. Вони можуть бути коротко- і довгостроковими. За короткострокові кредити, 
як правило, купують засоби захисту рослин, пально-мастильні матеріали, насіннєвий матеріал тощо. За 
допомогою довгострокових кредитів члени господарств населення мають змогу оновити й купити 
основні засоби виробництва [9]. 

Як свідчать результати опитування власників особистих селянських господарств, лише 53 
приватники із 250 опитаних скористалися кредитами. При цьому джерела кредитування були досить 
різними: так у комерційному банку отримали позику лише 5 приватних господарств, у кредитній спілці – 
1, в компанії агробізнесу – 10, комерційну позику – 36 осіб. Середній розмір позики становив 6–7 тис. грн 
під 17–20%, при середній тривалості 12 міс. Кредити використовувалися переважно на придбання 
сільськогосподарських машин і навісного інвентаря до них (40 приватних господарств), решта – на 
придбання сільськогосподарських тварин і будівництво господарських споруд.  

Проблема доступу сільських підприємців до фінансових ресурсів пов’язана не тільки з 
розмірами їхнього бізнесу. Одержання банківського кредиту на селі часто ускладнюється через 
віддаленість банківських структур, відсутність застави, постійних і формально підтверджених у 
сільських жителів джерел доходів, неможливість знайти поручителів, складність процедури 
оформлення кредиту. Комерційні банки уникають кредитування дрібних сільських підприємців через 
високі операційні витрати, пов’язані з невеликими розмірами кредитів, віддаленістю сільських 
поселень, високими ризиками сільськогосподарського виробництва і слаборозвиненою системою 
страхування, а іноді й через відсутність у банків фахівців у сфері кредитування агробізнесу. Нині 
жодний філіал комерційних банків не бажає мати справу з господарствами населення, зважаючи на 
високий ризик неповернення кредиту власниками ОСГ через ризикованість виробництва 
сільськогосподарської продукції; юридичний статус особистого селянського господарства. У даний час 
комерційні банки не мають права видавати кредит на ведення виробничої діяльності суб’єктам, які не 
займаються підприємницькою діяльністю; відсутність гарантії третьої сторони. Окрім того органи 
місцевої влади місцевої влади не мають права бути гарантом повернення кредиту власниками 
особистих селянських господарств. 

З іншого боку, приватні господарі в основному не мають бажання звертатися до комерційних 
банків з приводу одержання кредиту. Головна причина – це об’єкт і вартість застави.   

Як свідчать результати соціологічного обстеження, основним кредитором є фізична особа. По-
перше, відсутності процедури оформлення кредиту. По-друге, комерційна позика здебільшого 
надається без сплати відсотків за її користування, адже в більшості випадків приватний господар 
отримував позичку в осіб, із якими він перебуває в родинних або дружніх стосунках. По-третє, не 
вимагається застава. 

По-іншому оформляється комерційна позика у фізичних осіб – представників торгово-
посередницьких структур. Основна мета, яку ставлять перед собою представники торгово-
посередницьких структур, що діють на ринку сільськогосподарської продукції – це забезпечення 
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надходження сільськогосподарської продукції на ринок у майбутньому. Основна вимога до позичальника 
– реалізація вирощеної сільськогосподарської продукції за договірними цінами. Здебільшого ціни на 
продукцію нижчі від ринкових. Позика юридично оформляється у вигляді видачі нотаріально завіреної 
розписки позичальником. Як свідчать багаторічні спостереження, збільшується кількість отримання 
позик власниками приватних господарств від торгово-посередницьких структур, які діють на ринку 
сільськогосподарської продукції. У такому співробітництві зацікавлені обидві сторони, тому що це 
призводить до збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. 

Деякі приватні господарі залучають кредити у представників «тіньового» валютного ринку. Слід 
зазначити, що рівень позичкових ставок на 2–3% нижчий, ніж у комерційних банках. Проте об’єктом 
застави виступають дорогоцінні метали, коштовне каміння. При цьому необхідно відзначити, що така 
категорія кредиторів притаманна лише для нашої країни. 

Характерна риса ОСГ полягає в тому, що вони функціонують в умовах слаборозвинутої 
матеріально-технічної бази, значною мірою залежать від великих сільськогосподарських і торговельних 
підприємств як у сфері виробництва, так і у сфері обігу. Тому населенню доводиться вирішувати такі 
проблеми, що не постають перед великими сільськогосподарськими підприємствами: як виконати 
технологічні процеси в рослинництві, як заготовити достатню кількість кормів для сільськогосподарських 
тварин, полегшити працю, доглядаючи їх, реалізувати надлишки виробленої продукції та ін. 

Дослідженнями встановлено, що основний чинник стійкості ОСГ – вимушена необхідність 
задоволення власних потреб у продуктах харчування внаслідок низької купівельної спроможності 
населення незалежно від рівня економічної ефективності виробництва в домогосподарстві. 
Господарства населення як дрібні виробники продукції галузі у складній демографічній ситуації, що 
склалася на селі, не належать до віддалених на перспективу форм господарювання у розвинутій 
ринковій структурі аграрного сектору через невисокі розміри земельних угідь, незначні виробничі 
потужності, ручну працю, переважаючу частку працівників пенсійного віку, низький рівень залучення 
інноваційних розробок. 

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз виробництва продукції тваринництва свідчить 
про досить високу стійкість ОСГ до трансформаційних змін економіки країни, причому у процесі 
соціально-економічних перетворень економіки суттєво змінюються місце і роль особистих селянських 
господарств. У період економічних негараздів вони посідають провідну позицію у виробництві продукції 
тваринництва. 

Трансформування особистих селянських господарств у суб’єкти підприємницької діяльності 
можливе тільки за умови удосконалення системи державної підтримки цього процесу. На нашу думку, 
одним із пріоритетних напрямків державної підтримки є фінансування заходів щодо створення на базі 
високотоварних особистих селянських господарств, які утримують 3 і більше голів великої рогатої 
худоби та корів міні-ферм з виробництва продукції молочного та м’ясного скотарства. Основним 
методом підтримки є доплата за приріст поголів’я корів в розмірі 50% від її ринкової вартості. Однією 
із основних умов надання такої підтримки – це отримання власником сільськогосподарської тварини 
ідентифікаційного номера та відповідної супровідної документації. 

Вважаємо, що не можуть бути об’єктом державної підтримки особисті селянські господарства, 
які утримують 1-2 голови великої рогатої худоби і корів зокрема. Дана обставина викликана 
насамперед орієнтацією виробництва продукції молочного та м’ясного скотарства на власне 
самозабезпечення. 

На нашу думку, по відношенні до високотоварних особистих селянських господарств, які 
утримують 3 і більше голів великої рогатої худоби чи корів необхідно запровадити державну програму 
щодо часткової компенсації на рівні 30% будівель та споруд тваринницьких комплексів та придбаних 
племінних тварин вітчизняної селекції. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах посилення конкурентної боротьби перед 

підприємствами постають проблеми підвищення власної конкурентоспроможності. Розвиток 
виробничих програм потребує залучення додаткових фінансових ресурсів. Тому, виникає потреба у 
залученні інвестицій за допомогою розробки стратегії інвестиційної привабливості підприємства, що 
досягається завдяки підвищенню його конкурентних переваг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що 
загальним питанням розробки та підвищення конкурентоспроможності підприємств приділено 
достатньо уваги. І. Ансофф та Е. Дж. Макдоннелл досліджували проблеми підвищення конкурентних 
переваг підприємства [1], в той час як І. Должанський, Т. Загорна та О. Удалих детально описали 
теоретико-методологічні аспекти управління потенціалом підприємства [2], а Н. Прищепа в свою чергу 
здійснила аналіз і провела класифікацію основних конкурентних стратегій підприємств [3]. Але 
питанням систематизації особливостей конкурентоспроможності підприємства, як фактора 
інвестиційної привабливості приділено недостатньо уваги. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження основних напрямів удосконалення 
конкурентоспроможності підприємства, як фактора його інвестиційної привабливості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах жорсткої конкурентної 
боротьби можливість виживання організації залежить від її здатності відповідати на всезростаючі 
потреби ринку. Необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємства на сучасному етапі 
розвитку економіки обумовлено потребою в залученні додаткових джерел фінансування для реалізації 
проектів, які можуть підвищити прибутковість господарської діяльності підприємства. Тому, 
надзвичайно важливою стає розробка універсальних механізмів підвищення конкурентних переваг 
підприємства, що дозволяють формувати відповідну інвестиційну привабливість для залучення 
додаткових ресурсів. 

Існують різні наукові підходи до визначення поняття «конкурентоспроможності». Але найбільш 
вдалим, на наш погляд, є визначення М. Портера, який під останнім розумів «…порівняльну 
характеристику підприємства, яка відображає різницю між рівнем ефективності використання на ньому 
всіх видів ресурсів порівняно з аналогічними показниками підприємств-конкурентів певної однорідної 
групи» [4, с.76]. Відштовхуючись від цього визначення, можна дійти такого висновку, що 
конкурентоспроможність – це спроможність підприємства функціонувати в умовах загострення 
конкурентної боротьби та отримувати додаткову частку прибутку завдяки ефективно налагодженій 
взаємодії внутрішніх параметрів із зовнішніми можливостями підприємства. Поняття оптимальної 
взаємодії внутрішніх параметрів підприємства пов’язане з використанням наявної кваліфікації, а також 
людського капіталу співробітників підприємства, на формування якого впливає якісно побудована 
організаційна культура, стан комунікативних процесів, технологія виробництва, якість організації 
операційного процесу тощо з метою удосконалення та розробки заходів з підвищення ефективності 
господарської діяльності підприємства. Оновлення товарних позицій та технологій їх виробництва, 
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удосконалення процесів надання для формування інвестиційної привабливості, дозволяє вирішити 
проблему нестачі власного капіталу для реалізації низки заходів та отримання додаткового 
економічного ефекту. 

Збільшення частки ринку залежить від розвитку внутрішнього потенціалу підприємства, який 
визначається використанням можливостей зовнішнього середовища для отримання якісного 
економічного ефекту. Конкурентоспроможність підприємства – це набір певних характеристик, що 
дозволяє не тільки виживати за сучасних умовах загострення конкурентної боротьби, а й займати 
лідируючі позиції та утримувати прихильність клієнтів. Удосконалення процесів внутрішнього 
середовища дає можливість ефективно використовувати можливості, що надає ринок. Заволодіння 
увагою клієнтів дозволяє підприємству забезпечити надходження додаткових ресурсів за рахунок 
вибору покупцями продукції даного підприємства серед інших. 

Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства має стратегічний характер та висуває 
вимоги до виконавців у вигляді реалізації заходів у довготривалій перспективі. Основними вимогами 
якої є: 

- визначення критеріїв, що допомагають оцінити стан та перспективи розвитку конкурентної 
позиції підприємства по відношенню до його конкурентів; 

- розробка планів реалізації конкурентної стратегії, направленої на підвищення 
конкурентоспроможності підприємства у відповідності з поставленими цілями; 

- реалізація запланованих заходів, направлених на підвищення конкурентоспроможності 
підприємства. 

Реалізація конкурентної стратегії, направленої на підвищення конкурентних позицій 
підприємства зазнає впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ. Аналіз впливу цих 
факторів дозволяє комплексно підійти до вирішення та цілеспрямованого формування перспектив 
подальшої реалізації вищезазначеної стратегії. Серед факторів зовнішнього впливу можна виділити 
такі: нормативно-правова система країни, податкова система країни, рівень охоплення ринку 
конкурентами, наявність сировини та її постачальників, стан економіки, розвиток науки і техніки. Тоді 
як до факторів внутрішнього середовища можна віднести: технологію виробництва, якість організації 
операційного процесу, рівень менеджменту, розвиток трудового потенціалу працівників, систему 
мотивації праці, розвиток комунікативних процесів та організаційної культури, а також фінансово-
економічне забезпечення. Комплексний аналіз цих факторів формує неупереджене уявлення про 
рівень розвитку підприємства та дозволяє суб’єкту господарювання визначити основні напрямки 
подальшого удосконалення внутрішнього потенціалу з метою його адаптації до потреб ринку. 
Врахування ж факторів зовнішнього середовища дозволяє підприємству визначити основні шляхи 
підвищення ефективності внутрішніх параметрів у відповідності до потреб конкретного конкурентного 
ринку. Основні етапи реалізації цих заходів забезпечують виконання етапів розвитку внутрішнього 
середовища у логічній послідовності, які дозволяють об’єктивно підійти до вирішення поставлених 
завдань. Послідовність планування етапів удосконалення внутрішніх параметрів підприємства 
представлено на рис. 1. 

Таким чином, правильно сформований план дій дозволяє підприємству визначити основні 
критерії, які потребують детального опрацювання з метою налагодження роботи кожного компонента, 
як єдиного цілого. Реалізація заходів з удосконалення внутрішніх параметрів підприємства має 
структурно-логічну послідовність, яка передбачає перехід до наступного етапу лише після завершення 
попереднього. Кожен етап включає основні завдання, які допомагають вирішити поставлену проблему 
в комплексному відношенні, а останній етап дає можливість виявити відхилення фактичного 
результату від запланованого та передбачає повернення до попередніх етапів з метою коригування 
можливих помилок, які виникають під час реалізації планових заходів. 

Оцінка конкурентних переваг підприємства є інструментом, за допомогою якого визначається 
місце підприємства на конкурентному ринку, що здійснюється на основі співставлення основних 
показників господарської діяльності з показниками підприємств-конкурентів та визначається за 
допомогою таких параметрів, як: 

- здатність підприємства відповідати заданим потребам ринку; 
- спроможність ефективного функціонування на різних ринках; 
- забезпечення виготовлення продукції високої якості з відповідними споживчими 

характеристиками; 
- рівень охоплення ринку товарами або послугами; 
- ефективність використання внутрішнього потенціалу підприємства; 
- рівень прибутковості підприємства; 
- якість маркетингових заходів, що відображають загальну маркетингову діяльність 

підприємства; 
- рівень прихильності споживачів, що характеризується вибором продукції підприємства, а не 

продукції конкурентів. 
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Рис. 1. Послідовність планування етапів щодо удосконалення внутрішніх параметрів 
функціонування підприємства 

Джерело: сформовано авторами на основі [5] 

 
Таким чином, оцінка конкурентоспроможності дозволяє підприємству визначити основні слабкі 

сторони, які потребують додаткової уваги, необхідної для закріплення своїх конкурентних позицій та 
формування ефективної конкурентної стратегії у відповідності до всезростаючих потреб ринку. 
Управління процесом розробки цієї стратегії передбачає реалізацію складових, що забезпечують 
підприємство додатковими конкурентними перевагами у довгостроковій перспективі. Реалізація 
конкурентної стратегії дає можливість підприємству підвищити свою інвестиційну привабливість, 
основною метою якої є залучення інвестиційних ресурсів для отримання додаткового прибутку. Тому 
під інвестиційною привабливістю підприємства слід розуміти сукупність позитивних факторів, які його 
виокремлюють від підприємств конкурентів, тобто сукупність характеристик, яким володіє 
підприємство, що визначає його місце серед альтернативних варіантів інвестування. 

Таким чином, оцінювання привабливості об’єкта інвестування здійснюється на основі аналізу 
компонентів його внутрішнього середовища, як комплексного рішення для вкладення залучених 
ресурсів, з метою отримання соціально-економічного ефекту. Тому під інвестуванням ресурсів слід 
розуміти вкладення капіталу у вигляді грошових коштів в структуру або об’єкт господарювання, так і 
забезпечення об’єкта іншими матеріальними та нематеріальними цінностями, наприклад, у вигляді 
засобів праці, нових інноваційних технологій, консультування у сфері виробництва та надання послуг, 
можливості безкоштовного навчання персоналу, переоснащення чи заміни застарілого обладнання на 
нове тощо [6]. 
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Актуальним напрямком підвищення інвестиційної привабливості підприємства є дослідження 
напрямів з удосконалення всіх компонентів, що забезпечують його функціонування як цілісного 
механізму [7–8]. До таких напрямів слід віднести: 

1. Удосконалення операційного процесу за допомогою підвищення його інтенсивності, а також 
за рахунок удосконалення відносин з клієнтами та процесів їх обслуговування, що включають в себе 
обслуговування та консультування, надання гарантій та відповідальність за утилізацію товару після 
його використання або закінчення терміну придатності. 

2. Реалізація заходів щодо підвищення рівня використання матеріально-технічної бази та 
устаткування. Забезпечення раціонального використання обладнання дозволяє підприємству 
використовувати весь можливий потенціал для підвищення його фондовіддачі. Матеріально-технічна 
база ж підприємства включає в себе усі наявні технічні засоби, що використовуються для створення 
продукції, обслуговування на місця продажу, реалізації робочих та комунікативних функцій тощо. 

3. Удосконалення управління логістичними процесами на підприємстві, що досягається за 
рахунок економії часу та ресурсів на етапі господарської діяльності та здійснюється у такій 
послідовності: 

- оптимізація транспортних та інформаційних потоків; 
- упровадження сучасних інноваційних технологій, які забезпечують якісне управління 

логістичними потоками; 
- удосконалення управління логістичними процесами; 
- економія витрат на усіх рівнях діяльності підприємства. 
4. Підвищення рівня комунікативних та інформаційних процесів на підприємстві. 
Сучасний бізнес потребує володіння актуальною та неупередженою інформацією для 

забезпечення оптимізації управлінських процесів на досліджуваному підприємстві. Тому, 
імплементація інформаційних систем дозволить підприємству своєчасно отримувати необхідну 
інформацію, що забезпечить поєднання як внутрішніх, так і зовнішніх компонентів бізнес-середовища, 
додасть організаційної гнучкості та підвищить рівень комунікативної взаємодії між суб’єктами ринкової 
діяльності. 

5. Забезпечення розвитку інноваційної діяльності та інноваційної політики на досліджуваному 
підприємстві. Інновації на підприємстві стосуються усіх елементів господарської діяльності 
підприємства, що забезпечить реалізацію нових підходів щодо вирішення завдань виробничої, 
управлінської, технологічної діяльності і безпосередньо впливають на загальну політику підприємства, 
формуючи тим самим спосіб досягнення стратегічних цілей, а також ідеологію та напрямок його 
подальшого функціонування. 

6. Ефективне використання інструментів людського капіталу, яке досягається за рахунок: 
- ефективного добору та розстановки кадрів; 
- створення чітко регламентованої системи мотивації праці; 
- удосконалення прийомів та методів управління персоналом; 
- навчання персоналу за рахунок розробки програм підвищення кваліфікації. 
7. Створення заходів щодо підвищення іміджу підприємства, під яким слід розуміти загальне 

уявлення про його діяльність. Формування іміджу досягається за допомогою: установлення зв’язку з 
громадськістю, постачальниками та партнерами, сумлінне виконання правил і законів, створення 
власного бренду чи торгової марки, оздоровлення соціально-психологічного клімату в робочому 
колективі тощо. 

Отже, виконання вищезазначених напрямів забезпечує формування інвестиційної 
привабливості підприємства. Взаємодія цих напрямів дозволяє підприємству підвищити 
конкурентоспроможність, тим самим створюючи умови для подальшого надходження інвестицій. 
Проте, комплексне забезпечення реалізації напрямів інвестиційної привабливості вимагає проведення 
моніторингу всіх бізнес-процесів, що повинні забезпечуватись службою контролінгу з метою 
оптимізації наявних ресурсів та забезпечення злагодженої роботи всіх механізмів, які забезпечують її 
виконання. 

Цей процес можна представити за допомогою циклу взаємодії та формування додаткової 
інвестиційної привабливості підприємства, який орієнтовано на формування та удосконалення всіх 
внутрішніх процесів (рис. 2). 

Формування конкурентної стратегії підприємства залежить від впровадження комплексного 
підходу до покращення всіх напрямів його господарської діяльності та внутрішніх процесів [9–10], 
забезпечуючи тим самим створення сприятливого інвестиційного клімату. Залучаючи інвестиції, 
підприємство формує свій особливий статус та забезпечує можливість формування додаткової 
інвестиційної привабливості. 

Процес формування додаткової інвестиційної привабливості являє собою своєрідне уявлення 
про підприємство у суспільній свідомості споживачів, тобто образ цінностей, який впливає на 
суспільне сприйняття будь якого суб’єкта господарювання. Тому, формування додаткової 
інвестиційної привабливості дає можливість підприємству налагодити зв’язки з постачальниками, 
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клієнтами, бізнес-партнерами та інвесторами з метою забезпечення стабільних відносин на 
довготривалу перспективу. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Процес формування додаткової інвестиційної привабливості підприємства 
Джерело: сформовано авторами на основі [6] 

 
Отже, постійне удосконалення бізнес-процесів передбачає постійний вплив на об’єкт 

господарської діяльності з метою покращення його функціонування, що забезпечують оптимізацію 
його роботи і взаємодію з іншими процесами, а також дозволяють зменшити поточні витрати 
(починаючи від поставки сировини, її обробки і закінчуючи її реалізацією та наданням після 
продажного обслуговування). Такі заходи дозволяють підприємству отримувати конкурентні переваги 
та роблять його більш привабливим для споживачів та інвесторів. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у даній статті досліджено основні 
фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства, які своєю чергу дозволяють підвищити 
його інвестиційну привабливість. Визначено послідовність планування етапів щодо удосконалення 
внутрішніх параметрів функціонування підприємства, які потребують детального опрацювання з 
метою налагодження роботи кожного компонента, як єдиного механізму. Досліджено параметри 
оцінювання конкурентних переваг підприємства, що дозволяють підприємству визначити основні 
слабкі сторони, які потребують подальшого дослідження, необхідного для закріплення своїх 
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конкурентних позицій та формування ефективної конкурентної стратегії. Запропоновано основні 
напрями підвищення інвестиційної привабливості підприємства з метою залучення додаткових джерел 
фінансування, необхідних для процесу інвестування у різні сфери господарської діяльності 
підприємства, а також подальшого розвитку внутрішніх складових життєдіяльності підприємства у 
відповідності до всезростаючих потреб ринку. 

Проведене дослідження можна розглядати як один із прикладів пошуку шляхів дослідження 
конкурентоспроможності підприємства, що надалі буде використовуватися для створення об’єктивних 
передумов та методологічного підґрунтя подальшого дослідження заданої проблематики. 
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Постановка проблеми. Виробничо-господарська діяльність сільськогосподарських 

підприємств у конкурентному середовищі потребує значних зусиль і ресурсів для досягнення бажаних 
результатів. Тому успіх підприємств залежатиме від ефективного використання факторів і напрямків 
структуризації їх виробничо-господарської діяльності, які сприятимуть їх розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток організації виробничо-
господарської діяльності сільськогосподарських підприємств зробили такі вітчизняні науковці: 
В. Андрійчук, В. Галушка, В. Дієсперов, О. Жидяк, А. Жуков, О. Могильний, О. Онищенко, У. Петриняк, 
О. Плотник, В. Россоха, П. Саблук, О. Шпикуляк, В. Юрчишин та ін. Слід відзначити й значну кількість 
наукових досліджень з даної проблеми зарубіжних учених – Kohls Richards, Uhl Joseph N., Seitz 
Wesley, Roselyn W. Gakure. 

Проте мало досліджені напрямки організації виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Це зумовлено тим, що увага науковців спрямована на визначення 
складових організації виробничо-господарської діяльності, методологію та інструментарій оцінки 
факторів впливу на загальні результати діяльності підприємств на ринку. Тому важливо дослідити й 
запропонувати відповідні напрямки організації виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження основних напрямків організації виробничо-
господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та визначення обґрунтування заходів, які 
мають забезпечити функціонування ефективної системи управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Напрями організації виробничо-господарської 
діяльності сільськогосподарських підприємств можна поділити на дві групи.  

До першої групи належать теоретичні методи, що мають на меті з’ясування сутності форм 
господарювання, специфіки та взаємодії її складових елементів. Вони дають можливість розкрити 
вплив ринкового середовища та інших факторів на попит, пропозицію, ціни тощо. Це сприяє 
ухваленню правильних управлінських рішень. 

Оскільки мобілізація різних складових структуризації виробничо-господарської діяльності 
підприємств призводить до отримання різних результатів, у цей процес мають залучатися різні засоби 
та інструменти організаційно-управлінського впливу.  

Друга група – методи, які використовуються у процесі виробництва і базуються на відповідних 
розрахунках. Вони забезпечують послідовність конкретизації планів діяльності підприємств, 
спрямованих на досягнення певної мети в майбутньому. 

Організація виробничо-господарської діяльності підприємств не повинна розглядатися як проста 
сукупність можливостей і об’єктів та суб’єктів, за рахунок яких ці можливості перетворюються на 
систему елементів.  

Досліджуючи організацію виробничо-господарської діяльності аграрного підприємства та місце в 
ньому виробничого потенціалу, С. В. Руденко виокремлює теоретичні та методологічні суперечності, 
зокрема: 

– ототожнення поняття “виробничий потенціал” з іншими видами потенціалу підприємства, 
зокрема з економічним та ресурсним; 

– різні погляди на типологію потенціалів, зокрема трапляється твердження, що виробничий 
потенціал входить до складу ресурсного, а не навпаки; 
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– відсутність єдності в поглядах щодо структури потенціалу підприємства, зокрема складу його 
елементів, що особливо стосується співставлень виробничого та ресурсного потенціалу [1, с. 168-
169]. 

Структуризація управління в сучасних умовах має будуватись з урахуванням поділу на кожному 
його рівні завдань і відповідальності [2, c. 126]. 

На організацію виробничо-господарської діяльності підприємств також впливають: 
– розмір підприємства; 
– ступінь поділу праці та прагнення до самостійності підрозділів; 
– розвиток інформаційних технологій та інвестиційна привабливість; 
– наявність кваліфікованого персоналу та мотивація – тобто усвідомлення працівниками себе як 

частини підприємства та впевненість у своїй необхідності для колективу, зацікавленості в процесі 
стратегічного управління [3, c. 110]. Цьому сприяють комфортні умови праці, перспективи кар’єрного 
зростання та матеріальне стимулювання трудової діяльності; 

– технологічні особливості, вибір місця і способу виконання робіт, тобто вдосконалення, 
модернізація та технологічне оновлення виробництва;  

– зовнішнє середовище, яке створює спільне з іншими умови існування підприємства; 
– правове регулювання, що визначає допустимі межі взаємодій з іншими підприємствами, та 

сприяє захисту власних інтересів; 
– пріоритетні напрямки виробничо-господарської діяльності підприємств в регіоні; 
– стратегічне управління, тобто орієнтація на споживача й територіальну специфіку та поділ 

праці. 
Сформована структура виробничо-господарської діяльності буде являти собою сукупність 

зв’язків на підприємстві, які забезпечуватимуть адаптацію організаційної структури до змін 
навколишнього середовища. Водночас організаційна структура має відповідати стратегії 
підприємства. 

Обґрунтування заходів, що забезпечують функціонування ефективної системи управління на 
підприємстві, повинні охоплювати: 

– залучення регіональних та місцевих гілок влади до координації та вдосконалення розвитку 
суб’єктів економічних відносин, їх спрямування на досягнення стратегічних цілей; 

– створення умов для розвитку багаторівневого управління економікою, в якому, окрім держави 
та органів місцевого самоврядування, братимуть участь населення й господарюючі суб’єкти, які 
повинні забезпечити виконання конкретних завдань управління; 

– організацію розробки довгострокових програм розвитку, скорочення їх кількості й 
зосередження на найбільш важливих заходах; 

– підвищення ефективності та дієвості економічної політики держави; 
– належну підготовку та підтримання ресурсів, задіяних у стратегічному плануванні, контроль за 

їх використанням, впровадження системи стимулів [4, с. 155]. 
А. В. Жуков виокремлює найбільш суттєві риси виробничо-господарської діяльності, зокрема, 

цілісність, багатовимірність, динамічність і взаємозв’язок її різних сторін, що віддзеркалюються через 
категорію ефективності [5, c. 229-230]. 

З огляду на вищезазначене, стратегічний вибір організації виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарського підприємства доцільно розглядати, враховуючи: 

– ідеологію управління; 
– залежність від споживачів, які будуть обслуговуватись підприємством; 
– ринки збуту й територіальне розміщення підприємства. 
Цінності та принципи, які лежать в основі ідеології управління сільськогосподарським 

підприємством, можуть впливати на характеристику організаційної структури виробничо-господарської 
діяльності. 

Залежність від споживачів, які будуть обслуговуватись підприємством має бути відображена в 
організаційній структурі його виробничо-господарської діяльності. Перехід підприємства від стратегії, 
орієнтованої на виготовлення продукції, до стратегії, спрямованої на задоволення потреб споживачів, 
передбачає переосмислення її організаційної структури. 

Визначення ринків збуту та територіального розміщення підприємств передбачатиме, в тому 
числі, рішення про вихід за межі територіальної громади на обласний та міжнародний рівень. 

Основні напрямки організації виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських 
підприємств в умовах різноукладності виробництва наведено на рис. 1. 

Дослідження й аналіз потреб підрозділів (напрямів діяльності) та підприємства в цілому 
охоплює визначення обсягів забезпечення виробництва основними засобами та ресурсами для 
успішного функціонування. 

Впровадження наукових розробок має на меті зростання ефективності підприємства. Практичне 
втілення науково-прикладних засад організації сільськогосподарських підприємств сприяє підвищенню 
результативності їх соціоекономічної діяльності. 
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Рис. 1. Основні напрямки організації виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності 

Джерело: розробка автора 

 
Використання засобів маркетингу на підприємствах передбачає комплекс заходів, що дають 

можливість управляти виробничим процесом підприємства відповідно до потреб споживачів. Таким 
чином забезпечується виробництво продукції, обсяг продаж. 

Розробка бізнес-планів для впровадження енергозберігаючих технологій (традиційних, 
нетрадиційних і альтернативних джерел енергії). Використання альтернативних джерел енергії 
забезпечить підприємствам енергоефективність та екологічну безпеку. 

Розвиток економічної культури. Під поняттям “економічна культура”, за твердженням 
Ю. Палькевича, слід розуміти сукупність суспільних цінностей і норм, концепцій та переконань, 
економічних традицій, які є регуляторами економічної поведінки, певних принципів взаємовідносин 
кожного індивіда із суб’єктами економічної діяльності та економічними інститутами [6]. 

Керівники підприємств різних організаційно-правових форм розробляють стратегію їхнього 
розвитку, запобігаючи ризикам, враховуючи поточні та майбутні потреби, мінімізацію витрат. 

Узгодженість та підвищення результативності соціально-економічного розвитку 
підприємств. Єдиний цілісний процес виробництва забезпечується на підприємстві тоді, коли 
соціальні й економічні складові співпрацюють та спільно проявляються певною або й повною мірою 
індивідуалізованими та відокремленими елементами. Проте, коли потенціал усіх складових, 
недостатній для одержання необхідної віддачі, не збалансований чи невміло використовується, тоді 
спостерігаються деградаційні процеси [7, c. 8-9]. 

Розробка механізмів залучення інвестицій. Механізм залучення інвестицій, як доводить 
Б. П. Чорній, є способом їх організації, мобілізації й використання під впливом дії економічних законів 
та відповідно до ефективності суб’єктів господарювання, що розкриває свою сутність через функції, з 
метою досягнення конкретного результуючого економічного ефекту, на засадах диверсифікації із 
можливістю корегування процесу залучення під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, завдяки 
чому потенціал підприємства перетворюється у капітал [8, с. 9]. 

Вплив територіальної громади на функціонування підприємств, зокрема кваліфікація 
працівників, зацікавленість до ведення господарської діяльності та творчої ініціативи. За рахунок 
розробки механізму залучення інвестицій організаційно-правові форми господарювання зможуть 
забезпечити собі економічне зростання та ефективне функціонування на ринку. 

Дослідження й аналіз потреб підрозділів 
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Напрямки організації виробничо-господарської діяльності підприємств передбачають: 
– реалізацію соціальних програм та захист інтересів селян; 
– розвиток інфраструктури;  
– підвищення ефективності виробництва й конкурентоспроможності продукції на ринку; 
– формування й реалізацію економічних відносин, які сприятимуть матеріальній зацікавленості 

працівників; 
– оптимізацію розмірів підприємства з урахуванням форм власності, зональності, специфіки 

виробництва; 
– участь в активних роботах з реалізації виробничих процесів. 
Ефективна діяльність підприємства, за твердженням О. В. Бєлякова та С. А. Жукова, можлива 

лише за умови цілеспрямованого пошуку нових можливостей, де за основу береться раціональне 
використання інноваційного потенціалу підприємства [9, c. 166]. 

М. Й. Малік та П. М. Федієнко вважають, що ефективність виробничо-господарської діяльності 
підприємств залежить від раціонального поєднання у них основних і оборотних коштів [10, c. 70]. 

До основних проблем, які стримують ріст виробничо-господарської діяльності в 
сільськогосподарських підприємствах, можна зарахувати (рис. 2): 

– недостатнє забезпечення фінансовими ресурсами; 
– недостатню взаємодію з управлінськими структурами місцевого рівня; 
– низький рівень державної підтримки підприємств, високий податковий тиск, недосконалість 

законодавчого забезпечення; 
– соціальні проблеми, зокрема міграцію працюючого населення та невдоволеність рівнем 

оплати праці; 
– низьку товарність, у зв’язку з віддаленістю обласних центрів,  міст, та незадовільним 

транспортним сполученням; 
– відсутність інтегрованої системи вирішення соціальних проблем; 
– розбалансованість сільськогосподарських підприємств; 
– відсутність стратегічних пріоритетів функціонування підприємства; 
– зниження купівельної спроможності громадян; 
– недостатній захист сільськогосподарських угідь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основні проблеми, які стримують ріст виробничо-господарської діяльності в 
сільськогосподарських підприємствах  

Джерело: розробка автора 
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Висновки з проведеного дослідження. Правильний вибір напрямків організації виробничо-

господарської діяльності підприємств потребує систематичної роботи з оптимізації кожного 
господарського процесу. Це можливо у разі створення системи заходів, інструментів, методів 
ухвалення управлінських рішень, що мають на меті розв’язання згаданих завдань. 
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застосування на підприємствах, засвідчив: багато з них мають досить обмежений діапазон, а їх 
неадекватне використання може призвести до одержання недостовірної інформації і, відповідно, 
прийняття необґрунтованих рішень. 
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Постановка проблеми. Функціонування промислових підприємств і забезпечення стійкого 

розвитку відбувається в умовах, які можна охарактеризувати як швидкозмінні і такі, що вимагають 
негайного реагування з метою забезпечення інтенсивного розвитку суб’єкта господарювання. 
Інтенсивний розвиток підприємства передбачає раціональне використання наявних ресурсів в 
повному обсязі, що забезпечить зростання ефективності. Досягти бажаного результату можливо 
шляхом впровадження і використання менеджментом підприємства науково-обґрунтованих підходів 
до управління виробничо - господарською діяльністю (раціональне використання структури та методів 
управління) та реалізації сукупностей системних заходів. у зв’язку з цим актуальності набуває 
дослідження теоретичних підходів до управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управління виробничо-господарською діяльністю є 
явищем, яке потребує постійного вивчення і вдосконалення, оскільки під впливом чинників 
зовнішнього середовища підприємствам необхідно забезпечити собі конкурентні переваги, а це є 
неможливим без підвищення ефективності виробництва. У сучасній фаховій літературі зарубіжні та 
вітчизняні автори велику увагу приділяють теоретичним проблемам управління виробничо-
господарською діяльністю. Зокрема, загальнотеоретичні підходи до визначення сутності виробничо-
господарської діяльності викладено в працях Коновала В.В. [1], Чукіної І.В. [2], Реги М. Г [3]., 
Будзана Б.П. [4]. Питання, які стосуються дослідження системи управління виробничо-господарською 
діяльністю розглядають М. Мексон [5], Ф.У. Тейлор [6], А. Файоль [7], О. Є. Кузьмін [8], Бойчик І.М. [9], 
Кугук І.О. [10], Р. Зоді [11], котрі виділили основні принципи, функції та методи управління для різних 
видів підприємств. Не применшуючи ролі, значення та результатів досліджень авторів, вважаємо за 
доцільне продовжити її вивчення, зокрема глибшого дослідження принципів, методів та функцій 
управління виробничо-господарською діяльністю промислового підприємства.  

Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення теоретичних підходів до 
визначення управління виробничо-господарською діяльністю як економічної категорії. Відповідно до 
мети були вирішені наступні завдання: узагальнено теоретичні підходи до визначення дефініції 
«виробничо-господарська діяльність» і «управління виробничо-господарською діяльністю», 
запропоноване власне бачення досліджуваної категорії. Об’єктом дослідження виступає система 
управління виробничо-господарською діяльністю, предметом – теоретичні підходи до управління 
виробничо-господарською діяльністю.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи категорію «управління виробничо-
господарською діяльністю», розглянемо поняття управління, господарська діяльність, виробничо-
господарська діяльність. 

Існує велика кількість підходів до визначення управління [5-8]. Ми пропонуємо розглядати 
управління як вид діяльності, який забезпечує ефективне використання ресурсів (потенціалів) шляхом 
використання принципів, функцій та методів управління, що в кінцевому результаті забезпечує 
підприємству економічне зростання. 

Вітчизняне законодавство має в своєму арсеналі наступні визначення господарської діяльності: 
1. господарська діяльність – діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного 

виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг 
вартісного характеру, що мають цінову визначеність [12 ]; 

2. господарська діяльність – діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) 
та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і 
проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-
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яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та 
агентськими договорами [13]. 

Матвійчук Л.О. пропонує трактувати господарську діяльність як самостійну, суспільно корисну 
діяльність юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи 
фізичних осіб, спрямовану на виготовлення і реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг, 
що мають цінову визначеність, яка поєднує приватні і публічні інтереси та здійснюється в межах 
чинного законодавства [14, с. 17].  

Оскільки визначення «господарська діяльність» розглядається як діяльність, спрямована на 
виготовлення та реалізацію продукції, в економічній науці використовується поняття «виробничо – 
господарська діяльність».   

Зокрема, Коновал В.В. розглядає виробничо-господарську діяльність як діяльність з 
впорядкування, взаємоузгодження роботи та реалізації покладених функцій сукупності елементів і 
частин, в ході постійного взаємозв’язку з метою створення (виробництва) певної продукції, виконання 
робіт або надання послуг, підпорядкування кожного елемента системи спільній меті [1, с. 62]. 

Чукіна І.В. визначає виробничо-господарську діяльність як комплекс науково обґрунтованих дій, 
його налагодження і вдосконалення з використанням нових технологій, що максимально задовольняє 
потреби ринку і забезпечує прибутковість суб’єктів господарської діяльності [2, с. 232]. 

Рега М.Г. розуміє під виробничо-господарською діяльністю – складний і багатосторонній процес, 
що охоплює постачання, виробництво, збут продукції, організацію виробництва, технологію, 
використання техніки, трудових і матеріальних ресурсів. Тобто виробничо-господарська діяльність – 
це організаційно-економічний процес пошуку і використання можливостей виробництва, послуг, 
відповідно до поставлених цілей та завдань [3, с. 23-25]. 

Будзан Б.П. трактує виробничо-господарську діяльність, як дослідницьку категорію, яку доцільно 
розглядати в якості похідної від поняття виробничо-господарська система, що традиційно 
розглядається як впорядкована сукупність елементів частин, що мають постійний взаємозв’язок та 
функціонують з метою створення (виробництва) певної продукції, виконання робіт або надання послуг 
за умови підпорядкування кожного елемента суспільній меті системи [4, c. 48-49].  

Узагальнюючи вищевказане, можна стверджувати, що виробничо-господарська діяльність є 
різновидом господарської діяльності підприємства, результативність якої залежить від того, наскільки 
ефективною є система управління. 

Кугук І.О. розглядає управління виробничо-господарською діяльністю промислових підприємств 
як вплив менеджерів підприємства на господарювання та процес виробництва через прийняття 
управлінських рішень [10, с. 32].  

Р. Зоді вважає, що керування виробничо-господарською діяльністю промислового підприємства 
зазвичай базується на основі управлінських рішень – вибору, який повинен зробити керівник, щоб 
виконати обов’язки, зумовлені посадою, яку він займає. Ціллю розробки і прийняття будь-якого 
управлінського рішення є забезпечення оптимального та найбільш ефективного варіанта досягнення 
поставлених перед організацією цілей [11]. 

Сформулюємо основні характеристики управління виробничо-господарською діяльністю: 
1) управління виробничо-господарською діяльністю – складова загальної системи управління на 

підприємстві, яка охоплює управління виробництвом певного асортименту продукції та господарською 
інфраструктурою, пов’язаною з її виробництвом; 

2) об’єктом управління є процеси виробництва та реалізації продукції; 
3) забезпечує ефективне використання ресурсів;   
4) сприяє досягнення економічного, соціального, інноваційного та інших ефектів; 
5) дії і вплив менеджерів, що реалізується через принципи, функції та методи управління. 
Управління виробничо-господарською діяльністю ґрунтується на принципах науковості, 

ефективності, результативності, гнучкості, адаптації, системності.  
Принцип науковості передбачає використання результатів науково-технічного прогресу в 

управлінні та виробництві. 
Принцип ефективності передбачає ефективне використання всіх наявних ресурсів, тобто їх 

мінімізацію, але яке не зменшує якість продукції. 
Принцип результативності – досягнення запланованих показників щодо виробництва та 

реалізації продукції. 
Принцип гнучкості передбачає реагування на виклики зовнішнього середовища. 
Принцип адаптивності передбачає можливі зміни в системі управління під впливом сукупності 

чинників. 
Принцип системності передбачає взаємозв’язок процесів планування, організації, мотивації та 

контролю при реалізації виробничо-господарської діяльності. 
В процесі управління велике значення приділяється методам управління, тобто заходи і 

прийоми впливу на працівників з метою досягнення встановлених цілей. Виділяють економічні, 
організаційно-розпорядчі та соціально-психологічні методи.  
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Економічні методи управління об’єднують усі методи, за допомогою яких здійснюється вплив на 
економічні інтереси колективів й окремих їхніх членів. Цей вплив здійснюється матеріальним 
стимулюванням окремих працівників і колективів у цілому. 

Економічні методи управління посідають центральне місце в системі наукових методів 
управління трудовою діяльністю людей, оскільки на їх основі встановлюється цільова програма 
господарського розвитку окремих підприємств й організацій і визначається такий режим роботи й такі 
стимули, які об’єктивно спонукають та зацікавлюють колективи й окремих працівників в ефективній 
праці [15, с. 145]. 

Організаційно-розпорядчі методи спрямовані на використання мотивів примусового характеру. 
Ці методи відрізняються прямим регламентуючим або адміністративним характером впливу, що 
потребує обов’язкового виконання. Дана група методів базується на владі, дисципліні й стягненнях. 

Соціально-психологічні методи управлінського впливу базуються на використанні 
закономірностей психології й соціології, мають непрямий характер впливу і спрямовані на реалізацію 
мотивів соціальної поведінки групи чи окремої людини.  

Процес управління виробничо-господарською діяльністю характеризується неперервністю в часі 
за рахунок реалізації функцій менеджменту, як основних елементів системи управління суб’єктом 
господарювання і здійснюється через апарат управління, структура якого повинна бути оптимальною з 
погляду простоти, гнучкості, ефективності, оперативності, можливості прийняття і вибору правильних 
рішень, і мобільною [16, с. 402-410]. 

Процес управління передбачає реалізацію наступних функцій – планування, організації, 
мотивації, контролю та регулювання.   

Планування як функція управління передбачає здійснення такого виду управлінської діяльності, 
який спрямований на визначення перспективи та майбутнього стану діяльності підприємства.  

Організування як функція менеджменту та вид управлінської діяльності передбачає процес 
створення структури управління на підприємстві.  

Мотивування передбачає спонукання всіх працівників до ефективної діяльності з метою 
досягнення цілей підприємства. Правильна мотивація спонукає працівників до об’єднання зусиль, 
чіткого розподілу обов’язків, активізації творчого потенціалу. 

Контролювання передбачає діяльність, яка спрямована на забезпечення виробничого процесу 
шляхом визначення ефективності управлінських рішень, а також здійснення необхідних коректив в 
процесі виконання.  

Регулювання як функція управління спрямоване на усунення недоліків в ході планування, 
організування, мотивування та контролювання виробничо-господарської діяльності підприємств.  

Реалізація сукупності функцій управління забезпечує досягнення визначених підприємством 
цілей в результаті реалізації запланованих заходів. 

Ефективна реалізація принципів, методів, функцій залежить від ефективності побудови 
структури системи управління виробничо-господарською діяльністю. Ефективність структури системи 
управління виробничо-господарською діяльністю визначається спроможністю забезпечити високі 
виробничі та фінансово-економічні показники підприємства за умови мінімальних витрат на утримання 
управлінського персоналу. Це означає, що через правильно сформовану організаційну структуру, 
системи управління підприємством забезпечують покращення процесів управління на всіх рівнях, 
підвищення організації та продуктивності праці, а також раціональні зв’язки між різними структурними 
підрозділами підприємства та персоналом. Структура управління виробничо-господарською 
діяльністю підприємства має бути простою (існування мінімальної кількості управлінських ланок в 
загальній структурі управління, відсутність дублювання їх функцій, а також швидке пристосуванням 
управлінського персоналу до необхідної форми управління та умов господарювання в 
загальнодержавних масштабах) і гнучкою (передбачає швидку адаптацію системи управління до змін 
та умов зовнішнього середовища, яке може викликати зміни в середині підприємства, наприклад, 
структури виробництва, вдосконалення технології виробництва, номенклатури продукції, 
вдосконалення існуючих технологічних процесів, швидке впровадження інноваційних рішень, зміна 
постачальників та ринків збуту готової продукції, здатність швидко реагувати на зміни попиту тощо). 

Основне завдання управління виробничо-господарською діяльністю полягає у забезпечення 
ефективності здійснення виробничої діяльності. Зміст ефективності полягає, по-перше, в отриманні 
прибутку, по-друге, наскільки ефективно в процесі виробництва використовувались ресурси.   

Для підвищення ефективності функціонування системи управління виробничо-господарською 
діяльністю підприємств необхідно вирішити наступні завдання: 

- здійснювати підготовку і перепідготовку фахівців, які здатні на високому рівні організувати 
ефективну виробничо-господарську діяльність підприємств; 

- розширення кола партнерів (український і закордонних) шляхом укладання нових договорів 
про співпрацю;  

- здійснення стратегічного управління розвитком підприємства з врахуванням державної 
політики щодо перспективи розвитку різних галузей промисловості;  
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- реалізація інноваційних підходів у виробничому процесі, що буде спрямовано на ефективне 
використання всіх ресурсів, підвищить якість продукції і, як наслідок, забезпечить її 
конкурентоздатність на внутрішньому і зовнішніх ринках; 

- виявляти резерви енергоресурсів, знижувати їх витрати шляхом впровадження новітніх 
енергоефективних технологій та обладнання, які відповідали б потребам та вимогам сьогодення. Такі 
заходи дають змогу значно знизити виробничі витрати і збільшити дохід підприємства; 

- створення нових структур управління і впровадження ефективних методів і аргументів 
мотивації праці, які забезпечать ініціативу та самоорганізацію працівників;  

- пошук та реалізація нових механізмів взаємодії підприємств з контрагентами 
постачальниками, органами державної влади, споживачами, конкурентами на основі існуючих 
правових стосунків, та взаємовигоди і досягнення високих показників реалізації продукції. 

Висновки з проведеного дослідження. Узагальнено теоретичні підходи до визначення 
дефініції «виробничо-господарська діяльність» і «управління виробничо-господарською діяльністю». 
Визначено, що виробничо-господарська діяльність є різновидом господарської діяльності 
підприємства і ефективність досліджуваного виду діяльності визначається тим, наскільки ефективною 
є система управління. В результаті дослідження дефініції «управління виробничо-господарською 
діяльністю» сформовано основні характеристики, які відображають її зміст: складова загальної 
системи управління на підприємстві; об’єктом управління є процеси виробництва та реалізації 
продукції; забезпечує ефективне використання ресурсів; сприяє досягнення економічного, 
соціального, інноваційного та інших ефектів; дії і вплив менеджерів, що реалізується через принципи, 
функції та методи управління. Сформоване власне бачення управління виробничо-господарської 
діяльності – це складова загальної системи управління, яка реалізується через дії менеджменту 
(реалізація принципів, методів та функцій) з метою ефективного використання ресурсів у процесі 
виробництва і реалізації продукції і сприяє досягненню економічного, інноваційного, соціального й 
інших ефектів. Подальші наші дослідження полягатимуть у дослідженні впливу трансферів ресурсів на 
діяльність підприємства. 
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IMPROVEMENT OF BRANDING ACTIVITY OF DAIRY PROCESSING 
ENTERPRISES 

 
Постановка проблеми. Конкурентоспроможність підприємства забезпечується стійким 

зв’язком з споживачами на основі позитивного образу, що додає товару (послуги) додаткову цінність 
(вартість), тому в даний час зростає значення бренду для всіх компаній будь-якої галузі. По суті 
споживчий ринок – це боротьба брендів. У сучасній економіці брендинг набуває все більшого 
поширення як напрямок знань і практичної діяльності. Бренд за допомогою комплексу маркетингових 
комунікацій впроваджують у свідомість споживачів, домагаючись відчуття особливої цінності. 
Брендинг – основний спосіб диференціації продуктів і інструмент просування товарів на ринок, це 
нова культурна мова сучасного суспільства, що базується на ринкових відносинах. Розвиток 
брендингу вимагає вирішення таких теоретико-методичних проблем, як обґрунтування системного 
підходу до управління брендом, визначення функцій брендингу та способів встановлення ефективного 
взаємозв’язку бренду зі споживачами. Практика управління брендом недосконала. Виникає 
необхідність розробки рекомендацій щодо вибору напрямків брендингової діяльності, а також методів 
дослідження представленості товарів (послуг) на ринку, забезпечення інформованості споживачів про 
товари (послуги), вибору медіаканала для рекламування нових та існуючих брендів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективності виробництва та переробки 
молока і налагодження ефективних економічних взаємовідносин між сільськогосподарськими та 
молокопереробними підприємствами порушують у наукових працях В.Г. Андрійчук, П.С. Березівський, 
Т.В. Божидарнік, В.І. Бойко, Ю.Е. Губені, В.І. Душка, М.М. Ільчук, В.М. Микитюк, М.К. Пархомець, П.Т. 
Саблук, Х.І. Цвайг, Г.В. Черевко, Я.С. Янишин та інші вітчизняні вчені. Позитивно оцінюючи результати 
останніх досліджень і публікацій, визначено доцільним продовжити вивчення поставленої проблеми, 
зокрема, продовжити удосконалення брендингової діяльності молокопереробних підприємств. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень 
і практичних рекомендацій по розробці ефективної системи брендингу молокопереробних 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із способів підвищення посилення 
конкурентних переваг підприємства в сучасних економічних умовах є брендинг, тобто грамотне й 
цілеспрямоване управління брендами, що належать підприємству. При цьому слід зазначити, що 
сформувати цілісну систему управління брендами не можна без чіткої уяви про поточну ситуацію на 
підприємстві й у зовнішньому середовищі, що його оточує. Для вирішення цієї проблеми пропонуємо 
використовувати добре відомий ситуаційний аналіз (Swot-Аналіз). 

У рамках SWOT-аналізу брендинг нами розглядається як сильна сторона (якщо такий процес 
має місце на підприємстві) або як слабка сторона (якщо він тільки планується або використовується 
не на повну потужність). Доведемо це на прикладі підприємства ПрАТ «Богуславський маслозавод». 

Методологія SWOT-аналізу припускає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, а також 
загроз і можливостей, а далі – встановлення ланцюгів зв’язків між ними, які надалі можуть бути 
використані для формулювання стратегій перспективного розвитку підприємства [1]. 

Аналіз сильних і слабких сторін характеризує дослідження внутрішнього середовища 
підприємства. Внутрішнє середовище має кілька складових, кожна із яких включає набір ключових 
процесів і елементів організації, їх стан визначає той потенціал і ті можливості, якими володіє 
організація. 

                                                 
 Науковий керівник: Мазур А.Г. – д.е.н., професор  
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Встановлено, що основні можливості досліджуваного підприємства зумовлені наступними 
умовами: вихід із ринку окремих конкурентів; укладання договору із новими дистриб’юторами; 
скасування роздрібними мережами плати за включення продукції в мережу; залучення необхідних 
інвестицій у вигляді довгострокових позик; стабілізація економічної ситуації в країні; орієнтація уряду 
на стабілізацію ситуації у молочному скотарстві; створення маркетингової служби; підвищення 
купівельної спроможності населення; розширення ємності ринку. 

За результатами моніторингу зовнішнього середовища складається матриця загроз. Перелік 
основних загроз ПрАТ «Богуславський маслозавод» передбачає: зміну смаків і купівельних переваг 
споживачів; поява нових конкурентів нарощення виробництва й реалізації молочної продукції 
основними конкурентами; підвищення цін на сировину; зниження молочного поголів’я великої рогатої 
худоби; втрата зв’язків із постачальниками сировини; зниження рівня життя населення, а, отже, 
купівельної спроможності споживачів; видача основних сум кредиту на короткостроковий період; 
втрата зв’язків із оптовими покупцями; придбання молочних підприємств і ферм конкурентами; 
введення нових нормативно-правових актів відносно підприємств галузі; збільшення обсягів імпорту 
молочної продукції.  

Зведена матриця SWOT-аналізу встановлює зв’язки між можливостями, загрозами, сильними й 
слабкими сторонами фірми. У лівій частині матриці виділяють дві складові (сильні й слабкі сторони), у 
які вносять виявлені на першому етапі аналізу сильні й слабкі сторони організації. У верхній частині 
матриці також виділяються дві складові (можливості й загрози), у які вносять виявлені можливості й 
загрози (табл. 1). 

Таблиця 1 
Матриця SWOT-аналізу ПрАТ «Богуславський маслозавод» 

 
Чинники, що визначають 

ефективність роботи 
Чинники, що визначають надійність господарської 

діяльності 

 Можливості: 
1. Укладання договору з  новими 
дистриб’юторами  й оптовими 
компаніями. 
2. Вихід із ринку окремих конкурентів. 
3. Скасування роздрібними мережами 
плати за включення продукції в 
мережу. 

Загрози: 
1. Жорстка конкуренція з боку 
інших виробників молочної 
продукції. 
2. Скорочення ресурсної  бази 
підприємства. 
3. Втрата зв'язків із 
постачальниками й покупцями. 
4. Різке зростання цін на 
молочну сировину. 

Сильні сторони: 

1. Сучасне імпортне та  вітчизняне 
обладнання й технології. 
2. Надійна мережа збуту. 
3. Зареєстрована торговельна 
марка. 
4. Добре розуміння споживчих 
переваг. 
5. Цінова перевага. 
6. Порівняно низька  собівартість. 

Розширення асортименту і поліпшення 
якості продукції, що випускається. 
Підвищення якості й обсягів 
виробництва продукції під 
зареєстрованою торговою маркою. 
Випуск нової продукції (молока, 
плавлених сирків у пластиковому 
контейнері, сиркових десертів тощо). 

Упровадження високоефективних 
ресурсозберігаючих безвідходних 
технологій. 
Розширення економічних зв’язків 
із партнерами в регіоні й за його 
межами. 
Утримання цін на прийнятному 
рівні для цільової аудиторії (мало 
забезпечені верстви населення). 

Слабкі сторони: 

1. Низька популярність серед 
споживачів. 
2. Недоступність фінансів для зміни 
стратегії перспективного розвитку. 
3. Недозавантаженість виробничих 
потужностей підприємства. 

Розробка маркетингової стратегії й 
просування брендів у рамках цієї 
стратегії. 
Виділення підприємству 
довгострокового інвестиційного 
кредиту під доступний відсоток. 
Фінансування діяльності за рахунок 
інвестиційних кредитів. 
Розширення виробничих площ і повне 
завантаження виробничих 
потужностей. 

Проведення заходів, що 
підвищують лояльність 
споживачів до бренда. Розробка 
стратегії роботи підприємства, що 
вимагає незначних фінансових 
витрат. Зниження собівартості за 
рахунок зниження змінних витрат 
(збільшення обсягу виробництва 
за рахунок повного завантаження 
виробничих потужностей і 
розширення виробничих площ). 

Джерело: складено автором 

 
Отже, зареєстрована торгова марка ПрАТ «Богуславський маслозавод» розглядається нами як 

сильна сторона, але недостатнє її просування на цільових ринках є слабкою стороною підприємства. 
SWOT-аналіз довів, що недостатньо мати у ролі нематеріальних активів зареєстровані бренди, але 
важливо грамотно здійснювати брендинг на підприємстві, тим самим підвищуючи його 
конкурентоспроможність. 

Відомо, що через використання брендингу, створення портрету бренда, розробку стратегії 
управління активами бренда, створення й розвиток організаційної культури, що підтримує управління 
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активами бренду, можна досягти конкурентних переваг, підвищити ринкову стійкість і 
конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому. 

При цьому слід зазначити, що заходи по брендингу складні для планування, впровадження й 
управління, тому що брендинг повинен охоплювати всю діяльність підприємства. Ми погоджуємося із 
можливим напрямом вирішення цієї проблеми, яке запропонував Д. Хен, розробивши систему 
ідентифікаційного брендингу – програму, яка забезпечує єдиний погляд на усі аспекти брендинга [2].  

Однак, на нашу думку, дана система лише допомагає представити брендинг як організований 
набір елементів зі своїми структурними елементами, але не дає можливості застосувати її в 
повсякденній діяльності підприємства, оскільки дана система побудована на якісній, але не кількісній 
основі. Тому ми пропонуємо побудувати економіко-математичну модель напрямів підвищення 
конкурентоспроможності, використовуючи елементи системи ідентифікаційного брендингу в якості 
базису. 

Система ідентифікаційного брендинга побудована на чотирьох ключових складових, кожна із 
яких відіграє важливу роль: бренд-стратегія, бренд-індивідуальність, бренд-менеджмент і бренд-
сприйняття. Кожна з них має у своєму складі низку елементів.  

При розробці нового бренда ці чотири складові застосовуються як послідовні етапи його 
створення. При роботі з існуючими брендами складові застосовуються одночасно. Система 
ідентифікаційного брендинга звертається до брендингу, як до діяльності в довгостроковому періоді, 
що забезпечує міцну основу для створення й управління сильним брендом протягом усього періоду 
його існування [3]. 

Ця система пропонує чітке розуміння й затвердження поточної брендової стратегії, 
ідентифікації, планування й доставки повідомлення бренда.  

Система ідентифікаційного брендинга була створена для того, щоб представити брендинг як 
модель, що передбачає наступні цілі: застосування єдиного підходу для створення брендів 
підприємства та продукту; забезпечення фундаментального набору концепцій і термінології для 
діяльності щодо створення й управління брендом; застосування системи довгострокового бренд-
менеджменту; можливість налагодити ефективну роботу із брендом на будь-якому відрізку життєвого 
циклу бренда. 

Дослідження показало, що система ідентифікаційного брендинга ефективна у низці різних 
ситуацій при організації роботи із брендом: створення нових корпоративних або індивідуальних 
брендів, розвиток добре інтегрованих брендових комунікацій, просування й управління існуючими 
брендами, прояснення або переосмислення концепції існуючих брендів, об’єднання й вирівнювання 
складових частин брендів, внутрішнє брендове просування й адаптація серед працівників 
підприємства, розширення існуючого бренда. 

Система ідентифікаційного брендинга починається із розробки бренд-стратегії. Її мета 
передбачає двояку спрямованість: виявити основні аспекти діяльності підприємства, його місце на 
ринку, покупців й інші цільові аудиторії. Після цього визначають найбільш обґрунтовану бренд-
стратегію [4]. Бренд-стратегія є важливою, оскільки є основою для всієї брендингової діяльності 
підприємства, визначає напрям, із яким узгоджуються усі управлінські рівні підприємства перед 
початком роботи щодо створення брендів. 

Заснована на комплексному дослідженні підприємства, його товарної пропозицій, цільової 
аудиторії споживачів і стану конкуренції на ринку, стратегія визначає загальну брендову архітектуру 
(взаємозв’язки підприємства, товарів, партнерів і складових бренду), диференційовану позицію на 
ринку, ієрархію повідомлень, які будуються так, щоб одержати позитивну реакцію покупців, сприйняття 
ними бренду як виняткової пропозиції, й проектування ідеального сприйняття бренда покупцями. 

Інформована й наповнена елементами бренд-стратегії бренд-індивідуальність забезпечує 
відмінні зовнішні вираження цінностей підприємства, його індивідуальності та гарантії ідентифікаційної 
системи. Зазначимо, що ідентифікаційна система складається із таких елементів, як назва й логотип, 
які використовуються постійно, щоб забезпечити миттєве впізнавання продукту на насиченому ринку. 
Окрім назви й логотипа бренд-індивідуальність виражається у ретельно підібраній кольоровій палітрі, 
характерній системі дизайну й додаткового вербального брендинга, такого як підзаголовок і певні 
фрази для продукції або послуг [5]. 

Складова бренд-менеджменту характеризує час для застосування його елементів до повного 
спектра брендових комунікацій і взаємодій, що створюють сприйняття покупця при взаємодії із 
брендом. На нашу думку, включення бренд-менеджменту у систему ідентифікаційного брендинга є 
необхідним, тому що він виконує три ключові функції: планування скоординованого запуску й передачі 
брендових повідомлень як внутрішніх, так і зовнішніх, об’єднаних із виробництвом і маркетинговими 
планами, щоб оптимізувати співвідношення витрати-результат; поліпшення сприйняття бренда 
покупцем; налагодження системи й інструментів для спостереження й оцінки стану бренда на цільових 
сегментах ринку [6]. 

Ці функції роблять бренд-менеджмент найважливішою складовою як для створення нових 
брендів, так і для управління існуючими брендами із вищою результативністю. 
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Сприйняття бренда покупцями – це звичайно випадковий результат скоординованих комунікацій 
і контактів, проведених підприємством. Ціль бренд-сприйняття – надати можливість підприємствам 
скоригувати сприйняття бренда, яке покупці виділять більш виразним, що ними просто 
запам’ятовуються й чітко асоціюється із брендом. 

Бренд-сприйняття включає, але не обмежується традиційними ринковими комунікаціями. Воно 
перевершує їх, включаючи особисті взаємодії, події, навіть прояв навколишнього середовища, 
функціональність і надійність продуктів і послуг та багато інших можливостей. 

Вважаємо, що на основі системи ідентифікаційного брендинга можна розробити методику 
розрахунків кількісних оцінок бренд-складових, яку рекомендується використовувати для 
обґрунтування напрямів удосконалення брендингової діяльності й проведення порівняльних 
розрахунки на прикладі трьох підприємств, які представлені на регіональному ринку молочної 
продукції (ВАТ «Вімм-Білль-Данн», ПрАТ «Богуславський маслозавод», ТОВ «Білоцерківський 
молочний комбінат»), що дозволить: кількісно оцінити кожний елемент системи на досліджуваних 
підприємствах і порівняти його з конкурентами; виявити неефективні напрями брендингової діяльності 
підприємства; обґрунтувати напрями удосконалення брендингової діяльності підприємства; за 
результатами дослідження розробити рекомендації кожному досліджуваному підприємству щодо 
посилення конкурентних переваг. 

Методика передбачає наступні етапи: 
1. Включення й обґрунтування вагових коефіцієнтів. Оскільки всі чотири бренд-складові (L=4), 

на нашу думку, рівноцінні, тому доцільно присвоїти кожній із них коефіцієнт 0,25. Поділимо його для 
кожної і-ї складової на кількість підпорядкованих елементів п, які також рівні за значенням між собою. 

Позначимо ці коефіцієнти через kі ),1,,1( Llni  . 

2. Проведення експертної оцінки елементів системи ідентифікаційного брендинга на 
досліджуваних підприємствах. Експертна оцінка кожного елемента кожної складової була проведена 
на основі максимально можливої оцінки 10 балів. Позначимо оцінку через Ві (i = l,n, I = l,L). 

3. Розрахунки кількісних оцінок бренд-складових за наступною формулою: 

i

n

i

i

l
Bkx 




1        (1) 

Після одержання результатів оцінки можна дати рекомендації для кожного досліджуваного 
підприємства. 

Компанія ПАТ «Вімм-Білль-Данн» має найбільш високі показники, отримані за розрахунками 
моделі системи ідентифікаційного брендинга. Проте, їй слід звернути увагу на кожний напрямок у 
своїй брендинговій діяльності, щоб зберегти позицію на ринку Київської області, де вона є лідером. 

Молокопереробні підприємства ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» та ПрАТ 
«Богуславський маслозавод» відстають за показниками, отриманими у ході дослідження. У останнього 
із них навіть відсутній відділ маркетингу, відповідальний за просування бренда. Деякі функції по 
створенню образа марки перебрали на себе відділ збуту, технологічний відділ і бухгалтерія 
(замовлення нової упаковки, відповідність патентному законодавству, створення нових продуктів). 
Тому підприємству передусім слід прийняти маркетингово-орієнтований підхід до управління, 
створити відділ маркетингу або звернутися у брендингове агентство, яке допоможе створити чіткий 
образ марки у свідомості споживачів і обрати правильну бренд-стратегію. 

Незважаючи на наявність у компанії ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» відділу 
маркетингу, вона також відстає за всіма показниками брендингової діяльності. Це свідчить про 
проведення непослідовної політики у цій сфері, хоча керівництво компанії заявляє про маркетингово-
орієнтований підхід до управління. Тому компанії необхідно підтверджувати справою свою націленість 
на створення брендів, що відповідають запитам споживачів. Слід розробити комплекс заходів з метою 
поширення впізнавання своїх марок споживачами через конкурси, акції, презентації, спонсорство й 
рекламу в ЗМІ. 

На нашу думку, саме реклама, як частина маркетингових комунікацій, є найважливішим 
компонентом у системі ідентифікаційного брендинга й взагалі в брендинговій діяльності підприємства. 
Саме вона формує бренд (як образ марки й актив підприємства) і його становище на ринку, тим самим 
підвищуючи його конкурентоспроможність. Наявність реклами показує орієнтацію підприємства на 
споживача, прагнення задовольнити потреби покупця й пошук нових шляхів розширення своєї 
присутності на ринку. 

Одним із способів посилення конкурентних переваг молокопереробних підприємств в умовах 
посилення внутрішньої конкуренції та конкуренції з боку іноземних товаровиробників на вітчизняному 
ринку молочної продукції є удосконалення організаційної структури управління маркетингом [7]. 

При реалізації стратегії управління конкурентоспроможністю у діяльності підприємств 
недостатня увага приділяється питанням брендингу як функції підприємства: організації, плануванню, 
управлінню і контролю брендингу та брендингових програм. 
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Успішне функціонування системи брендингу можливо лише на основі принципу системності, 
тобто підлеглості всієї системи управління певній меті, структурованості системи управління і 
взаємозалежності складових частин цієї системи управління. 

Будь-яка організаційна структура управління маркетингом може будуватися на основі наступних 
характеристик: функції, географічні зони діяльності, продукту і споживчого ринку. Відповідно 
виділяють наступні системи організації підрозділів маркетингу: функціональну, географічну, 
продуктову, ринкову та різні їх комбінації [8; 9]. 

Найбільш поширеною системою організації відділу маркетингу на сучасних молокопереробних 
підприємствах є функціональна. Проте, незважаючи на те, що функціональна організація системи 
маркетингу є найбільш простою, її ефективність падає у міру збільшення номенклатури продуктів, що 
випускаються, і розширення ринків збуту, що нині має місце на ТОВ «Білоцерківський молочний 
комбінат», ПрАТ «Богуславський маслозавод». Причиною цього є відсутність у функціональній 
організації особи (окрім безпосереднього керівника), що відповідає за маркетинг окремих продуктів в 
цілому або за маркетингову діяльність на певних ринках. 

У результаті посилення умов конкуренції на ринку молочної продукції, що проявляється у 
постійному зростанні цін на сировині, появі нових гравців і продуктів, необхідно прийняти заходи по 
удосконаленню структури організації відділу маркетингу. Вважаємо, що першим кроком у формуванні 
брендингової культури на окремо взятому підприємстві (ПрАТ «Богуславський маслозавод») є 
формування особливої системи управління брендом. Вона має бути сформована так, щоб 
відповідальність за розробку політики управління брендами лежала не лише на співробітниках служби 
маркетингу чи збутового відділу, але й вищого керівництва. Кожен співробітник підприємства повинен 
чітко розуміти цілі і цінності бізнесу в цілому і реалізовувати їх у своїй повсякденній роботі. При цьому 
слід пам’ятати, що створення брендингової культури – складний і тривалий процес. 

Висновки з проведеного дослідження. На основі узагальнення практичного досвіду 
пропонуємо організувати структуру управління брендами таким чином: відділ маркетингу на 
підприємстві повинен бути сформованим за функціонально-брендовим принципом, окрім цього 
доцільно створити виконавчу брендингову раду, до складу якої повинні входити керівники усіх 
управлінських рівнів.  

Вплив даної структури управління на підвищення конкурентоспроможності підприємства буде 
забезпечувати: 

1. Чітке розділення зон відповідальності. 
2. Кожен бренд-менеджер є повноправним керівником, відповідальним за прийняття 

управлінських рішення. 
3. Бренд-менеджер відповідає за маркетинг окремих продуктів в цілому і за маркетингову 

діяльність на певних ринках. 
4. Бренд-менеджер встановлює конкурентоспроможні ціни для свого регіону та торговельної 

марки. 
5. Здійснення спільних розробок із технологічним відділом нових продуктів або удосконалення 

існуючих. 
Отже, удосконалення системи управління процесом брендингу на підприємстві (зокрема перехід 

до брендово-орієнтованої схеми побудови відділу) дозволяє підвищити конкурентоспроможність через 
завоювання більшої частки ринку, підвищення знання марок споживачами, збільшення лояльності 
споживачів до брендів, що відображається у зростанні обсягів продажів і виручки підприємства, а 
отже, більшого розміру прибутку і можливості направляти отримані кошти на заходи, що підвищують 
конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому. 
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DIVERSITY OF SCIENTIFIC VIEWS 

 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку світових економічних відносин визначається 

процесами глобалізації та інтеграції, що своєю чергою вплинуло на створення нової моделі розвитку 
економічних відносин, а саме становлення нового регіоналізму. Економічний розвиток країни багато в 
чому залежить від ефективності розвитку її регіонів, їх конкурентоспроможності на світовому ринку. В 
Україні становлення нового регіоналізму відзначається розпочатими процесами децентралізації 
владних повноважень, розробленню стратегічних заходів щодо розвитку регіонів тощо. Але, необхідно 
зауважити, що становлення нового регіоналізму в Україні вимагає особливої уваги до його теоретико-
методологічного підґрунтя. У науковій літературі досі триває дискурс щодо теоретичних засад 
становлення нового регіоналізму та пов’язаних з ним процесами. Так, наприклад, неоднозначними 
залишаються тлумачення самої сутності понять «регіоналізм» та «регіоналізація», що зі свого боку 
вимагає обґрунтування понятійно-категоріального апарату. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам становлення нового регіоналізму в 
умовах глобалізації та інтеграції й обґрунтуванню його теоретичних засад, у тому числі понятійно-
категоріального апарату присвячено праці вітчизняних дослідників, а саме: О. Білоруса, 
І. Бураковського, М. Бутко, Є. Василькова, З. Варналія, А. Гальчинського, Б. Губського, 
М. Гетьманчука, І. Зварич, Т. Кальченка, Д. Лук’яненка, В. Новицького, Ю. Пахомова, В. Рокочої, 
О. Чугріни, В. Чужикова, Г. Щедрової, І. Яковюка й ін. 

Серед іноземних дослідників, які досліджують питання нового регіоналізму, необхідно відмітити: 
І. Бека, Д. Данкерлі, М. Калкуллі, М. Кітінга, М. Легренці, І. Мені, Х.-Ю. Пуле, Е. Томпсона, Л. Фосетта, 
П. Шмітта-Егнера, П. Юкарайнена та інші. 

Неоднозначність тлумачення сутності поняття «регіоналізм», а також ототожнення його з 
поняттям «регіоналізація» ускладнює не тільки дослідження засад формування нового регіоналізму, а 
й розробку практичних засад його становлення в Україні.  

Постановка завдання. Метою статті є подальший розвиток теоретико-методичних положень 
щодо уточнення понятійно-категоріального апарату нового регіоналізму, а саме уточнення сутності 
поняття «регіоналізм». Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання: 
проаналізовано поняття «регіоналізм» в тлумаченні авторів різних наукових шкіл; надано підсумки 
проведеного аналізу; висловлено власну думку щодо цього поняття та надано авторське тлумачення 
його сутності. Об’єктом наукового дослідження є процес становлення нового регіоналізму, предметом 
– теоретичні, методологічні та прикладні аспекти регіоналізму.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні сьогодні відбуваються процеси 
становлення нового регіоналізму, але при цьому зустрічаються полярні точки зору щодо цього 
процесу, а його противники вважають, що регіоналізм несе в собі загрози суверенітету та цілісності 
державного устрою. Це підтверджує актуальність даного напряму дослідження та вимагає визначення 
сутності поняття «регіоналізм». 

Я. Машбіц визначав регіоналізм «як факт існування в країні районів зі значними природними, 
господарськими, соціальними та етнокультурними розбіжностями. Але, найважливішим у регіоналізмі 
є те, що населення того чи іншого району усвідомлює, що він – їхня батьківщина. При цьому мешканці 
того чи іншого району тісними узами економічного й насамперед духовного та культурного складу 
нерозривно пов’язані з ним» [8, с. 31]. Таким чином, видатний географ наголошував на територіальній 
інтеграції не на соціально-економічній основі, а на культурно-духовних цінностях. Але, необхідно 
наголосити, що новий регіоналізм, спрямований на отримання соціально-економічного ефекту за умов 
об’єднання регіонів для більш ефективного використання потенційних можливостей, у тому числі 
природних, з метою отримання конкурентних переваг на ринку. 

Професор З. Варналій, визначаючи регіоналізм, наголошує на його базовому принципі, а саме: 
«розширення функцій і повноважень на регіональному рівні з одночасним посиленням 
відповідальності перед населенням і державою. Цей базовий принцип відповідального регіоналізму є 
формою розв’язання протиріччя, що існувало та існуватиме між центром і регіонами, і в цілому 
сприятиме консолідації та подальшому ефективному розвитку кожного регіону та держави загалом» 
[3, с. 149]. Вчений, по суті, наголошує на децентралізації владних повноважень та посиленні 
відповідальності регіональних органів влади перед його мешканцями та суспільством в цілому.  

Вітчизняні вчені О. Бойко-Бойчук та А. Хорунжий наголошують, що новий регіоналізм – «є 
частиною національної стратегії соціально-економічного розвитку країни, пов’язаною із здійсненням 
адміністративної реформи та впорядкуванням територіального устрою країни, що реалізується 
шляхом здійснення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування системи заходів для 
забезпечення ефективного комплексного управління соціально-економічним розвитком країни та її 
регіонів» [1, с. 25]. Науковці вважають, що регіоналізм є комплексною стратегією соціально-
економічного розвитку регіонів та країни в цілому. 

М. Бутко зазначає, що «новий регіоналізм – об’єднує різнорідні процеси, сутність яких полягає в 
утворенні регіонів, які не пов’язанні з офіційними адміністративними кордонами та характеризуються 
високим міжнародним конкурентним статусом» [2, c. 101].  

Н. Мирна визначає, що регіоналізм «належить до практики перерозподілу певних владних 
повноважень центрального уряду з метою надання територіальним інституціям проміжного статусу 
між центральним і місцевим рівнями. Регіоналізм походить із периферії, а регіоналізація є відповіддю 
на це центру» [9]. Протилежну думку щодо виникнення витоків регіоналізму має Т. Кучера. Вона 
наголошує, що «в основі регіоналізму лежать відносини по висхідній лінії, що направлені «зверху – 
вниз» (bottom-up) і призводять до свідомого підтримування різних центрів регіонального тяжіння, а в 
політичному аспекті характеризуються децентралізацією влади. У широкому та узагальненому вигляді 
регіоналізм – це система заходів щодо самостійного управління й особливих привілеїв, які надаються 
окремим регіонам (округам, областям, провінціям)» [5, c. 33]. У даному випадку, погоджуючись, що 
регіоналізму притаманна децентралізація, на наш погляд, регіоналізм не пов’язаний з наданням саме 
привілеїв окремим територіям, а також з тим, що це рух зверху, оскільки процеси врахування інтересів 
та потреб регіонів виникають саме знизу, тобто зв’язок «знизу – вгору». При цьому, звичайно, 
відбуваються процеси, що відповідають на ці виклики, а саме «зверху – вниз». 

Щодо протилежності точок зору відносно початкового походження регіоналізму, необхідно 
зазначити, що існує два теоретичних напрями, які у світовій економіці поділяються на так званий 
«висхідний» та «низхідний» регіоналізм, у залежності від того, хто виступає ініціатором надання 
регіонам певних суб’єктних властивостей та повноважень. Так, при «висхідному» регіоналізмі 
ініціатором є регіон, тобто «знизу – вгору», а при «низхідному», навпаки – центр, тобто «зверху – 
вниз».  

Згідно з англійським дослідником М. Кітінгом, який вважається засновником теорії нового 
регіоналізму, «висхідний» регіоналізм «можна спостерігати у формі ідеології регіональних еліт 
європейських держав, яка, маючи різні форми та варіанти аргументації залежно від регіону та 
конкретних історичних обставин, у цілому, відстоює курс на більшу регіональну автономію» [16, с. 14-
15].  

Німецький науковець Х.-Ю. Пуле дотримується такої ж думки та зазначає, що «тезою ідеології 
регіоналізму є боротьба регіону за децентралізацію держави і набуття більших прав, насамперед 
автономії» [17]. Інші західні дослідники, І. Мені та Т. Хьогін, наголошуючи на національних та 
етнокультурних мотивах, порівнюють «висхідний» регіоналізм з «регіональним націоналізмом». 

Так, І. Мені зазначає, що ««висхідний» регіоналізм є «мобілізацією периферії на її власний 
розвиток», перетворення нейтральної категорії «територія» в політично значиму в результаті атрибуції 
їй населенням етнічних, історичних, мовних та інших цінностей. Таким чином, в результаті розвитку 
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регіоналізму, територія (що перетворюється з аморфного простору на регіон) стає об’єктом і суб’єктом 
політичної боротьби» [6].  

Відносно «низхідного» регіоналізму М. Кітінг зазначає, що він «може бути представлений у 
вигляді гри з ненульовою сумою, в якій кожний учасник може виграти: депресивні регіони – за рахунок 
зростання, розвинені регіони – за рахунок зняття надмірного навантаження, національна економіка – 
за рахунок збільшення продуктивності і полегшення інфляційного тиску. У такому розумінні, 
«низхідний» регіоналізм також допомагає центральному уряду інтегрувати периферійні території та, у 
підсумку, посилити національну єдність» [15, с. 2]. При такій формі регіоналізму держава діє, перш за 
все, відповідно до власних інтересів, у тому числі, через децентралізацію владних повноважень.  

Науковці вважають практичним прикладом «низхідного» регіоналізму модель розвитку ЄС 
«Європа регіонів», а втіленням «висхідного» регіоналізму – модель «Європа через регіони». 

Т. Кучера визначає регіоналізм як «природний принцип територіальної організації соціальних, 
політичних, економічних та інших процесів, спрямований на практичне застосування тих можливостей 
і переваг, які випливають з територіального поділу сучасних суспільств» [5, с. 46]. На наш погляд, таке 
трактування є досить узагальненим, але при цьому воно виражає загальну сутність цього процесу. 

Г. Щедрова наголошує, що регіоналізм базується на «урахуванні національних, економічних, 
етнополітичних та інших особливостей, притаманних певному регіонові тієї чи іншої країни, політиці, 
спрямованої на об’єднання груп певного регіону, залежних один від одного в економічному, 
політичному та воєнному аспектах» [13, с. 159]. Автор наголошує на політиці об’єднання територій на 
основі певних особливостей, але при цьому не наголошує на інструментах цієї політики. 

О. Стегній та М. Чурілов трактують поняття «регіоналізм» як «прояв відмінностей між регіонами 
в характері суспільних відносин, економічного рівня розвитку, чисельності населення та його складу, 
соціальної диференціації та поділу праці» [11, с. 10]. Але, на наш погляд, таке трактування не 
відображає сутності самого регіоналізму, а характеризує вже існуючі територіальні об’єднання, що 
мають певні відмінності соціально-економічного розвитку. 

Оскільки питання регіоналізму є міждисциплінарними, то його визначають і як політичну 
концепцію або як політичну ідеологію. Так, Т. Козак наголошує, що регіоналізм – це «політична 
концепція, що відслідковує та обґрунтовує передачу якомога більшого обсягу політичних прав та 
повноважень регіональним органам влади, перерозподілу владних функцій між центром та регіонами 
на користь останніх, а також як організовану суспільно-політичну діяльність, спрямовану на практичну 
реалізацію цієї концепції» [4, с. 62]. Схожої точки зору дотримується Е. Топалова, визначаючи 
регіоналізм як «громадсько-політичний рух або відповідну систему ідеологічних орієнтацій, де метою є 
ствердження регіонів як суб’єктів політичних та управлінських відносин, розширення повноважень 
регіональних органів влади» [12, с. 109]. 

На думку І. Яковюка, регіоналізм слід розуміти як «політичну ідеологію, яка закликає до передачі 
групі осіб, що компактно проживають на певній території, прав автономії на підставі історичної, 
культурної і мовної спорідненості, що в сукупності характеризують етнічну приналежність. Регіоналізм 
може стояти у витоків процесу регіоналізації, надаючи йому специфіки, що полягає у наполегливому 
вимаганні владних повноважень і окремих прав» [14, с. 128].  

С. Маковський тлумачить поняття регіоналізму як «ідеологію, теорію і практику набуття 
регіонами суб’єктності, з одного боку, у формі повноважень, сфер відповідальності та особливої ролі у 
загальному контексті держави та, з іншого боку, у формі виділення регіонального рівня управління у 
рамках системи державної влади в країні» [7, с. 45]. 

І. Свида визначає регіоналізм як «різноманітні форми соціальної, етнічної та культурної 
самоідентифікації населення територій, що проявляються в традиціях, ментальності, діях та інших 
особливостях, спрямованих на забезпечення переваг для окремої взятої території (регіону)» [10, с. 
159]. У даному визначені автор акцентує увагу не на територіальних кордонах, а на 
самоіндентифікації його населення, при цьому не наголошує на забезпеченні переваг такої території. 

Необхідно зазначити, що при дослідженні дискурсу щодо сутності поняття «регіоналізація» 
встановлено, що інколи науковці ототожнюють його з «регіоналізмом».  

Висновки з проведеного дослідження. Отже, проведене дослідження дало можливість 
з’ясувати, що існують наступні твердження авторів щодо взаємозв’язку понять «регіоналізація» та 
«регіоналізм»: по-перше, ототожнення понять «регіоналізація» та «регіоналізм» і використання їх як 
синонімів; по-друге, регіоналізм походить від регіонів, а регіоналізація є відповіддю на це центру; по-
третє, регіоналізація є процесом, що розвиває прояви регіоналізму. 

На наш погляд, ці поняття необхідно розмежовувати відносно того, що регіоналізм походить від 
регіонів, а регіоналізація від центру. Потрібно наголосити, що існує так званий «висхідний» 
регіоналізм, коли ініціатива походить «знизу – вгору» та «низхідний» регіоналізм – «зверху – вниз». Не 
заперечуючи, що регіоналізація є процесом, суперечливим є те, що регіоналізація породжує 
регіоналізм.  

Дослідження показало існування чималої кількості синтетичних визначень понять 
«регіоналізація» та «регіоналізм».  
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Науковий дискурс етимології поняття «регіоналізм» дає можливість констатувати, що 
регіоналізм є полісемантичним поняттям та може розглядатися, як: 

– практика перерозподілу певних владних повноважень між центральним і місцевим рівнями, 
тобто децентралізація владних повноважень; різнорідні процеси, сутність яких полягає в утворенні 
регіонів;  

– природний принцип територіальної організації соціальних, політичних, економічних та інших 
процесів; різноманітні форми соціальної, етнічної та культурної самоідентифікації населення 
територій;  

– рух, спрямований на захист етнічних, мовних, релігійних прав у межах регіональних об’єднань; 
комплексна стратегія соціально-економічного розвитку регіонів та країни в цілому; 

– політика об’єднання територій на основі певних особливостей; громадсько-політичний рух; 
політика врахування національних, економічних, етнополітичних та інших особливостей; система 
ідеологічної орієнтації, політична ідеологія, теорія і практика набуття регіонами суб’єктності. 

На наш погляд, «регіоналізація» є процесом, а регіоналізм, перш за все, необхідно розглядати 
як явище. Отже, регіоналізм – це ідеологічна концепція, що передбачає розширення повноважень та 
відповідальності регіонів, набуття регіонами, які можуть і не співпадати з офіційними 
адміністративними кордонами, суб’єктності та конкурентоспроможності на світовому ринку. Напрями 
дії відповідних процесів можуть ініціюватися як від регіонів, так і від центру. Новий регіоналізм 
створює сприятливі умови для інтеграції регіонів з різним рівнем соціально-економічного розвитку у 
світову економіку, підвищує їх конкурентоспроможність та сприяє створенню взаємовигідних відносин 
із державою, іншими регіонами та світовим ринком в цілому. Регіони, набуваючи нових ознак суб’єктів, 
просувають свої інтереси та пріоритети, стають більш самостійними економічними одиницями, 
залишаючись відкритими для подальшої європейської інтеграції. Але, при цьому регіоналізм не 
повинен нести загроз суверенітету та цілісності державного устрою.  

Подальших теоретико-методологічних досліджень вимагає категоріальний апарат у частині 
уточнення сутності поняття «регіоналізація», а також обґрунтування управлінських та економічних 
детермінант становлення нового регіоналізму в Україні.  
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Постановка проблеми. В умовах стабільно зростаючого попиту на послуги сільського туризму 
особливо гостро відчувається відсутність налагодженого механізму розповсюдження інформації про 
сільський туризм як соціально-економічне явище, що негативно позначається на можливостях 
встановлення комунікаційних зв’язків між господарями сільських садиб та потенційними споживачами. 
Така ситуація викликає гальмування розвитку досліджуваної сфери та не найкращим чином 
позначається на показниках розвитку внутрішнього туризму країни загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну та методологічну основу дослідження 
складають праці А. Татаринцевої, О. Олійник, які досліджують питання управління підприємствами 
туристичної сфери з використанням сучасних інформаційних технологій, О. Степанюк, К. Бабікова та 
В. Ісаєнко досліджують роль інформаційних технологій в організації сільського зеленого туризму з 
позицій екологічного розвитку територій і садиб сільського туризму. С. Нездоймінов та І. Шевченко 
досліджують регіональний досвід маркетингу сільського зеленого туризму. Незважаючи на це, певні 
аспекти все ж потребують систематизації та подальшого висвітлення в економічній літературі, 
зокрема питання формування ефективної інформаційно-аналітичної системи забезпечення розвитку 
сільського зеленого туризму. Це й стало основним мотивом, який обумовив вибір напряму 
дослідження в науковому та практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення способів поширення інформації про 
сільський зелений туризм та розвитку інформаційних технологій у цій сфері. Для досягнення мети 
було поставлено наступні завдання: аналіз сучасних туристичних порталів як каналів отримання 
оперативної інформації про сільський туризм; дослідження сучасних трендів та технологій в 
сільському зеленому туризмі; узагальнення пропозицій щодо розробки ефективної інформаційно-
аналітичної системи сільського туризму. 

Об’єкт дослідження: інформаційні ресурси сільського туризму. 
Предметом дослідження є вплив інформаційних ресурсів на розвиток сільського туризму. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Не викликає сумніву той факт, що невеликій за 

розмірами садибі сільського туризму важко здійснювати комплекс маркетингових заходів з метою 
просування свого продукту на ринок. Саме тому власники туристичних господарств об’єднуються в 
громадські організації чи кластери, що передбачає певну узгодженість дій та можливість здійснення 
сприятливої інформаційної політики щодо залучення споживачів. 



ЕЕККООННООММІІККАА  ППРРИИРРООДДООККООРРИИССТТУУВВААННННЯЯ  ТТАА  

  ЕЕККООЛЛООГГІІЗЗААЦЦІІЯЯ  ННААВВККООЛЛИИШШННЬЬООГГОО  ССЕЕРРЕЕДДООВВИИЩЩАА   

 
 

 157 

Як свідчить досвід, канали реалізації туристичного продукту значно відрізняються у туристичних 
підприємствах і сільських садибах. До прикладу, власники агросадиб зазвичай надають перевагу 
прямим продажам своїх послуг і уникають посередництва як туроператорів, так і громадських 
організацій [1]. При цьому, кожен виробник послуг сільського зеленого туризму є орієнтованим на 
невелику кількість споживачів і повністю контролює процеси розрахунку. Перевагою такого методу є: 
прямий контакт із споживачем; додаткові можливості збуту (додаткові послуги); гнучкість для 
споживачів, яка проявляється через можливість самостійної розробки програми відпочинку в сільській 
місцевості за рахунок відсутності посередника; можливість отримання високого прибутку в розрахунку 
на одного туриста, оскільки зникає потреба ділитися цим прибутком; змога здійснення особистого 
контролю за процесом реалізації туристичної послуги [2]. Для потенційних споживачів особисті 
продажі дають можливість кожному гостю відчути себе особливою персоною завдяки підвищеній увазі 
зі сторони господаря. В сучасному інформаційному середовищі люди стали значно байдужими до 
рекламних атак, чимало споживачів приймають рішення про придбання продукту чи послуги на основі 
емоцій, через що суттєво зростає роль прямих продажів [3]. 

Незважаючи на це, основним каналом отримання оперативної інформації про туристичні 
пропозиції є інформаційні туристичні сайти. За оцінками споживачів, жоден із туристичних сайтів не є 
досконалим. До недоліків можна зарахувати: наявність типової інформації та її дублювання; застарілі 
дані та пропозиції господарів сільських садиб; обмеженість у виборі туристичного продукту; 
перенасичення рекламою та спамом, відсутність інформації по окремих розділах сайту тощо [4]. 

Як негатив, слід відзначити той факт, що більшість регіонів України недостатньо використовують 
ресурси Інтернет для пропозиції та просування своїх послуг. Така ситуація характерна і для 
Хмельниччини. Згідно матеріалів Хмельницької обласної державної адміністрації, на території регіону 
нараховується 56 агроосель. Найбільша їх кількість знаходиться у Кам’янець-Подільському, 
Новоушицькому, Чемеровецькому та Шепетівському районах [5]. 

Провівши аналіз туристичних сайтів, які містять інформацію про садиби сільського туризму, ми 
встановили, що лише незначна кількість господарств Хмельниччини представлена на інформаційних 
порталах.  

Великою проблемою є відсутність єдиного інформаційного ресурсу, який би акумулював всю 
інформацію про сільські туристичні садиби, послуги та умови, які вони пропонують споживачам. 

Аналіз поведінки туристів засвідчує, що основну інформацію про місце відпочинку, сільську 
садибу, умови розміщення та харчування вони отримують з мережі Інтернет, і кількість таких звернень 
зростає. Трендом сучасності є збільшення кількості замовлень з мобільного телефону. Тому 
важливого значення для туристичних фірм набуває розробка мобільної стратегії. Гарним прикладом є 
сайт Hotel Tonight, популярність якого зростає за рахунок мобільного додатку. Іншим трендом 
туристичної індустрії є розвиток технології Beacon, з допомогою якої можна відправляти інформацію 
споживачам. Наприклад, зайшовши в магазин, турист може автоматично отримувати на телефон 
інформацію про знижки, в музей – про експонати тощо. Цю технологію активно розвиває компанія 
Apple [6]. 

Саме тому власники туристичних садиб мають здійснювати моніторинг наявності інформації про 
власну садибу, вчасно її корегувати, проводити гнучку цінову політику для досягнення успіху своєї 
діяльності. 

Для великих об’єднань, туристичних кластерів, з метою покращення інформаційної взаємодії із 
споживачами можуть використовуватись CRM-системи, які здійснюють обробку та накопичення 
інформації про клієнта, враховують його смаки та вподобання з метою удосконалення обслуговування 
та підвищення рівня споживання розробленого туристичного продукту. Використання таких 
програмних комплексів дозволяє: утримувати споживачів і сформувати у них лояльність; підвищити 
рентабельність роботи з клієнтами; знизити собівартість послуг, що реалізуються [4].  

Прийнята в Україні Стратегія розвитку туризму до 2026 року однією із стратегічних цілей 
визначає «удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг шляхом 
створення центрів туристичної інформації та популяризації туристичних продуктів» [7].  

Одним із важливих починань із досягнення вказаної стратегічної цілі є створення першого в 
Україні туристичного порталу «Zruchno. Travel». На цьому сайті потенційний споживач може за 
короткий час повністю спланувати свою подорож Україною. Даний ресурс містить інформацію про 
цікаві туристичні місця нашої держави та пропонує різноманітні маршрути, враховуючи введені в 
систему параметри, які цікавлять клієнта. Туристичний портал акумулює інформацію про цікаві події 
та мистецькі заходи, які можуть зацікавити споживача в рамках отримання туристичної послуги, але 
містить ще недостатньо пропозицій сільських туристичних садиб. За оцінками споживачів, поява 
«Zruchno. Travel» – це своєрідна революція в індустрії гостинності країни, оскільки світові тенденції 
доводять, що за такими онлайн-сервісами майбутнє [8]. 

Одним із важливих напрямів Стратегії є розробка маркетингової політики, що передбачає 
формування позитивного іміджу України, просування її туристичного бренду, представлення на 
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міжнародній арені, зокрема в рамках Стратегії передбачається створення та ведення іноземними 
мовами туристичного Інтернет-порталу «Visit Ukraine», який міститиме актуальну та достовірну 
інформацію про туристичні можливості регіонів та міст України [7]. 

Позитивним є виділення урядом коштів для промоції України у світі. Це 1 мільйон євро на рік. До 
прикладу, у Грузії така сума становить 12 мільйонів євро, у Польщі – близько 15 мільйонів. Саме тому 
важливим є контроль за витрачанням цих коштів, оскільки через фінансове обмеження, реклама має 
бути цільовою та орієнтованою на конкретні країни та напрямки інтересів їх громадян. До прикладу, 
китайців в Україні цікавить промисловий туризм, голландців – Чорнобиль, поляків – історичні місця, 
італійців і турків – ресторани та розваги, білорусів – доступний шопінг, казахів та азербайджанців – 
бальнеологічне лікування тощо [8]. 

Незважаючи на певні зрушення в інформаційній діяльності, слід визнати, що проблема 
створення інформаційної бази саме сільського зеленого туризму залишається актуальною для 
України. 

В Італії, наприклад, існує проект agriturismo.it, у вигляді окремого веб-сайту, який містить в 
ієрархічному порядку інформацію про садиби сільського зеленого туризму, розподіл здійснюється за 
географічним розміщенням, за ціною, видами послуг тощо. Споживачі мають значні можливості щодо 
підбору туристичних послуг. Сайт містить вбудовану геоінформаційну систему пошуку садиб на базі 
карт Google. Схожа система працює і в Іспанії (веб-сайт toprural.com.). В системі зареєстровано 
9176 сільських туристичних садиб.  

Незважаючи на значні можливості, у цих системах відсутній екологічний критерій туристичного 
продукту, що стримує екологічно орієнтованих туристів та не спонукає власників садиб до екологізації 
туристичної діяльності. 

Тому актуальною є проблема створення інформаційно-аналітичної системи, яка б інтегрувала в 
собі аналітичні функції по визначенню екологічного стану територій сільського туризму за допомогою 
математичного апарату. О.О. Степанюк, К.О. Бабікова, В.М. Ісаєнко пропонують таку відкриту 
інформаційно-аналітичну технологію, яка поділяється на такі функціональні складові: 

1. Математична модель для визначення екологічних індексів якості територій. 
2. Реляційна база даних, яка включає геоінформаційні дані садиб, інформацію екологічних 

паспортів і сертифікатів якості, рейтинг садиб тощо. 
3. Геоінформаційна система (ГІС), яка ґрунтується на користувацьких картах Google Maps або 

Open Street Maps та пропонує споживачам нові екологічно безпечні послуги (екологічні маршрути та 
стежки, екскурсії з екологічно-освітнім спрямуванням тощо). 

4. Система категоризації агросадиб, яка здійснює розподіл за сферами послуг, екологічними 
параметрами, контингентом споживачів, рейтингом господарств тощо. 

5. Веб-інтерфейс у вигляді інтернет-сайту з встановленими окремими рівнями допуску для 
користувачів, власників садиб та адміністраторів. 

Впровадження інформаційно-аналітичної системи буде корисним як для господарів, так і для 
споживачів, а також позитивно вплине на розвиток туристичної галузі та стан навколишнього 
природного середовища [9, c.59]. 

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз інформаційно-аналітичного забезпечення 
сільського туризму засвідчує, що на сьогоднішній день відсутня ефективна інформаційна система, яка 
би містила дані про всі суб’єкти сільського туризму як в масштабах країни, так і на рівні окремого 
регіону, що створює низку незручностей та створює комунікаційні бар’єри між виробниками послуг 
туризму та споживачами. З метою популяризації України у світі передбачається створення та ведення 
іноземними мовами туристичного Інтернет-порталу «Visit Ukraine», який міститиме актуальну та 
достовірну інформацію про туристичні можливості регіонів. 

Для удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення сільського туризму українськими 
розробниками програм пропонується впровадження інформаційно-аналітичної системи, яка б 
акумулювала інформацію про регіони та садиби сільського туризму та інтегрувала в собі функцію з 
визначення екологічного стану територій сільського туризму за допомогою математичного апарату, що 
дасть змогу туристам, яких цікавить екологічна складова туристичного продукту за заданими 
критеріями знайти відповідний об’єкт чи територію. Перспективами дослідження є оцінка економічного 
та соціального ефекту від впровадження системи. 
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Постановка проблеми. Проблема оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу в 
аграрній галузі є однією з визначальних у сучасних умовах господарювання, оскільки прагнення до 
максимізації економічного ефекту в більшості випадків призводить до виснаження та деградації 
агроекосистем. Cеред деградаційних процесів особливо виділяються ерозійні, що є наслідком 
недотримання принципів екобезпечного використання сільськогосподарських угідь, спостерігається 
також дегуміфікація ґрунтів, погіршуються також їх фізичні та фізико-хімічні властивості.  

Таким чином, економічна доцільність оптимізації землекористування зумовлюється екологічною 
допустимістю оптимізаційних заходів. Нехтування екологічними факторами здебільшого призводить 
до економічних втрат, оскільки можливий короткочасний економічний ефект, що буде отриманий без 
урахування екологічних вимог, супроводжуватиметься деградаційними процесами, які спричинять 
зниження продуктивності земель.  

Тому, оптимальне сільськогосподарське землекористування можливе за умови, коли дотримані 
принципи збалансованого природокористування, забезпечується охорона та відновлення 
навколишнього природного середовища і стабільний розвиток соціальних груп на сільських 
територіях. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Під оптимізацією геосистем розуміють діяльність, 
спрямовану на досягнення такого стану геосистеми, у якому вона здатна максимально ефективно 
виконувати покладені на неї функції, не зазнаючи небажаних змін упродовж тривалого часу [3]. 

Питання оптимізації землекористування знаходиться у центрі уваги багатьох вчених-економістів, 
а саме: В.В. Горлачука, О.В. Гуторова, Д.С. Добряка, Л.О. Мармуль, Л.Я. Новаковського, А.М. Третяка, 
М.М. Федорова, М.А. Хвесика, Л.П. Царика, проте питання екологічної оптимізації використання 
земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі потребує більш детального дослідження і 
обґрунтування. 

Спільною рисою існуючих теоретичних підходів до питання оптимізації взаємодії суспільства і 
природного середовища є визнання факту зростання антропогенного навантаження на навколишнє 
середовище, що призводить до зменшення асиміляційного потенціалу екосистем, тобто їх здатності 
до самовідтворення. Тому оптимізацію землекористування доцільно розглядати крізь призму ступеня 
збалансованості екосистем в аграрній галузі. 

Оптимальне використання земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських угідь має 
бути спрямоване на забезпечення ефективного виконання агроландшафтами відповідних функцій за 
умови збереження їх властивостей як цілісних агроекосистем. 

Вибір способу оптимального використання сільськогосподарських землекористувань тісно 
пов’язаний з визначенням цілей їх використання, оцінкою можливих варіантів експлуатації, 
виявленням природних, соціально-економічних та інших обмежень. 

Постановка завдання. Метою статті є наукове обґрунтування основних складових в системі 
екологічної оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі. 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі основні завдання: 
– дослідити основні елементи в системі оптимізації землекористування в аграрній галузі; 
– обґрунтувати етапи ландшафтно-екологічної оптимізації землекористування; 
– систематизувати основні підходи до оцінки екологічної складової в системі оптимізації 

використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі. 



ЕЕККООННООММІІККАА  ППРРИИРРООДДООККООРРИИССТТУУВВААННННЯЯ  ТТАА  

  ЕЕККООЛЛООГГІІЗЗААЦЦІІЯЯ  ННААВВККООЛЛИИШШННЬЬООГГОО  ССЕЕРРЕЕДДООВВИИЩЩАА   

 
 

 161 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оптимальне використання земельних ресурсів та 
агроландшафтів має забезпечити ефективне виконання покладених на них функцій, за умови 
збереження їх цілісності як систем, які утворені у результаті взаємодії біотичних та абіотичних 
компонентів [2].  

Досліджуючи можливості землекористування у межах окремої території, необхідно звертати 
увагу на такі складові: 

– ступінь придатності земельної ділянки до певного виду використання; 
– ступінь стійкості агроландшафту як системи до різноманітних впливів;  
– зміни в агроланшафтах у результаті антропогенних впливів; 
– величина можливого навантаження на агроландшафт; 
– можливості попередження або усунення негативних впливів на агроекосистеми. 
При цьому, серед загальних принципів оптимізації використання земель слід, безумовно, 

виділити [12]: 
– географічну детермінованість, що реалізується у максимальному врахуванні регіональних 

природних, господарських, соціальних та інших умов;  
– ієрархічність, що передбачає послідовний перехід від загальнодержавного до регіонального і 

локального рівня. 
Таким чином, при організації території аграрних землекористувань необхідно враховувати їх 

ландшафтно-типологічні та регіональні відмінності, що дасть можливість зберегти природну рівновагу 
та мінімізувати процеси деградації як окремих природних компонентів, так і агроландшафту в цілому 
[1]. Звідси випливає необхідність проведення пошуку принципів і методів погодження типів природної 
та соціально-економічної взаємодії агроекосистем. 

Початковим етапом оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу аграрними 
формуваннями має бути визначення ландшафтно-екологічних пріоритетів розвитку системи 
землекористування. Зазначена діяльність полягає в ранжуванні функцій, які виконує агроекосистема у 
порядку їх значимості для певної сільської території. У цьому випадку враховуються такі фактори 
впливу: наявна екологічна ситуація в регіоні, забезпеченість трудовими ресурсами та їх кваліфікаційні 
характеристики, структура сільськогосподарських угідь та їх якісні характеристики, споживчі 
пріоритети у даному регіоні і перспективи їх змін тощо. 

Таким чином, провідним із базових завдань при розробці системи заходів з оптимізації 
землекористування є детальний аналіз існуючого стану використання земель. Важливо виокремити 
найбільш нагальні екологічні проблеми та визначити склад і зміст заходів щодо їх усунення. 

Визначення пріоритетності функцій є основою для формування політики збалансованого 
розвитку системи землекористування, що передбачає розвиток природної, соціальної та економічної 
складової у напрямку оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу.  

У сучасних умовах господарювання для усіх регіонів України один із найбільших пріоритетів має 
забезпечення реалізації природоохоронних (збереження агроекосистем, забезпечення стійкості 
природно-територіальних комплексів) та антропоекологічних функцій господарських систем 
(забезпечення належних природних умов для життєдіяльності людей). Саме ці складові мають бути 
визначальними при оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу аграрними 
формуваннями, оскільки орієнтують на досягнення такого стану навколишнього природного 
середовища, який є безпечним для життєдіяльності місцевого населення та забезпечує уникнення 
негативних змін якісних показників земельних ресурсів у результаті господарської діяльності людини [3]. 

Наступним етапом у напрямку оптимізації землекористування є розробка та проектування 
екомережі – природоохоронної й природопідтримувальної систем, які спрямовані на виконання низки 
пріоритетних функцій у напрямку оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу і розвитку 
сільських територій, а також природоохоронних і антропоекологічних функцій [15]. Відповідно до 
світових стандартів площі таких земель мають складати приблизно 10 відсотків від загальної 
земельної території [9; 10]. 

Подальшим етапом ландшафтно-екологічної оптимізації землекористування є визначення 
оптимального співвідношення природних і господарських угідь у межах певних територій. Визначення 
оптимального співвідношення природних і господарських земельних угідь дасть змогу оптимізувати їх 
структуру та покращити здатність екосистем до підтримання динамічної рівноваги. Так, науково 
обґрунтоване співвідношення між природними й господарськими угіддями, згідно наукових 
досліджень, має становити 60:40% для підтримання динамічної рівноваги екосистеми, виконання нею 
основних природостабілізаційних і регенеративних функцій та для забезпечення належних природних 
умов життєдіяльності населення [13]. 

Для забезпечення ефективного, екологічно безпечного використання земельних ресурсів на 
наступному етапі оптимізації землекористування необхідно оптимізувати структуру посівних площ 
сільськогосподарських культур з урахуванням сучасних виробничо-інноваційних та агроландшафтних 
підходів до організації сільських територій та природно-господарських умов [6, с. 14]. Адже саме 
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структура посівних площ визначає не тільки рівень економічної ефективності галузей рослинництва, 
але й рівень технологічного та технічного навантаження на сільськогосподарські угіддя. Загалом 
структура посівних площ характеризує рівень інтенсифікації та спеціалізації сільськогосподарського 
виробництва. Оптимально нормативну структуру посівних площ сільськогосподарських культур 
запропоновано формувати із застосуванням системи сівозмін. 

Встановлено, що висока та стійка продуктивність аграрної галузі забезпечується тоді, коли 
поряд з відповідним технологічним рівнем структура посівних площ та набір сільськогосподарських 
культур добре пристосовані до місцевих природних умов або так званого біокліматичного потенціалу 
природних ресурсів регіону.  

Сьогодні на структуру посівних площ значним чином впливають ринкові умови, що складаються 
на певних його сегментах. На зростаючий попит щодо окремого виду сільськогосподарської продукції 
адекватно реагує ціна, яка спонукає товаровиробників до збільшення виробництва цього продукту, а 
отже, і до збільшення посівних площ відповідної культури. Останнім часом така тенденція 
спостерігається на ринку соняшнику та ріпаку, які спричиняють ґрунтовтому і знижують родючість 
ґрунтів. Так, площа посівів соняшнику в Україні за період 1990–2016 рр. зросла з 1636 до 6073 тис. га 
або в 3,7 раза, ріпаку – з 89,7 до 455,1 тис. га (найбільша площа під даною культурою була у 2013 р. і 
становила 1017,4 тис. га), що негативно впливає на якісні показники сільськогосподарських угідь.   

З іншого боку, викликає занепокоєння суттєве зниження посівних площ зернобобових культур в 
Україні: з 1414,2 тис. га у 1990 р. до 320,6 тис. га у 2016 р. Проте, підприємствам, які не мають 
достатньо коштів для придбання азотних добрив, доцільно широко запроваджувати у сівозміни ці 
культури, оскільки зернобобові здатні фіксувати атмосферний азот і збагачувати ним ґрунт. Крім того, 
зернобобові разом з багаторічними насадженнями за умов доброго розвитку, затіняють ґрунт, 
поліпшуючи його структуру, і пригнічують розвиток бур’янів, а також значно знижують можливість 
виникнення ерозійних процесів.  

Відбулося суттєве зменшення посівних площ у ланці кормових культур, які також позитивно 
впливають на родючість і структуру ґрунтів. Так, за період з 1990 по 2016 р. їх посівні площі  
зменшилися з 11998,8 до 1931,9 тис. га або у 6,2 раза, що також позначилося на якісних показниках 
ґрунтів у сторону їх погіршення [5]. 

Оптимізація структури посівних площ сільськогосподарських культур забезпечить 
найефективніше використання матеріально-виробничих ресурсів і природних факторів з метою 
отримання максимальної кількості продукції з одиниці земельної площі. У даному випадку для 
подальшої оптимізації структури посівних площ доцільно враховувати оптимальні нормативи 
структури посівних площ окремих видів сільськогосподарських культур для різних природно-
кліматичних зон України. 

Порівняльна характеристика нормативних для природно-кліматичних зон України і фактичних 
параметрів структури посівних площ подано в табл.1. 

Таблиця 1 
Оптимально-нормативна і наявна в 2016 р. структура посівних площ  

сільськогосподарських культур для природно-кліматичних зон України 
 

Культури 

Відсоток у структурі посівних площ 
(нормативний) 

Відсоток у структурі 
посівних площ в Україні 

у 2016 р. (наявний) Полісся Лісостеп Степ 

Зернові, всього 40,2 43,0 43,9 52,3 

в т.ч. озимі зернові 23,0 19,6 23,7 26,6 

Технічні, всього 8,3 13,9 11,4 32,8 

в т.ч. цукрові буряки 5,0 9,8 1,5 1,1 

соняшник - 2,7 8,9 22,5 

Картопля, овочеві, 
баштанні 

15,7 7,7 4,9 6,8 

Кормові, всього 35,7 33,8 32,1 7,1 

в т.ч. багаторічні трави 17,0 14,3 11,4 3,7 

Чистий і сидеральний 
пари 

0,1 1,6 7,7 1,0 

Всього посівних площ 100 100 100 100 

Джерело: складено на основі [5; 7, c. 288]. 
 

Заключним етапом у процесі оптимізації землекористування є консервація деградованих і 
малопродуктивних земель та вилучення їх з інтенсивного сільськогосподарського використання. У 
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даному випадку створюються умови для відновлення родючості цих земель та їх захисту від 
негативних деградаційних процесів. 

Консервації мають підлягати насамперед землі, ґрунти яких знаходяться у кризовому або 
катастрофічному стані. Так, у результаті створення на землях суцільного багаторічного рослинного 
покриву буде досягнуто максимальний економічний ефект та поліпшиться структура агроландшафту 
за рахунок процесів регенерації ґрунтів і відновлення можливостей саморегуляції агроекосистем на 
даних територіях. 

Таким чином, під екологічною оптимізацією структури земельних угідь розуміють комплекс 
заходів щодо знаходження оптимального варіанту використання земельно-ресурсного потенціалу на 
рівні ландшафту і окремого господарюючого суб’єкта з метою досягнення екологічної безпеки 
землекористування. 

Екологічну оптимізацію сільськогосподарського землекористування можна визначити, як 
усвідомлену необхідність збереження і розумного використання сільськогосподарських угідь як 
основного природного ресурсу та базисного компоненту аграрної галузі. Головними шляхами для 
досягнення зазначених цілей є нормування та мінімізація антропогенного навантаження на 
сільськогосподарські угіддя, а також збереження, відновлення та розширення територій із природними 
біогеоценозами. 

Оптимізація структури сільськогосподарських угідь повинна проводитись на основі даних 
агроекологічного моніторингу земель. Зведена еколого-агрохімічна оцінка земельних ділянок, яка 
базується на основних агрофізичних та агрохімічних показниках, має велике значення для 
обґрунтованого регулювання земельних відносин, визначення екологічно доцільної системи сівозмін з 
метою оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу аграрними формуваннями. Крім 
того, лише за матеріалами агрохімічної паспортизації земельних угідь мають бути встановлені 
території для вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та ведення 
органічного виробництва. 

Важливу роль при розробці оптимізаційних заходів у сфері сільськогосподарського 
землекористування мають відігравати також результати оцінювання екологічної складової у системі 
використання земельно-ресурсного потенціалу в агарній галузі. Загалом, на сьогодні для здійснення 
такої оцінки можна використовувати різні методики, які варто згрупувати таким чином: оцінка 
екологізації на основі норм і нормативів, метод екологічних небезпек і метод інтегрального показника.  

Перелічені методи аналізу екологічної складової у системі аграрного землекористування 
ґрунтуються на різних критеріях оцінки. Так, критеріями методики нормування є оцінка екологічної 
складової за такими групами показників: обсяги викидів, скидів та розміщених відходів, нормативи 
ГДК, рівень забруднення ґрунтового покриву; площа порушених та техногенно забруднених земель, 
розораність земель, рівень забруднення виготовленої продукції тощо. 

При здійсненні оцінки на основі норм і нормативів для визначення впливу якісного складу 
земельних угідь на екологічну стабільність території варто розраховувати і запропоновані колективом 
дослідників нормативні коефіцієнти екологічної стабільності для різних видів земельних угідь та їх 
впливу на навколишні території (табл. 2) [11].  

Таблиця 2 
Нормативна величина коефіцієнтів екологічної стабільності  

для різних видів земельних угідь 
 

Земельне угіддя 
Коефіцієнт екологічної 

стабільності території (К1) 
Коефіцієнт екологічного впливу 
угіддя на навколишні землі (К2) 

Землі під будівлями і дорогами 0 1,27 

Рілля 0,14 0,83 

Виноградники 0,29 1,47 

Лісосмуги 0,38 2,29 

Сади, чагарники 0,43 1,47 

Городи 0,50 1,59 

Сіножаті 0,62 1,71 

Пасовища 0,68 1,71 

Ставки і болота природного походження 0,79 2,93 

Ліси природного походження 1,00 2,29 

Джерело: [11, с. 20]. 
 

Прихильники методу екологічних небезпек оцінюють екологічну складову у структурі 
сільськогосподарського виробництва через ймовірність виникнення негативних екологічних наслідків 
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(деградація земель, вилучення земель з обробітку, опустелювання територій, зростання рівня 
захворювання і смертності населення) і величину збитку. Даний підхід є доцільним для застосування 
насамперед на локальному рівні, оскільки на регіональному чи державному рівні для оцінки 
екологічних небезпек відсутні бази даних, що їх характеризують. 

Потужність екологічного потенціалу, взаємна трансформація економічного та екологічного ефектів 
протягом невизначеного часу обумовлюють необхідність розширення спектру вимірів та оцінок.  

Тому, на нашу думку, для адекватної оцінки екологічної складової у системі оптимізації 
використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі, варто використовувати метод 
інтегрального показника. Перевагою цієї методики є її комплексність, а основним недоліком – 
неможливість врахування всіх показників, які відображають якісні параметри земельних ресурсів і 
суб’єктивний характер відбору даних показників. 

Так, С.А. Лісовський [8, с. 12] пропонує метод інтегрального показника екологічної безпеки, який 
розрахований на основі використання восьми індексів.  

З метою розрахунку інтегрального показника науковою школою Т. Сааті запропоновано 
використовувати метод аналізу ієрархій [14]. Сутність даного методу полягає у визначенні величини 
впливу чинників нижчого рівня на кінцевий результат. За допомогою розрахунків можна отримати 
певну матрицю власних векторів локальних пріоритетів для певних регіонів країни, а також 
інтегральний показник небезпеки в цих регіонах. 

Загалом, у ролі індикаторів екологізації землекористування при розрахунку інтегрального 
показника екологічної оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі 
нами запропоновано використати такі показники, які визначають зміни стану земельних ресурсів: 
рівень розораності земель (%); рівень деградації земель (% до загальної площі); рівень 
антропогенного навантаження на земельні угіддя (%); частка природних кормових угідь у загальній 
площі сільськогосподарських угідь (%); частка рекультивованих земель (% від загальної площі 
порушених земель). 

Об’єднання впливу даних показників визначає алгоритм обчислення інтегрального показника 
екологічної оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі [4, с. 29].  

Отже, на наш погляд, система екологічної оптимізації використання земельно-ресурсного 
потенціалу в аграрній галузі має охоплювати низку складових елементів, які зазначені на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Структурні зв’язки в системі екологічної оптимізації використання земельно-

ресурсного потенціалу 
Джерело: складено автором 
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- методу екологічних небезпек; 
- методу інтегрального показника. 
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Таким чином, стратегічні перспективи оптимізації землекористування в агарній галузі повинні 
базуватися на врахуванні таких складових елементів: 

– якість земельно-ресурсного потенціалу; 
– регіональні особливості розвитку продуктивних сил і зміни в чисельності сільського населення; 
– проведення заходів щодо екологічного планування територій, зокрема, консервація 

малопродуктивних, деградованих і техногенно забруднених земель; 
– відведення продуктивних сільськогосподарських земель для несільськогосподарських потреб; 
– застосування економічних важелів впливу до агарних формувань в напрямку оптимізації ними 

структури землекористування; 
– обмеження використання земель, зумовлені екологічними особливостями окремих територій. 
Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного дослідження 

встановлено, що екологічна оптимізація сільськогосподарського землекористування за рахунок 
реалізації ефективних оптимізаційних заходів призведе до невиснажливого і збалансованого 
використання земельно-ресурсного потенціалу території, а також формування регіональних 
природоохоронних систем, що сприятиме стабільному та повноцінному відновленню й 
функціонуванню природно-господарських територіальних комплексів. Не менш важливе й те, що 
збільшення виробництва сільськогосподарської продукції можливе лише виключно за рахунок 
розробки заходів, що забезпечуватимуть збереження й підвищення родючості ґрунтів, більш повне 
використання їх природних можливостей. 

Дана система відносин має формуватися виключно на базі реалізації норм і законів, створених 
державою і спрямованих на захист агросфери та збалансування природних агроекосистем. При цьому 
реалізація екологоорієнтованої стратегії розвитку аграрного виробництва України неможлива без 
орієнтації на новітні наукові досягнення та розробки в аграрній галузі, які повинні бути адаптовані до 
сучасних природно-кліматичних умов господарювання і не чинити негативного впливу на навколишнє 
природне середовище в довгостроковій перспективі. 
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Постановка проблеми. Щорічно розрив між споживанням і наявними ресурсами Землі 

збільшується в негативну сторону, демонструючи стрімке зростання людських потреб в умовах 
обмежених ресурсів. Людина завжди використовувала навколишнє середовище в основному як 
джерело ресурсів, проте протягом дуже тривалого часу така діяльність не відбивалася на стані 
біосфери. Однак вже у ХХ ст. зміни біосфери почали набувати катастрофічних масштабів. 
Намагаючись постійно покращити своє існування, людина продовжує нарощувати темпи 
матеріального виробництва, не замислюючись про неминучі шкідливі наслідки для самої людини та 
біосфери. За таких умов більша частина природних ресурсів стає відходами, яким не знаходиться 
раціонального використання. Як відзначає С. М. Шугрін, на відміну від минулого, нині господарська 
діяльність викликає глобальну негативну реакцію, що вказує на близькість глобальних меж [1, c. 387]. 

У Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року констатується, що 
проблема відходів в Україні вирізняється особливою масштабністю і значимістю як внаслідок 
домінування в національній економіці ресурсоємних багатовідхідних технологій, так і через відсутність 
протягом тривалого часу адекватного реагування на її виклики [2]. Неконтрольоване накопичення 
відходів є загрозою національній безпеці України, довкіллю та здоров’ю населення.  

Така ситуація обумовлює необхідність створення та забезпечення належного функціонування 
загальнодержавної системи запобігання утворенню відходів, збирання, перероблення та утилізації, 
знешкодження і екологічно безпечного видалення. Це має бути невідкладним завданням навіть в 
умовах відносної обмеженості економічних можливостей як держави, так і основних утворювачів 
відходів. Таким чином, єдиним можливим шляхом урегулювання ситуації є створення комплексної 
системи управління відходами [2]. 

За обсягом утворення відходів одне з перших місць займає АПК. Постійне збільшення 
масштабів агропромислового виробництва свідчить про необхідність серйозної уваги до проблеми 
поводження з відходами АПК, які є привабливою сировиною для отримання теплової та електричної 
енергії, прямого використання в сільському господарстві. Агропромисловий комплекс є основним 
життєзабезпечуючим сектором вітчизняної економіки та має стратегічне значення для держави. Тому 
проблема раціонального поводження з відходами АПК не втрачає пріоритетності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження проблематики 
поводження з відходами здійснено в роботах К. Баретта, К. Боулдинга, Н. Голикової, З. Гуцайлюка, 
О. Дериколенко, П. Ейкінса, Т. Желєзної, А. Захарова, А. Ігоніна, Ю. Лебединського, Р. Льора, 
О. Малєя, Ю. Морева, В. Кержакова, О. Новікова, Н. Пирогова, І. Сотника, С. Соловйова, А. Трусова, 
К. Феруччі та ін. Аналіз робіт, опублікованих за результатами наукових розробок у цьому напрямі, 
свідчить про відсутність окремих досліджень, присвячених історичному розвитку проблем поводження 
з відходами АПК. 

Постановка завдання. Головною метою дослідження є висвітлення ретроспективних аспектів 
питання поводження з відходами агропромислового комплексу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема відходів є однією з основних 
екологічних проблем і більш вагомою в ресурсному аспекті. Ресурсо- та енергонезалежність України, 
економія її енергетичних та природних матеріальних ресурсів залежить від належного вирішення 
проблеми управління відходами.  
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Вивчення питання поводження з відходами АПК потребує проведення його ретроспективного 
аналізу. Вже у 30-х рр. ХХ ст. у науковій літературі відзначалося, що невикористання промислових та 
сільськогосподарських відходів рівносильне розтраті матеріалів без отримання відповідного 
еквіваленту. В епоху, що плине під знаком посиленої індустріалізації всього господарства та хімізації 
сільського господарства, питання про визнання величезного значення промислових та 
сільськогосподарських відбросів та відходів повинне бути висунуте на перший план. Представники 
радянської науки у той період наголошували на тому, що в Радянському Союзі, що відрізнявся завжди 
великою кількістю сировинних ресурсів, ще були надто стійкі старі виробничі традиції, і на жаль, у 
багатьох господарників до тих пір існувала схильність до применшення значення відбросів та 
відходів [3, c. 3].  

В той же час кількість виробничих відходів збільшувалася пропорційно зростанню промислового 
виробництва, а індустріалізація сільського господарства, що весь час розвивалося, створювала все 
нові види відходів і відбросів, які можуть бути цінною сировиною для багатьох нових промислових 
галузей, можуть створити нову кормову базу для тваринництва, дати величезну кількість хімічних 
добрив. Усунення втрат і раціональне використання відходів сприяло збільшенню сировинних 
ресурсів та зниженню собівартості промислової продукції. 

А. Бруттіні ще у 20-х рр. ХХ ст. відзначав, що сільськогосподарське використання відходів у тому 
вигляді, як воно застосовувалось до тих пір, не завжди відбувалось на розумній технічні та економічній 
основі. Була ще велика кількість відбросів, що губилася через недбалість або умисно; в деяких 
випадках така кількість була величезною. Існуючі в той час виробничі процеси були такі недосконалі, 
що з оброблюваної сировини використовувалася лише частина її корисних властивостей. А. Бруттіні 
припускав, що якщо вирахувати вартість втрат від невикористання корисних якостей сировини хоча б 
приблизно, то поставали колосальні цифри. Якщо домогтися тим чи іншим способом більш 
раціонального та інтенсивного використання відходів, то це дало б сотні мільйонів економії державних 
коштів в будь-якій країні. Вчений наполягав на надзвичайній важливості питання поводження з 
відходами та наголошував на необхідності докладання всіх зусиль до його вирішення задля 
досягнення максимальної вигоди для народного господарства [3, c. 6-8]. 

З позиції А. Бруттіні, стосовно питання поводження з відходами під час Першої світової війни 
відбулися значні поліпшення. Адже нестача або повна відсутність деяких видів сировини, транспортні 
утруднення, зменшення робочих рук, зниження продукції тощо, змусили різні країни вишукувати всі 
шляхи для використання відбросів та відходів, які до того часу використовувалися мало або були 
зовсім невідомими. У такий спосіб була здобута велика кількість продуктів харчування для людини та 
тварин, добрив та інших цінних продуктів, завдяки яким населення багатьох країн могло задовольнити 
хоча б частково як свої харчові потреби, так і потреби сільського господарства [3, c. 6].  

Особливо яскраво це прослідковується на прикладі Німеччини, що опинилася під час І Світової 
війни у блокаді та була вимушена застосовувати заходи, спрямовані на використання відходів та 
відбросів. Німеччина повинна була користуватися своїми внутрішніми сировинними засобами для 
постачання промисловості та власної сільськогосподарської продукції для годування населення. Так 
як до війни в Німеччині існував значний імпорт сировини і деяких землеробських продуктів, то 
необхідно було негайно знайти засоби, які поряд зі зменшенням споживання і введенням карткової 
системи сприяли б заповненню нестач, викликаних припиненням імпорту. При цьому особливу увагу 
було звернуто на утилізацію відходів і виробництво сурогатів. Окрім звичайних сурогатів пшеничного 
борошна були проведені досліди з борошном із сіна люцерни та конюшини дрібного помелу [3, c. 10-
13].  

В Сполучених Штатах «Bureau of Chemistry» (Хімічне бюро) здійснювало значні вишукування в 
сфері утилізації деяких сільськогосподарських продуктів, і хоча в цій країні викликана війною 
продовольча і кормова криза була незрівнянно менше, ніж криза у Центральних державах Європи, 
Міністерство землеробства Північно-Американських Сполучених Штатів довело навіть після війни, яке 
величезне значення має застосування процесів, завдяки яким деякі сільськогосподарські продукти, що 
псуються, можуть бути перетворені в продукти, які піддаються консервуванню і можуть бути 
використаними у міру потреби. У Сполучених Штатах таким чином відбилися наслідки Першої світової 
війни навіть після її закінчення [3, c. 11]. 

Подальший досвід США та Західної Європи продемонстрував, що використання відходів 
сільського господарства стало невичерпним джерелом сировинних ресурсів.  

У США даній проблемі приділяється виняткова увага. Зауважимо, що до 20-х років ХХ ст. 
розосередження сільськогосподарських підприємств та малі їх розміри не вимагали створення 
спеціальних технологій з переробки сільськогосподарських відходів, так як вони не завдавали великої 
шкоди. Це стало причиною відставання в розвитку технічних рішень з переробки, знезараження та 
використання сільськогосподарських відходів [4, c. 4]. 

Сільське господарство до 20-х рр. ХХ ст. практично не стикалося із проблемою прибирання гною 
та його утилізацією. Мільйони фермерських господарств, що мали порівняно невелике поголів’я скота 
та птиці утилізували відходи, шляхом внесення їх до ґрунту. Вирішення питання полегшувалося і тим, 



ЕЕККООННООММІІККАА  ППРРИИРРООДДООККООРРИИССТТУУВВААННННЯЯ  ТТАА  

  ЕЕККООЛЛООГГІІЗЗААЦЦІІЯЯ  ННААВВККООЛЛИИШШННЬЬООГГОО  ССЕЕРРЕЕДДООВВИИЩЩАА   

 
 

 169 

що тварини містилися головним чином у напіввідкритих приміщеннях та більшу частину року 
знаходилися на пасовищах. Лише в 20-30-і роки ХХ ст. в США розпочали механізацію робіт, 
пов’язаних з відходами тваринництва. При цьому максимальна увага була приділена ліквідації важкої, 
трудомісткої роботи за рахунок засобів механізації з видалення відходів з тваринницьких приміщень і 
розподілу їх по полях за допомогою розкидачів. Була розроблена технологія з видалення та 
використання відходів із застосуванням дорогих засобів механізації [4, c. 4]. 

У 60-ті роки ХХ ст. були побудовані перші тваринницькі комплекси з гідрозмивом, що вимагали 
значних витрат води і лише через 10 років, після глибоких теоретичних розрахунків та експериментів, 
була відпрацьована технологія з мінімальними витратами води.  

У США в той період відбулися різкі зміни технології виробництва тваринницької продукції. 
Зростання чисельності тваринницьких господарств в умовах їх переведення на промислову основу з 
великою концентрацією та інтенсифікацією виробництва перетворив ці підприємства у небезпечні 
джерела забруднення навколишнього середовища. Кількість відходів тваринницьких підприємств 
(гною, забруднених гноєм атмосферних осадів, викидів вентиляції, що містять шкідливі гази та 
хвороботворні мікроби) з року в рік збільшувалася і складала близько 2 млрд тонн. Ще в 1965 р. Рада 
з контролю забруднення навколишнього середовища при президенті США зробила висновок, що 
проблема утилізації сільськогосподарських відходів зросла до таких масштабів, що, мабуть, найбільш 
трудно вирішуваними питаннями при закритій системі утримання худоби та птиці є прибирання та 
використання гною [4, c. 5]. 

На початку 70-х років ХХ ст. відбулася різка зміна в технології утримання худоби у 
тваринницьких приміщеннях. У більшості країн Європи та Америки відмовилися від застосування 
підстилки та перейшли до гідравлічних систем збирання гною. Це було обумовлено передусім 
відмовою від важкої виснажливої праці з приготування та розкидання підстилкових матеріалів; при 
цьому витрати на прибирання соломи з полів, транспортування її до тваринницьких приміщень, 
розкидання та подальше вивезення разом із гноєм на поля не могли окупитися надбавкою урожаю. 
Крім цього, при постійному контакті гною у відкритих гнійних каналах з тваринами та повітрям 
приміщення погіршувався мікроклімат [4, c. 4].  

Зауважимо, що зусилля держав із збереження та покращення якості навколишнього 
середовища історично були спрямовані на боротьбу з забрудненнями, які створюють міста і 
промислові підприємства. Якби методи сільськогосподарського виробництва не змінювалися, то 
боротьба з забрудненням навколишнього середовища сільськогосподарськими підприємствами не 
викликала труднощів. Однак зміни в темпах зростання сільськогосподарських підприємств зумовили 
появу реальних та потенційних проблем погіршення якості навколишнього середовища. 

Практична діяльність господарств у більшості країн підтвердила можливість більш 
раціонального методу видалення відходів з переходом на транспортування їх у рідкому стані. Це 
призвело до збільшення капітальних вкладів у будівлі та споруди, але скоротило експлуатаційні 
витрати та трудові затрати, покращило санітарно-гігієнічні умови та умови праці на фермах.  

Гострота проблеми з відходами посилювалася новими вимогами з точки зору охорони 
навколишнього середовища від забруднень зі сторони Управління з охорони навколишнього 
середовища США (ЕРА), що здійснює контроль за впровадженням у життя політики держави у цій 
сфері. Підприємства, що не виконували вимоги ЕРА, підлягали штрафу у розмірі 25 тис. доларів. 
Безпосередньому контролю ЕРА спочатку підлягали тваринницькі підприємства з чисельністю 
поголів’я від 1000 тварин, а з 1983 р. – на всі тваринницькі підприємства та ферми будь-якої 
виробничої потужності [4, c. 5]. 

Отже на державному рівні було визнано зв’язок між відходами від процесів з виробництва 
сільськогосподарських продуктів та забрудненням навколишнього середовища. Це був гній на 
тваринницьких фермах, стоки з полів, удобрених мінеральними та органічними добривами, рідкі та 
тверді відходи процесів з переробки продуктів харчування. Подібні відходи завжди були пов’язані із 
сільським господарством, але кількість їх збільшувалася внаслідок зменшення цін на мінеральні 
добрива, росту кількості підприємств з високою концентрацією тварин, зменшення наявності робочої 
сили, низької рентабельності, а також через підвищення вартості та зменшення площі земель, на яких 
можна використовувати відходи.  

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва призводила до концентрації відходів. 
Концентрація відходів на меншій площі та схильність їх до гниття викликала необхідність їх переробки 
та використання. Ця проблема погіршувалася побічною дією деяких видів сільськогосподарського 
виробництва. Потенційні проблеми якості навколишнього середовища, пов’язані із 
сільськогосподарським виробництвом в найбільшій мірі залежали від способів виробництва, методів 
переробки та використання відходів, застосовуваних фермерами та переробною промисловістю  

Не лише США були занепокоєні забрудненням навколишнього середовища, зокрема від 
сільськогосподарських стічних вод. Уряди Бельгії, Болгарії, Франції, Польщі, СРСР, Югославії 
розробляли вимоги до класифікації основних водних джерел. Багато країн встановили стандарти для 
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відвідних промислових стічних вод [4, c. 21-23, 44]. Так, зокрема у Великобританії протягом декількох 
століть були прийняті різні закони щодо забруднення річок. Закони про громадську охорону здоров’я 
1937, 1951 та 1961 рр. мають найбільше відношення до проблеми сільськогосподарських відходів. За 
законом 1961 р. сільськогосподарські стічні води розглядалися як промислові стічні води, і вони могли 
відводитися через каналізаційні труби при дотриманні умов, встановлених місцевою владою. 

У 1963 р. в Англії скидання сільськогосподарських стічних вод у будь-яке водне джерело було 
визнане незаконним. Стічні води з ферми повинні були або зберігатися на фермі, або піддатися 
очищенню до стандарту, який Річне управління вважало задовільним. Цей закон здійснив суттєвий 
вплив на зменшення забруднення від сільськогосподарських стічних вод. Деякі фермери припинили 
скидати стічні води та розробили заходи з використання гною на своїх землях. Інші почали відводити 
поверхневі води і стоки з дахів і використовувати на полях тільки стічні води. На багатьох 
підприємствах були встановлені очисні споруди. У кінці 70-х рр. ХХ ст. Р. Льор відзначав, що 
національне прагнення держав до покращення стану навколишнього середовища потребує від 
сільськогосподарських підприємств при прийнятті рішення про характер виробництва, звертати 
особливу увагу на відходи [4, c. 21]. Це прагнення залишається і на початку ХХІ століття. Як відзначає 
В. С. Тимчак, незважаючи на певні позитивні зрушення в процесі переробки відходів як вторинної 
сировини, протягом останнього десятиріччя зазначена проблема не втратила пріоритетності [5, c. 25]. 

У 2014 р. на Всесвітньому економічному форумі в Давосі [6] зміни природного середовища, 
викликані економічною діяльністю стали основним питанням порядку денного. Більше 30 засідань 
форуму були присвячені кліматичним змінам, вкладенням в екологічно безпечне виробництво і 
можливостям стійкої «циклічної» економіки (англ. circular economy). У грудні 2015 р. Європейська 
комісія ухвалила план дій з переходу до економіки замкнутого циклу до 2019 р., який передбачає, що 
така модель стає основою стратегії сталого розвитку ЄС і передбачає розвиток відповідного 
державного регулювання [7]. 

Центр європейських політичних досліджень (CEPS) 2016 р. представив дослідження «Циклічна 
економіка в Європі, від ресурсоефективності до платформ для обміну знаннями: точка зору CEPS» 
(Understanding the Circular Economy in Europe, from Resource Efficiency to Sharing Platforms: The CEPS 
Framework) [8], в якому були визначені основні переваги переходу до циклічної економки. 

Економіка замкнутого циклу (економіка замкнутого кола, циклічна економіка, циркулярна 
економіка) стає предметом широкого кола досліджень не тільки в європейських державах, а й у 
всьому світі. Такий тип економіки розглядається як потенційна стратегія розвитку суспільства, що 
зможе підвищити добробут, послаблюючи при цьому залежність держав від сировинних та 
енергетичних ресурсів. Циклічна економіка як модель функціонує за прикладом природної 
екосистеми, в якій не існує відходів. 

Висновки з проведеного дослідження. Україна потребує нагального реформування 
правової та економічної системи, що регулює використання відходів, в тому числі у сфері АПК як 
одній із ключових галузей економіки нашої держави, з урахуванням світової та європейської 
практики. Вивчення ретроспективного досвіду поводження з відходами АПК у різних державах 
дозволяє зробити висновки щодо можливих найбільш ефективних напрямків управління відходами 
агропромислового виробництва.  

Проблема відходів АПК в Україні вимагає вироблення нового бачення: відходи АПК слід 
розглядати як джерело вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів; необхідно забезпечити 
максимальне перероблення та утилізацію відходів АПК, впроваджуючи ефективні технології 
поводження з відходами (безвідходні та маловідходні); на кожному етапі виникнення відходів АПК 
необхідно визначати методи багаторазового використання природних ресурсів (рециклізації) і 
рециклінгу отриманих відходів; управління відходами АПК необхідно починати з планування видобутку 
природних ресурсів, як сировини для отримання матеріалів і продовжувати при проектуванні всього 
життєвого циклу отриманої корисної продукції. 

Для раціонального поєднання ефективності сільськогосподарської діяльності, екологічної 
безпеки та соціальної орієнтації створення в Україні у найближчому майбутньому ефективної системи 
поводження з відходами агропромислового виробництва набуває пріоритетного значення. 
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MOTIVATION OF EMPLOYEES AS A FACTOR OF IMPROVING THE 
EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання сільськогосподарські підприємства 

шукають усі можливі способи досягнення зростання ефективності діяльності та посилення 
конкурентоспроможності. Працівники як основа ресурсного потенціалу агроформувань є важливим 
інструментом у процесі стратегічного і тактичного розвитку. Підвищення продуктивності праці та 
створення позитивного іміджу підприємства завдяки ефективному використанню людського ресурсу 
дозволить у найдешевший спосіб досягнути поставлених цілей розвитку. Тому питання організації 
ефективної мотивації персоналу є досить актуальними для детального вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування ефективної системи 
мотивації персоналу розглядають у наукових працях багато вчених, а саме: Ж.О. Андрійченко, 
Л.О. Верещагіна, Г.А. Дмитренко, С.В. Занюк, Л.Г. Мельник, Л.С. Сас, В.П. Сладкевич, О.Г. Шпикуляк, 
В.М. Якубів та ін. Проте, враховуючи особливості функціонування сільськогосподарських підприємств 
та зайнятості у них працівників, важливим є дослідження мотиваційних чинників у господарствах цієї 
галузі. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження існуючих наукових підходів до сутності 
поняття «мотивація» та обґрунтування системи найважливіших мотиваційних факторів в управління 
персоналом на сільськогосподарських підприємствах, які здатні забезпечити підвищення ефективності 
їх функціонування. У роботі використано загальнонаукові та специфічні методи дослідження, а саме: 
аналіз і синтез, наукової абстракції, соціологічного анкетування, групування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі й на практиці існують різні 
підходи до розуміння сутності поняття «мотивація». Усі наукові підходи до тлумачення даної дефініції 
можна поділити на 3 групи (табл. 1). 

Перший науковий підхід до розуміння поняття «мотивація» охоплює тих авторів, які вважають, 
що мотивація – це сукупність стимулюючих факторів, які спонукають працівника до праці. Тобто за 
першим підходом мотивація ототожнюється із зовнішнім впливом на людину за допомогою певних 
стимулів. 

Другий науковий підхід до тлумачення сутності дефініції «мотивація» охоплює тих авторів, які 
розуміють під цим терміном процес внутрішнього спонукання людини до праці. Тобто за даним 
підходом відокремлюється поняття «стимулювання», що носить ознаки зовнішньої дії менеджера на 
працівника та «мотивації», яка характеризується внутрішнім психоемоційним станом людини 
ставлення до праці. 

 
 

                                           
*
Науковий керівник: Якубів В.М. – д.е.н. 
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Таблиця 1 

Наукові підходи до тлумачення поняття «мотивація» 
 

І підхід ІІ підхід ІІІ підхід 

М.І. Дьяченко, Л.О. Кандибович 
розглядають мотивацію як 
сукупність мотивів, які спонукають 
до досягнення мети [1] 

В.Н. Дружинін під мотивацією розуміє 
сукупність психічних процесів, які надають 
поведінці енергетичного імпульсу та 
загальної спрямованості [10] 

Г.А. Дмитренко, К.О. 
Шарапатова, Т.М. 
Максименко розглядають 
мотивацію як: 1) систему 
факторів, які викликають 
активність організму та 
визначають спрямованість 
поведінки людини 
(потреби, мотиви, наміри, 
цілі, інтереси, прагнення), 
2) характеристику процесу, 
що забезпечує поведінкову 
активність на певному 
рівні, іншими словами – 
мотивування [19]  

С.В. Занюк тлумачить мотивацію 
як сукупність спонукальних 
факторів, які визначають 
активність людини (мотиви, 
потреби, ситуативні фактори, що 
детермінують поведінку людини) 
[2] 

Х. Хекхаузен розглядає мотивацію як 
численні процеси та явища, суть яких 
зводиться до того, що жива істота обирає 
свою поведінку виходячи з її очікуваних 
наслідків, і керує нею в аспекті її 
спрямування і витрат енергії [11] 

В.П. Сладкевич розуміє мотивацію 
як сукупність рушійних сил, які 
спонукають людину до виконання 
певних лій; процес свідомого 
вибору людиною того чи іншого 
типу дій, які визначаються 
комплексним впливом зовнішніх і 
внутрішніх факторів (відповідно 
стимулів і мотивів) [3] 

Л.Е. Орбан-Лембрик визначає мотивацію як 
сукупність причин психологічного характеру 
(система мотивів), які зумовлюють 
поведінку і вчинки людини, їх початок, 
спрямованість і активність [12] 

Л.Г. Мельник тлумачить мотивацію 
як відносно стабільну систему 
мотивів (тобто спонукальних 
причин дій), що визначає поведінку 
суб’єкта [4; 5]  

О.В. Зозульов вважає, що мотивація – це 
внутрішня сила, що спонукає індивіда до дії 
[13] 
 

С.Д. Іллєнкова під 
мотивацією розуміє: 1) 
спонукання, що орієнтує 
людину діяти специфічним, 
цілеспрямованим чином; 2) 
внутрішній стан, що 
визначає поведінку людини 
[20] 

Б.М. Генкін визначає мотивацію як 
вплив на поведінку людини для 
досягнення особистих, групових і 
суспільних цілей [6] 

В.Є. Куриляк розглядає мотивацію як 
готовність докласти максимальних зусиль 
для досягнення організаційних цілей 
(мети), зумовлена здатністю цих зусиль 
задовольнити певну індивідуальну потребу 
[14] 

О.Г. Шпикуляк  визначає 
мотивацію як створення умов для 
всебічного заохочення, спонукання 
до результативної праці [7] 

Е. Кірхлер, К. Родлер  тлумачить мотивацію 
як готовність індивіда прикладати значних 
зусиль для досягнення цілей організації за 
умови, що ці зусилля сприяють 
задоволенню його потреб [15] 

Д. Статт розглядає 
мотивацію як: 1) складові 
гіпотетичного 
психологічного процесу, 
який викликає почуття 
потреб і потягів; 2) 
поведінку, спрямовану на 
досягнення мети, що 
сприяє їх задоволенню [21] 

В.Д. Шапіро  вважає, що мотивація 
– це процес стимулювання кого-
небудь до діяльності, спрямованої 
на досягнення цілей організації [8] 

Л.О. Верещагіна, І.М. Кареліна визначають 
мотивацію як процес психічної регуляції, 
що впливає на спрямування діяльності та 
кількість енергії, що мобілізується для 
виконання цієї діяльності [16] 

Ж.О. Андрійченко вважає, що 
мотивація – це вид організаційної 
діяльності з формування та 
реалізації поведінки працівників, 
мотивованої економічними 
інтересами [9] 

Ш. Річі, П. Мартін визначає мотивацію як 
специфічні для кожного індивідуума 
спонукання, прагнення, що виникають 
слідом за задоволенням основних 
людських потреб [17] 
 

Б.А. Райзберг, 
Л.Ш. Лозовський, 
Є.Б. Стародубцева 
визначають мотивацію як: 
1) зовнішнє чи внутрішнє 
спонукання економічного 
суб’єкта до діяльності в 
ім'я досягнення будь-яких 
цілей; 2) наявність інтересу 
до такої діяльності і 
способи його ініціювання, 
спонукання [22] 
 

У Вікіпедії визначають мотива цію як 
спонукання до дії; динамічний процес 
фізіологічного та психологічного плану, 
керуючий поведінкою людини, який 
визначає її організованість, активність і 
стійкість; здатність людини задовольняти 
свої потреби [18] 

*Джерело: узагальнено автором на основі [1-22] 
 

Третій науковий підхід охоплює тих авторів, які, характеризуючи поняття «мотивація», дають 
відразу два визначення, одне з яких відповідає першому підходу, а інше – другому. Погоджуємось з 
цим підходом, оскільки вважаємо, що мотивація – це динамічний процес психологічного та емоційного 
відношення людини до ефективного досягнення поставлених перед нею завдань, що формується на 
основі певних мотивів та стимулів. 
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Мотивація – це результат поєднання впливу зовнішніх і внутрішніх факторів спонукання до 
праці. У відповідності до цього необхідно виділяти два типи мотивації: внутрішню і зовнішню. 

Внутрішня мотивація – це особисте бажання (спонукання) людини виконувати певні дії задля 
досягнення мети.  

Зовнішня мотивація – це стимулювання людини кимось іншим до виконання певних дій. 
Найбільш ефективним для забезпечення високої продуктивності праці є поєднання зовнішньої і 

внутрішньої мотивації працівників (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок внутрішніх та зовнішніх мотиваційних факторів 
Джерело: розробка автора 
 

На рис. 1 показано взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх мотиваційних факторів в управлінні 
персоналом. З рис. 1 видно, що вплив виключно зовнішніх мотиваційних чинників є не великий. Тобто 
це свідчить про те, що для внутрішньо невмотивованих працівників застосування зовнішніх 
мотиваційних факторів матиме малий ефект. Це доводить, що організаціям не варто виділяти великий 
бюджет на мотивацію для тих працівників, у яких внутрішня вмотивованість відсутня.  

Внутрішня мотивація є набагато важливіша у процесі мотивування, що й пояснює той факт, що 
при прийомі на роботу перевага надається молодим, активним, внутрішньо вмотивованим людям. 
Внутрішня мотивація має значно вищий ефект у процесі досягнення певних завдань. Тому її потрібно 
підтримувати і розвивати. Для цього застосовують чинники зовнішньої мотивації.  

Як видно з рис. 1 взаємний вплив внутрішньої і зовнішньої мотивації має набагато більший 
синергійний ефект, ніж просто сума цих мотивів. Тому для ефективного керівника важливим 
завданням є створення умов для формування високого рівня внутрішньої та зовнішньої мотивації 
персоналу. 

З метою оцінки основних факторів, що впливають на формування внутрішньої та зовнішньої 
мотивації працівників, в т.ч. і сільськогосподарських підприємств нами було проведено соціологічне 
дослідження шляхом анкетування різних категорій працівників. Кількість опитуваних складала 60 
працівників різних сфер зайнятості, з яких 20 % працівники сільськогосподарських підприємств. 

Вікова характеристика респондентів зображена на рис. 2, тобто 51,7 % опитаних перебувають у 
віці від 20 до 30 років.  
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Рис. 2. Вікова характеристика респондентів соціологічного дослідження  
Джерело: розробка автора 

За результатами соціологічного дослідження встановлено основні мотиваційні фактори для 
працівників: 

І місце – місце та умови праці; 
ІІ місце – рівень заробітної плати; 
ІІІ місце – можливість кар’єрного зростання; 
ІV місце – комунікації в колективі; 
V місце – сприятливі соціальні умови праці; 
VІ місце – психологічний клімат в колективі. 
Менш важливими мотиваційними факторами впливу, на думку респондентів, є престиж 

професії, самостійність у виконанні роботи, різноманітність завдань та участь у прийнятті рішень на 
підприємстві. 

У процесі дослідження встановлено перелік додаткових мотиваційних стимулів, які б хотіли 
отримувати працівники (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Результати відповіді на запитання: «Які б додаткові мотиваційні стимули ви б 
хотіли отримувати?» 

Джерело: розробка автора 

 
З рис. 3 видно, що на даний час найважливішими для працівників є матеріальні. Це пов’язано з 

низьким рівнем доходності населення. Проте чималу роль відіграють також і інші мотиваційні стимули, 
такі як гнучкий графік роботи, можливість додаткового навчання, кар’єрне зростання. Тому для 
сучасних менеджерів важливо систематично визначати рівень внутрішньої мотивації працівників та 
підбирати найбільш дієві інструменти зовнішньої мотивації. Це дозволить підвищити ефективність 
діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Погоджуємось із думкою В.М. Якубів, що мотиваційні інструменти для персоналу 
сільськогосподарських підприємств повинні бути специфічними з врахуванням особливостей галузі, 
зокрема під впливом сезонності виробництва та тривалого оборотного циклу [23], а також специфіку 
тваринницької сфери та особливостей формування конкурентоспроможності у тваринництві [24].  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, дослідження наукових підходів до 
розуміння сутності поняття «мотивація» показало, що більшість авторів розуміють під цією дефініцією 
або сукупність стимулюючих інструментів впливу на працівника (зовнішні фактори), або внутрішнє 
ставлення працівника до своєї роботи. Вважаємо, що мотивація – це динамічний процес 
психологічного та емоційного відношення людини до ефективного досягнення поставлених перед нею 
завдань, що формується на основі певних мотивів та стимулів, тобто для тлумачення даного поняття 
потрібно комплексно розглядати і зовнішні, і внутрішні фактори. 

За результатами соціологічного дослідження встановлено, що основними мотиваційними 
чинниками працівники вважають: матеріальне заохочення у вигляді премій, надбавок, а також гнучкий 
графік роботи та участь у тренінгах, навчальних курсах, що пов’язані з особистісним розвитком. Тому 
при розробці комплексного механізму мотивації працівників на сільськогосподарських підприємствах 
потрібно враховувати ці чинники. 
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Постановка проблеми. У сільському господарстві України істотно посилюється роль 
овочівництва відкритого ґрунту, під час розвитку якого спостерігається позитивна економічна динаміка. 
Однак в даній галузі і досі зберігаються істотні структурні диспропорції, інфраструктурні та ресурсні 
обмеження, які є відлунням командно-адміністративного методу господарювання, що призводить до 
об’єктивної необхідності якісних змін у сформованому організаційно-економічному механізмі. 

Попит овочів відкритого ґрунту на внутрішньому ринку формується переважно завдяки 
вітчизняному виробництву, яке сконцентроване у господарствах населення. Їх частка у загальному 
обсязі виробництва має стійку тенденцію до зростання. У 2011 р. вона становила 84,8%, у 2012 - 86,2, 
у 2013 - 88,5, у 2014-2016 - 86,3%. 

Впроваджені раніше заходи державного та ринкового регулювання не забезпечують 
скоординованості господарських зв’язків і економічних інтересів учасників ринку овочів та не 
створюють достатніх стимулів для сталого розвитку галузі в цілому, та для сільськогосподарських 
підприємств зокрема. Протягом 2013-2016 років виробництво овочів у господарствах корпоративного 
сектору аграрної економіки стало прибутковим. У зв’язку з цим набувають актуальності дослідницькі 
завдання формування організаційно-економічного механізму господарювання, спрямованого на 
створення умов для стабільного та збалансованого розвитку галузі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань організаційного-економічного 
механізму функціонування та розвитку аграрного ринку присвячені роботи В.Г. Андрійчука, 
Ю.Д. Білика, О.В. Захарчука, І.І. Лукінова, Л.Ю. Мельника, О.М. Онищенка, Б.Й. Пасхавера, 
В.К. Савчука, П.Т. Саблука, Л.М. Худолій, О.М. Шестопаля, О.М. Шпичака та ін. Зокрема ринку 
овочевої продукції присвячені наукові праці В. І. Бойка, В. І. Криворучка, П.М. Макаренка, 
В.Я. Амбросова, В.О. Муковоза, Р.В. Левкіної, А.І. Шумейка, В.В. Лазні, О.В. Федька, 
І.М. Брюховецького, Н.І. Строченко, О.І. Лебединської тощо. Подальше дослідження організаційно-
економічного механізму функціонування ринку овочевої продукції зумовлюється передусім 
необхідністю підвищення ефективності діяльності господарюючих суб’єктів в умовах перманентних 
змін зовнішнього середовища та задоволенням потреб суспільства у продукції овочівництва 
відкритого ґрунту. 

                                           
 Науковий керівник: Свиноус І.В. – д.е.н., професор  
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Постановка завдання. Метою даного дослідження є розробка теоретичних і методологічних 
положень щодо підходів функціонування ринку овочів відкритого ґрунту. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Організаційно-економічний механізм є складною 
багатогранною економічною категорією, яка не отримала однозначного трактування в економічній 
літературі. В широкому розумінні організаційно-економічний механізм являє собою сукупність 
різноманітних процесів, певної системи, або її частини, порядку визначення економічної діяльності. Він 
повинен включати в себе інструменти, які регулюють економічну діяльність суб’єктів господарювання, 
зокрема: організаційну побудову, планування, фінансування, ціноутворення, стимулювання, 
кредитування, облік і контроль тощо. Важливим елементом організаційно-економічного механізму є 
моніторинг та адекватне реагування на деструктивні прояви середовища з метою забезпечення 
стійкості його функціонування. 

У сучасному економічному словнику подано наступне визначення даної тематики: 
«Організаційно-економічний механізм – це сукупність організаційних структур та конкретних форм, 
методів управління, а також правових норм, за допомогою яких реалізуються діючі в конкретних 
умовах економічні закони, процес відтворення» [1]. 

Науково цікавим і ґрунтовним є визначення, яке висловила науковець Н.Р. Куркіна: 
«Організаційно-економічний механізм являє собою сукупність економічних, організаційних та 
соціальних відносин у сфері управління та регулювання процесів забезпечення харчовими 
продуктами з метою розвитку та функціонування національної продовольчої системи» [2]. 

Організаційно-економічний механізм повинен бути гнучким і розрахованим на зміну споживчих 
переваг, у наслідок зміни вимог до якості продукції. Він являє собою важливу складову частину всього 
господарського механізму і може бути представлений як сукупність організаційно-економічних 
структур, що формують як галузі національної економіки, так і рівні управління, які включають в себе 
законодавчі, фінансово-економічні організаційні та адміністративні методи впливу, що забезпечують 
безперервний розвиток галузі на основі принципів цілісності, системності, комплексної реалізації 
потенціалу галузі, адаптивності, узгодженості інтересів взаємодіючих суб’єктів, інноваційності. 

Формування організаційно-економічного механізму ринку овочів відкритого ґрунту здійснюється 
з використанням інструментів державного регулювання (нормативно-правові акти щодо якості 
продукції, пільгове кредитування пряма бюджетна підтримка, тощо). Так, з метою розвитку 
овочівництва та овочепереробної галузі, 31 жовтня 2011 р. Кабінетом Міністрів України було схвалено 
Концепцію розвитку овочівництва та переробної галузі, спрямовану на збільшення обсягів 
виробництва продукції овочівництва та переробної галузі шляхом залучення інвестицій та надання 
державної підтримки [3].  

Однак, реалізація вищенаведеного нормативно-правового документу досить часто не знаходить 
свого об’єкту, а недостатня системність і неузгодженість законодавства України, а також його 
вибіркове виконання, негативно впливає на виробництво та переробку овочевої продукції й потребує 
вдосконалення механізмів державного регулювання.  

Характерною особливістю ринку овочівництва відкритого ґрунту є взаємопроникнення і 
взаємодія економічних і організаційних елементів організаційно-економічного механізму управління. 

Необхідність обґрунтування організаційно-економічного механізму функціонуванням ринку 
овочів відкритого ґрунту зумовлюється, в першу чергу, необхідністю задоволення суспільних потреб у 
продукції, яка виробляється сільськогосподарськими товаровиробниками в умовах постійних змін 
ринкового середовища. З іншого боку, протягом останнього десятиліття в сільськогосподарських 
підприємствах-виробниках овочевої продукції відбувалися позитивні кількісні зміни, досягнуті 
переважно інтенсивним шляхом розвитку. Так, середня урожайність овочевих культур в них у 2016 р. 
становила 360,8 ц/га, що на 40,4% більше, ніж у 2011, і на 6,4% більше, ніж у 2015 р. Таких показників 
вдалося досягти завдяки вищому рівню організації технологічних процесів, зокрема застосуванню 
високоякісного насіння, засобів захисту рослин, добрив, зрошування тощо. Проте, в господарствах 
населення, як у основних виробників овочів відкритого ґрунту, використовуються екстенсивні методи 
виробництва. Так, урожайність овочів в даній категорії сільськогосподарських товаровиробників у 2016 
р. становила в середньому 187,5 ц/га, що на 48% менше, ніж у сільгосппідприємствах. Це пояснюється 
тим, що у більшості особистих селянських господарств немає можливості застосовувати інноваційні 
технології та якісне насіння, немає прогресивного підходу до системного обробітку площ, а 
недотримання сівозмін сприяє розвитку хвороб та поширенню шкідників. 

Організаційно-економічний механізм функціонування ринку овочів відкритого ґрунту дозволяє 
досягти бажаних результатів шляхом встановлення принципів прийняття управлінських рішень, 
обґрунтування умов реалізації заходів, спрямованих на забезпечення попиту. 

Його зміст значною мірою визначається створенням необхідних умов для кількісних і якісних 
перетворень та координації дій, спрямованих на попередження формування і усунення протиріч, що 
виникають у внутрішньому середовищі суб’єктів господарювання, а також в результаті його взаємодії 
із зовнішнім середовищем. 
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Формування організаційно-економічного механізму функціонування ринку овочів відкритого 
ґрунту здійснюється при наявності факторів, які визначають попит і пропозицію на ринку. 

Пропозиція, як складова ринкового механізму, формується під впливом сукупності умов, а саме: 
кліматичних особливостей того чи іншого регіону, які зумовлюють, певною мірою, структуру витрат на 
виробництво овочів відкритого ґрунту і певну концентрацію виробництва; розвитку продуктивних сил, 
що визначається технологічністю виробництва, рівнем урожайності овочевих культур, доведенням їх 
до товарного вигляду; можливості доступу підприємницьких структур до ринку засобів виробництва і 
фінансових ресурсів; рівня державного стимулювання виробництва продукції овочів відкритого ґрунту 
через інвестиції, податки, пільгові кредити під фінансування нових технологій; рівня цін на ресурси і 
технології виробництва.  

Пропозиція на внутрішньому ринку містить у собі дві складові: власне виробництво та імпорт.  
Так, у 2016 р. овочів відкритого ґрунту було вирощено на 2,8% більше, порівняно з попереднім 

роком, – це 8867,2 тис. т, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах – 1233,5 тис. т (ріст на 4,3%), у 
господарствах населення – 7633,7 тис. т (+2,6%). Імпорт у загальній пропозиції овочів становив 0,7%.  

У 2015 р. основними постачальниками України у цьому сегменті були – Туреччина (37,1%), 
Польща (11,3), Нідерланди (14,8), Іспанія (13,1), Китай (9,2%) і Білорусь (8%). У 2016 р. – Туреччина 
(47%), Білорусь (15,7), Польща (5,9), Нідерланди (5,1), Македонія (4,5) і Франція (4%). 

Економічні чинники впливають як на рівень виробництва, так і на рівень споживання овочевої 
продукції – купівельна спроможність населення, що безпосередньо впливає на рівень споживання 
населення овочів та на частку, що надходить від особистих селянських господарств, особливо в 
сільських домогосподарствах.  

У 2016 р. фактичний рівень споживання овочів перевищив науково-обґрунтовану норму на 1,6% 
і становив 163,7 кг на 1 особу, при цьому частка спожитих овочів, які надійшли від особистого 
підсобного господарства в цілому по всіх домогосподарствах становила 33,5%. З огляду на 
вищезазначене, варто наголосити на посиленні ролі ОПГ у забезпеченні населенням овочевою 
продукцією, що є характерним в умовах прояву деструктивних явищ в суспільно-політичному житті 
країни.  

А.М. Тарасов, вивчаючи дану проблематику відмічає: що, незважаючи на не ефективність із 
погляду економіки, ОСГ сьогодні як економічний інститут виконує насамперед соціальну функцію, 
являючи фундаментальну основу соціальної стійкості сільського співтовариства [4]. 

Основною причиною переорієнтації на власне самозабезпечення є зростання цін на основні 
види овочів. Так, станом на 12 жовтня 2017 року, вартість столового буряка на найбільших гуртових 
ринках України становила 3–5 грн/кг і була фактично найдорожчою позицією серед овочів «борщового 
набору». В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, столовий буряк на ринку України подорожчав 
більш ніж в два рази. 

Організаційні чинники включають в себе організаційно-правові аспекти регламентації діяльності 
суб’єктів господарювання з виробництва овочевої продукції відкритого ґрунту, розробку стратегічних 
програм розвитку галузі, заходи державної підтримки і стимулювання, державний і відомчий контроль, 
включаючи податковий контроль, контроль якості, санітарно-епідеміологічний нагляд та інші види 
контролю і нагляду. 

Нині в Україні виробники свіжих овочів мають дотримуватися стандартів якості, визначених 
Головним інститутом стандартизації України. Багато стандартів щодо овочів, які застосовуються нині, 
успадковані від Радянського Союзу і не змінювалися останнім часом, серед них: ДСТУ 6009:2008 
"Редиска свіжа. Технічні умови", ДСТУ 6014:2008 "Морква і буряк столовий. Технологія вирощування. 
Загальні вимоги", ДСТУ 6014:2008 "Огірок, кабачок, патисон. Технологія вирощування. Загальні 
вимоги", ДСТУ 7037:2009 "Капуста білоголова свіжа. Технічні умови", ДСТУ 6012:2008 "Цибуля. 
Технологія вирощування. Загальні вимоги". 

На сьогодні в Україні майже відсутній контроль якості фруктів та овочів, які реалізуються на 
ринку свіжої продукції (у супермаркетах чи на роздрібних продовольчих ринках), у той час як у 
Європейському Союзі такий контроль здійснюється або органом влади, або контролюючою 
організацією, яка фінансується з бюджету самого виробника.  

До структурних чинників належить система взаємовідносин у галузі овочівництва відкритого 
ґрунту, наявність Асоціацій виробників, рівень їх інформаційного забезпечення та стан 
інфраструктурного забезпечення галузі в цілому [5].  

Нині в Україні є кілька таких асоціацій, зокрема – регіональне об’єднання виробників овочів 
«Овочі України» та Українська плодоовочева Асоціація.  

Проте, як свідчать дослідження, вони здійснюють лобіювання інтересів лише для обмеженої 
сфери виробників. З огляду на це, варто відзначити, що у середовищі особистих селянських 
господарств-виробників відсутнє загальне громадське об’єднання.  

Стримуючим чинником для розвитку даної галузі є великі втрати овочів під час їх зберігання 
через брак площ овочесховищ. За розрахунками аналітиків, через це виробники щороку втрачають 
близько 2,7–3 млрд грн. До того ж більшість наявних овочесховищ застосовують застарілі й 
високозатратні технології зберігання, що суттєво збільшує вартість продукції.  
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Деякі особисті селянські господарства, які виробляють понад 86% загального обсягу овочевої 
продукції, зберігають свою продукцію переважно у власних погребах, які зазвичай використовують для 
одночасного зберігання усіх видів овочів. Це призводить до значних втрат через погіршення якості 
продукції та недотримання спеціальних умов її зберігання. 

Як зазначає Логоша Р.В., «основною особливістю ринку овочів в Україні є те, що вирощування 
завжди перевищує споживання. Крім того, парадоксальність та загострення ситуації ще в тому, що 
відсутні необхідні потужності для доробки, переробки, та ба навіть для зберігання овочів, а відповідно, 
маємо й слабо розвинений експорт. А тому агровиробники як правило продають урожай відразу на 
полі, що не дозволяє їм навіть вийти на мінімальний рівень рентабельності виробництва» [6].   

Через це постає потреба у розробці ефективного механізму фінансування для будівництва 
овочесховищ на основі державно-приватного партнерства. 

Важливим елементом інфраструктурного забезпечення є оптові ринки сільськогосподарської 
продукції (ОРСП).  

Формування національної мережі оптових сільгоспринків було закладене Державною цільовою 
програмою розвитку українського села, яка розроблена на період до 2015 року. Закон України «Про 
оптові ринки сільськогосподарської продукції» визначає правові засади організації діяльності ОРСП в 
Україні, регулює відносини у цій сфері та затверджує особливості захисту прав і законних інтересів 
сільгоспвиробників [7]. 

Правила роботи оптових сільгоспринків розробляє кожен окремий ринок, на підставі Типових 
правил, затверджених Мінагропродом України. 

Нині статусу ОРСП наказом Мінагрополітики надано юридичним особам у Львівській, Київській, 
Запорізькій, Одеській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Рівненській, Луганській, Миколаївській 
областях і у місті Маріуполь. 

Піонером серед оптових ринків України нині є ОРСП «Шувар», що залишається найбільшим і 
повноцінно діючим гуртовим ринком. Тут враховано усі помилки і недоліки оптових ринків Польщі та 
інших країн Центральної та Західної Європи. Щороку через нього продається близько півмільйона 
тонн сільгосппродукції. Виробники для продажу власної сільгосппродукції можуть використовувати як 
майданчик для торгівлі з автомобілів, так і спеціалізовані павільйони. Так, павільйон «Овочі–фрукти» 
має площу 4368 м², на якій розміщено 60 торгових місць, овочесховище площею 1680 м², складські 
приміщення загального користування – 336 м². Торгові приміщення забезпечено комунікаціями – 
водопостачанням, каналізацією, електроживленням. 

Аналізуючи ситуацію з виробництвом і збутом української сільгосппродукції, експерти 
стверджують, що без розвитку мережі ОРСП в Україні найближчим часом є ймовірність виходу на 
вітчизняний ринок потужних міжнародних оптових компаній, які монополізують сільгоспторгівлю, що 
негативно позначиться на прибутках вітчизняних господарств. 

Нині великої уваги приділяється питанню створення та розвитку сільськогосподарської 
кооперації, як дієвого механізму підвищення конкурентоспроможності вітчизняних малих та середніх 
форм господарювання в умовах глобалізації, яка є соціо-еколого-економічним чинником відродження 
вітчизняного сільського господарства та протидії агрохолдингам. 

Об’єднуючись в кооперативи, малі сільськогосподарські підприємства та особисті селянські 
господарства, сформувавши відповідну партію якісної продукції, мають змогу успішно вирішувати 
проблему її збуту. 

Прикладом цьому є діяльність сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 
«АгроПродукт Херсонщини», що є одним із передових та перспективних кооперативів плодоовочевого 
напряму на території Херсонської міської ради. Членам даного кооперативу надаються послуги щодо 
постачання матеріально-технічних засобів виробництва, щодо збуту та переробки вирощеної 
сільськогосподарської продукції, інформаційно-консультативні та маркетингові послуги, в тому числі з 
питань впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР, GLOBAL G.A.P. та міжнародних 
стандартів безпечності харчової продукції. 

Кооперативом організовано «замкнутий цикл» виробництва сільськогосподарської продукції, 
який дає певні переваги, зокрема оптові ціни на закупівлю необхідних матеріалів, супровід 
технологічного процесу, фінансову підтримку, і найголовніше – збут вже вирощеної продукції. У роботі 
кооперативу застосовуються новітні технології у виробництві та зберіганні овочів. 

Кооператив має досвід співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, зокрема з 
Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва, який впроваджується в південних регіонах 
країни за фінансової підтримки Уряду Канади та Менонітської Асоціації Економічного Розвитку. 

Узагальнюючи, можна констатувати, що інтеграційні зв’язки на ринку овочів відкритого ґрунту 
будуть сприяти технічній, технологічній, організаційно-управлінській, економічної єдності та 
безперервності етапів виробництва, заготівлі, транспортування, зберігання і споживання овочевої 
продукції [8]. Тільки при дотримані даних умов можна забезпечити стабілізацію виробництва овочів 
відкритого ґрунту і підвищити його економічну ефективність та конкурентоспроможність як на 
внутрішньому, так і зовнішньому ринках. 
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Незважаючи на позитивну динаміку і розвиток ринку овочів відкритого ґрунту, розширення 
міжрегіональних зв’язків у постачанні продукції, є ціла низка невирішених організаційно-економічних 
проблем, серед них – недосконалість законодавства щодо формування та розвитку суб’єктів ринкової 
інфраструктури; дефіцит коштів державного і регіонального бюджетів для фінансування інноваційних 
проектів розвитку ринку овочів відкритого ґрунту; недосконалість фінансово-кредитного механізму 
забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств-виробників овочевої продукції відкритого 
ґрунту. Не створені також умови для ефективної взаємодії елементів організаційно-економічного 
механізму функціонування ринку овочів відкритого ґрунту. 

Підприємницькі структури на ринку овочівництва відкритого ґрунту мають тісно співпрацювати з 
фінансово-кредитними, науковими установами, інвесторами, постачальниками і збутовими структурами. 
Також необхідно, аби така форма взаємовідносин мала форму підприємницького партнерства. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розробка і реалізація організаційно-
економічних заходів має ґрунтуватися на налагодженні процесів взаємодії між  
сільськогосподарськими товаровиробниками овочів відкритого ґрунту і споживачами, взаємозв’язку 
основних складових механізму, що забезпечує єдність технологічного ланцюга виробництва і 
споживання продукції відкритого ґрунту. 

Спектр заходів, спрямованих на активізацію функціонування організаційно-економічного 
механізму ринку овочів відкритого ґрунту, повинен проявлятися у наступних напрямах: вдосконалення 
нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність як безпосередньо господарств корпоративного 
сектору аграрної економіки, так і інших суб’єктів, пов’язаних з організацією функціонування ринку овочів 
відкритого ґрунту; організація взаємодії органів державної влади і місцевих громад, 
сільськогосподарських підприємств-виробників овочів відкритого ґрунту та їх асоціацій; розробка єдиної 
державної стратегії розвитку галузі овочівництва відкритого ґрунту на довгострокову перспективу. 

На нашу думку, організаційно-економічний механізм ринку овочівництва відкритого ґрунту – це 
сукупність форм і методів господарювання, важелів та інструментів регулювання і саморегулювання 
відтворювальних процесів, що реалізуються на різних рівнях і формують, в результаті взаємодії 
ринкових законів і державної аграрної політики, відкриту динамічну систему, орієнтовану на 
узгодження інтересів суб’єктів господарювання і стійкий, адаптивний розвиток галузі в ринкових 
умовах. Даний механізм будується на визнанні різноманіття форм господарювання, а також рівнях 
управління і регулювання.  

Таким чином, організаційно-економічний механізм функціонування ринку овочів відкритого 
ґрунту передбачає зміну повноважень і функцій існуючих структур управління та регулювання, 
діяльність яких спрямована на розробку, узгодження і координацію забезпечення оптимального 
поєднання ринкових методів господарювання з державним регулюванням виробництва і збуту 
продукції овочів, що вплине на ефективність всіх елементів системи забезпечення овочевою 
продукцією. 
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CONCEPTUAL PRINCIPLES FOR THE FUNCTIONING OF THE 
MARKET FOR PIG PRODUCTS 

 
Постановка проблеми. Ринок свинарства є важливою складовою продовольчого 

забезпечення країни як сукупності взаємопов’язаних науково-дослідних, виробничих, збутових та 
управлінських структур, механізмів і заходів щодо прийняття рішень з метою стабільного задоволення 
платоспроможного попиту населення продовольством та створення запасів для забезпечення 
продовольчої безпеки. 

З метою забезпечення функціонування системи продовольчого забезпечення необхідно 
підтримувати її структурний розвиток і ресурсну модернізацію всіх складових, під якими розуміють 
формування ефективної господарської організації (аграрного виробництва, економічної взаємодії 
господарюючих суб’єктів), техніко-технологічне та організаційно-правове забезпечення, розвиток 
інфраструктури. Отже, систему продовольчого забезпечення країни необхідно розглядати як 
багаторівневу, в якій можна виділити галузеві, продуктові, розподільні підсистеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням функціонування ринку продукції 
свинарства присвячено праці таких науковців: І. Баланюка, П. Березівського, Р. Грабовського, 
С. Дусановського, О. Мазуренка, В. Месель-Веселяка, В. Микитюка, Т. Мостенської, І. Яцківа та 
багатьох ін. Проте, поза увагою їх наукової діяльності залишилися деякі нез’ясовані аспекти 
концептуальних засад функціонування ринку продукції свинарства.   
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Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних положень і практичних 
рекомендацій щодо розробки та реалізацію коцптуальних засад функціонування ринку продукції 
свинарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Характерні особливості галузі свинарства дають 
можливість організувати стабільне виробництво м’яса свиней на основі інтенсивного ведення галузі. 
Галузь свинарства, на відміну від інших галузей тваринництва, виокремлюється скоростиглістю, 
плодовитістю, коротким періодом поросності і високим відсотком виходу м’яса у забійній масі. Витрати 
кормів на одиницю приросту живої маси у свиней набагато нижчі і за цим показником вони 
поступаються лише курчатам-бройлерам. Нині в багатьох країнах світу свині є основним джерелом 
виробництва м’яса і жиру. Отже, для України свинарство розглядається як економічно приваблива 
галузь, оскільки надлишки зернових ресурсів можна конвертувати у тваринний білок м’яса птиці і 
свиней.  

Зважаючи на досить тривалий біологічний процес виробництва м’яса свиней, 
сільськогосподарським товаровиробникам досить складно пристосуватися до споживчого попиту на 
ринку. Натомість ринок продукції свинарства формується під впливом об’єктивно існуючих принципів 
розвитку продовольчого ринку. 

До специфічних особливостей ринку продукції свинарства можна віднести такі характеристики: 
оскільки м’ясо і продукти його переробки є соціально значущими видами продовольства, які повинні 
щоденно бути в раціоні харчування людини, держава зобов’язана забезпечити для населення країни 
як фізичну, так і економічну їх доступність; можливість виробництва м’яса свиней практично в усіх 
регіонах країни; в умовах зростання роздрібних цін на продовольство попит на продукцію свинарства 
низькоеластичний на м’ясо і високоеластичний на продукти його переробки, що визначає відносно 
стійкий попит на першу групу продукції; оскільки ринку продукції свинарства, хоча і меншою мірою, ніж 
іншим окремим продуктовим ринкам, властива сезонність виробництва, тому за відносно стабільного 
попиту постає потреба створення запасів свіжозамороженого м’яса та інших продуктів його переробки; 
ринок продукції свинарства вирізняється великою сукупністю реалізованих на ньому видів продукції, її 
споживчою сегментацією за віком, функціональною спрямованістю, споживчими властивостями, 
висуває особливі вимоги до технології виробництва та пакування продукції; м’ясо – швидкопсувний 
продукт, який не підлягає тривалому зберіганню в не переробленому вигляді й потребує відповідних 
каналів реалізації та розвиненої розподільчої інфраструктури; швидкопсувний характер м’яса та 
екологічна незахищеність сфери його виробництва зумовлюють підвищені вимоги до якості м’яса і 
продуктів його переробки, для чого необхідно більш швидке оновлення стандартів на якість і методи її 
визначення. 

Розглянемо основні складові концептуальних засад організаційно-економічного забезпечення 
розвитку свинарства в Україні. Основною проблемою галузі впродовж останніх двох десятиріч є 
зменшення поголів’я свиней і виробництва продукції свинарства.  

Через нетехнологічні способи вирощування тварин показники середньодобових приростів і 
виходу життєздатного потомства на 1 свиноматку в Україні значно нижчі від світових, а по падежу – у 
кілька разів вищі. Це збільшує термін вирощування тварин на м’ясо до року, що практично 
унеможливлює одержання прибутку. 

Основними цільовими показниками розвитку свинарства передбачено в стратегії розвитку 
сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 р.: довести поголів’я свиней до 20,0 
млн гол., переважно за рахунок сільськогосподарських підприємств – 13,0 млн гол., виробництво 
свинини в живій масі – 2,5 млн т, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах –1,6 млн т, 
виробництво свинини у забійній масі – 1,75 млн т, у тому числі: в сільськогосподарських підприємствах 
– 1,14 млн т, у господарствах населення – 0,61 млн т, виробництво комбікормів для свинарства – на 
рівні 11,0 млн т, зокрема для відгодівлі – 6,6 млн т і для репродукції – 4,4 млн т [1]. 

При цьому приріст виробництва продукції свинарства на 15–20 % можливо забезпечити за 
рахунок реконструкції та технологічної досконалості існуючих свинокомплексів індустріального типу 
потужністю 54–216 тис. свиней на рік, на 20–25% – завдяки модернізації підприємств з виробництва 
продукції свинарства потужністю 6–24 тис. свиней на рік, які здійснюють виробництво свинини на 
власній кормовій базі, близько 5 % – шляхом розвитку галузі у фермерських та особистих селянських 
господарствах і 55–60 % – за рахунок будівництва свинокомплексів нового індустріального типу. 

Нині принципами державної підтримки виробництва свинарства є: обмежене фінансування – на 
основі встановлених лімітів, недостатність бюджетних коштів у поточний момент часу, незважаючи на 
реальні потреби галузі; орієнтація на просте відтворення, хоча досягти цільових параметрів можливо 
за орієнтації на розширене відтворення; надання фінансової державної підтримки в основному 
високотехнологічним спеціалізованим підприємствам, хоча значні обсяги виробництва продукції 
зосереджені в ОСГ, які здебільшого залишаються без державної підтримки.  

Пріоритетними напрямами фінансової підтримки як високоспеціалізованих, так і дрібних 
виробників слід визнати такі: передбачення пільгових кредитів для будівництва нових і модернізації та 
технічного переозброєння існуючих комплексів, закупівлі племінного поголів’я та технологічного 
обладнання; фінансування розробки проектної документації з реалізації цільових програм і пілотних 
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проектів на основі інновацій за участі установ НААН або використання схеми партнерства бізнесу та 
держави у фінансуванні інноваційно-інвестиційних проектів; розвиток програм страхування тварин із 
залученням держави; розробка технічних регламентів і стандартів на технологічні процеси у 
свинарстві, адаптованих до міжнародних вимог; передбачення фінансової підтримки новоствореним 
фермерським господарствам і виробничим кооперативам за умови утримання в них не менше 10 
свиноматок, на основі розвитку діяльності кредитних спілок щодо короткострокового пільгового 
кредитування. 

Українська база нормативних документів вже гармонізована з вимогами ЄС, проте практичне 
запровадження цих нормативних документів постійно відтерміновується. Нині в м’ясній галузі 
розроблено понад 38 національних стандартів на продукцію, гармонізовано до міжнародних і 
європейських – 13. Це стосується правил утримання та забою худоби, показників якості й безпечності, 
обов’язковості впровадження системи НАССР та інших систем. 

Серед складових організаційних заходів у концепції розвитку свинарства доцільно виділити такі: 
науковим установам забезпечити розробку та супровід технологічного і технічного переоснащення 
виробництва з урахуванням: необхідності розширення практики переходу на екологічно чисті 
технології на основі реконструкції наявних приміщень й оснащення їх сучасним обладнанням, здатним 
забезпечити високу продуктивність тварин та комфортні умови їх утримання, а саме: заміни системи 
видалення гною на сучасні самопливні закритого типу; оптимізації розміщення станкового обладнання; 
застосування високоякісних контролюючих систем забезпечення оптимального мікроклімату та 
максимального використання природного освітлення; упровадження нових енергоощадних технологій, 
а саме: використання сучасних теплоємних, ресурсо-енергоощадних матеріалів для реконструкції і 
будівництва приміщень та енергоощадних технологій для обігріву приміщень; переведення 
виробництва на сучасні інтенсивні технології з використанням власних кормів і потокової системи 
виробництва; спрощення порядку погодження проектної документації та надання дозволів на 
будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення та інфраструктури ринку продукції 
свинарства; створення мережі заготівельно-збутових пунктів, сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів із заготівлі, переробки та збуту продукції свинарства, штучного осіменіння тварин та 
забезпечення кормами; залучення до організації племінної справи у свинарстві установ НААН; 
розробка технічного регламенту на нові системи оцінювання туш та оплати за зданих тварин на 
переробні підприємства на основі виходу м’яса з туші; повсюдне запровадження системи 
менеджменту стада відповідно до єдиних європейських вимог. 

Освоєння промислової технології ведення свинарства істотно змінює умови управління 
галуззю. З будівництвом наукомістких автоматизованих ферм з інтенсивними технологіями 
виробництва свинини сформується основа конкурентоспроможного свинарства країни. Ферми повинні 
працювати за трирівневої технології утримання; бути оснащені новим технологічним обладнанням, що 
зводить до мінімуму затрати живої праці; функціонувати в автоматизованому режимі; годівля тварин 
має бути організована сухими або вологими (рідкими) збалансованими комбікормами; 
використовувати більш досконалу структуру стада [2].  

Створення висококонцентрованих підприємств корпоративного сектору аграрної економіки з 
виробництва продукції свинарства, які використовують промислову технологію, не виключає 
можливості функціонування також малих виробників на базі фермерських та особистих селянських 
господарств. Цьому сприяють дві важливі галузеві особливості ведення свинарства: всеїдність 
свиней, що дає змогу використовувати різноманітні місцеві, доступні дрібному господарству, кормові 
ресурси: несортову картоплю, відходи післязбиральної обробки зерна та переробки його продукції. На 
цій основі в деяких країнах та в більшості регіонів України розвивається сімейне виробництво свинини. 
Так, у Китаї 90 % її виробництва зосереджено в дрібних господарствах, що мають по дві-три 
свиноматки [3].  

У певних природних зонах різних країн отримало розвиток виробниче кооперування великих і 
дрібних свинарських господарств. У США, наприклад, свинарські господарства промислового типу 
розміщуються в кукурудзяному поясі. Поряд із цим тут вирощують і відгодовують свиней традиційними 
методами на фермах зернового напряму, виробляють власні корми і насамперед зерно кукурудзи. 

У системі подальшого розвитку дрібнотоварних виробників та особистих господарств населення 
в нашій країні слід виходити з таких позицій: переведення свинарства особистого сектору в товарну 
галузь, пов’язану ринковими товарно-грошовими відносинами з питань штучного осіменіння тварин, 
виробництва кормів, переробки та збуту продукції із створеними сільськогосподарськими 
обслуговуючими кооперативами; подальшого розвитку інтеграції свинарства, а саме з’єднання в один 
технологічний ланцюг виробництва, переробки і реалізації продукції шляхом створення великих 
вертикально інтегрованих систем, які кооперуються з малим і середнім бізнесом та мають достатній 
рівень стійкості та стабільності в кризових ситуаціях. 

Вважаємо, що розвиток сировинної бази свинарства та підвищення інвестиційної 
привабливості виробництва м’яса свиней потребує будівництва селекційно-генетичних центрів із 
розведення свиней, а також відгодівельних підприємств індустріального типу. З цією метою доцільно 
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розробити та запровадити модернізовану систему селекції тварин на основі впровадження 
централізованого збору й обробки матеріалів племінного обліку, а також створити спеціалізовані 
лабораторії для проведення геномного оцінювання племінних свиней.  

Організація племінної роботи у свинарстві вимагає створення галузевих селекційно-генетичних 
центрів, які на початковій стадії можуть створюватись в окремих господарствах для власних потреб з 
перспективою подальшого їх розвитку та інтеграції з іншими підприємствами з вирощування свиней 
[4]. Для забезпечення товаровиробників інформацією необхідно створити єдиний інформаційний 
центр з племінного свинарства на базі Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького НААН, що дасть 
змогу запровадити національну систему збору й обробки інформації щодо індивідуальної 
продуктивності свиней. Потенціал науково-дослідних підрозділів НААН дає можливість також 
сформувати мережу галузевих селекційних центрів, акредитованих лабораторій генетичного 
контролю, селекційної оцінки якості продукції, а також мережу міжрегіональних станцій (пунктів) 
штучного осіменіння. 

Однією з основних умов збільшення виробництва свинини є використання сучасного 
генетичного потенціалу вихідних ліній розведення порід та їх кросів, пристосованих до інтенсивних 
умов утримання тварин. Слід зазначити, що в Україні здебільшого використовуються універсальні 
породи свиней з великим вмістом жиру в тушах, високими питомими витратами кормів, що не дає 
змоги забезпечити виробництво конкурентоспроможної свинини.  

В останні роки здійснено спробу завозити в країну тварин вихідних ліній і проміжних гібридів із 
західних генетичних компаній для організації системи гібридизації. Здебільшого тварин завозять без 
достатнього обґрунтування схеми гібридизації та без консалтингового супроводу. У результаті 
втрачається генетичний потенціал та його позитивний вплив на економічні показники роботи 
свинарських ферм. 

З урахуванням цього необхідно вжити заходів для швидкого підвищення продуктивності свиней 
вітчизняних порід із використанням високопродуктивних генотипів тварин іноземної селекції. 
Паралельно слід впроваджувати ефективніші та прискорені методи чистопорідної селекції у племінних 
господарствах з використанням селекційного матеріалу зарубіжних країн з метою підвищення 
генетичного потенціалу продуктивності свиней [5]. В Україні основною породою залишається велика 
біла, але потрібно значно збільшити поголів’я спеціалізованих м’ясних порід і типів вітчизняної та 
зарубіжної селекції. Важливо розробити технології племінного свинарства, які забезпечать підвищення 
інтенсифікації селекційної роботи. У галузі свинарства доцільно використати основний метод 
розведення – гібридизацію. Для цього слід істотно зміцнити племінну базу свинарства, щоб за рахунок 
неї повністю забезпечити потребу сільськогосподарських підприємств та ОСГ у племінному 
молодняку.  

Отже, підвищення ефективності племінної роботи та нарощування генетичного потенціалу 
продуктивності у свинарстві слід проводити, виходячи із: забезпечення відповідності системи селекції 
міжнародним стандартам та внесення змін у нормативно-технічні акти; підвищення ефективності 
використання в селекційному процесі кращих генетичних ресурсів вітчизняного та іноземного 
походження із широким впровадженням системи гібридизації; запровадження національної системи 
збору й обробки інформації про індивідуальну продуктивність свиней з переходом до оцінки свиней на 
основі методу BLUP  та індексної оцінки племінних тварин. 

Висока конкурентоспроможність галузі свинарства та продукції можлива за умови створення 
інноваційних техніко-технологічних тваринницьких підприємств або модернізації та технічного 
переоснащення функціонуючих свинарських комплексів. Зважаючи на це, постає потреба перегляду й 
розробки технологічних нормативів з урахуванням типових проектів реконструкції та нового 
будівництва модульного ряду індустріальних ферм, системи комплексів машин і обладнання для 
типорозмірних рядів ферм за різних технологій утримання тварин [6]. При цьому доцільно 
передбачити застосування прискорених норм амортизаційних відрахувань при введенні в 
експлуатацію тваринницьких ферм і комплексів, а також передбачити стимулювання товаровиробників 
через податковий механізм спрямування акумульованих амортизаційних відрахувань на розширення 
виробничих потужностей. Окрім цього досліджувана галузь потребує створення об’єктів 
інфраструктури технічного сервісу обладнання, що використовується у свинарстві (у тому числі на 
кооперативних засадах). 

Перспективний розвиток галузі свинарства вбачається нами на основі комплексного підходу до 
підвищення продуктивності свиней з урахуванням кількісних та якісних показників вітамінно-
мінерального забезпечення тварин. Створення потужної кормової бази свинарства вимагає 
проведення заходів з модернізації зернової галузі в її зернофуражній та переробній сферах, з 
орієнтації на вирішення білкового забезпечення раціонів годівлі. Для цього необхідно створити мережу 
лабораторій з визначення якості та сертифікації кормів. 

Виробництво свинини в сільськогосподарських підприємствах має ґрунтуватися на 
основоположному принципі – відповідність кормового балансу, що включає якісні й дешеві кормові 
компоненти для досягнення запланованого виходу продукції свинарства. Створення розвиненої 
системи кормової бази свинарства сприятиме підвищенню ефективності виробництва його продукції. 
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Тому при розвитку свинарства слід враховувати такий обмежуючий фактор, як наявність ресурсів 
фуражного зерна, що становить основу кормової бази галузі. Підвищення врожайності зернофуражних 
культу при незмінних посівних площах забезпечить збільшення ресурси фуражного зерна. Поряд із 
цим реальним джерелом збільшення високобілкових компонентів комбікормів є виробництво насіння 
олійних культур при забезпеченні їх переробки на вітчизняних підприємствах, а також нарощування 
виробництва сої, гороху і використання інших білкововмісних рослинних компонентів та відходів при 
переробці м’яса, молока й риби. 

Важливе місце в розвитку галузі свинарства належить системі підготовки й перепідготовки 
кадрів, оскільки багато керівників і фахівці мають низький професійний рівень, не володіють основами 
фінансового менеджменту. В умовах, що склалися в галузі свинарства, необхідно створити потужний 
проектно-консалтинговий центр з робочими структурами в регіонах для поширення знань щодо 
ефективного ведення галузі. При цьому для створення проектно-консалтингової служби в галузі 
свинарства доцільно використовувати кадровий потенціал кращих науково-дослідних установ та ВНЗ 
аграрного профілю. Потребує поліпшення процесу підготовки кадрів масових професій, насамперед 
операторів свинарства.  

Варто взяти до уваги швидке поширення небезпечних інфекційних захворювань тварин, зокрема 
в останні роки у різних регіонах України: африканської чуми свиней та деяких інших, що вимагає 
проведення систематичного моніторингу епізоотичної ситуації. Сільськогосподарські підприємства, які 
функціонують навіть у «закритому» режимі, не захищають від постійного обміну внутрішньої 
мікрофлори з мікрофлорою навколишнього середовища. Саме тому регламентування й суворе 
виконання заходів з біологічної безпеки для сільськогосподарських підприємств потенційно протидіють 
поширенню інфекційних захворювань. 

Концепція розвитку свинарства в Україні має передбачати методичні підходи до систематизації 
й оцінки основних заходів біобезпеки, які повинні дотримуватись підприємства з вирощування свиней. 
Ці заходи дають змогу здійснювати моніторинг стану біобезпеки підприємства галузі свинарства, 
удосконалення системи управління біологічним ризиком та виконання заходів біозахисту. 

Найбільш важливими напрямками біобезпеки в галузі свинарства є: запобігання повторних 
занесень на територію України збудника африканської чуми свиней (АЧС); неухильне дотримання 
вимог чинної інструкції з контролю африканської чуми свиней при ліквідації спалахів хвороби та 
осередків епізоотичного неблагополуччя; прогнозування епізоотичної ситуації щодо АЧС для 
обґрунтування стратегії проведення й контролю якості виконання зазначених заходів. З цією метою 
буде забезпечено комплексний науковий супровід контролю напруженості поствакційного імунітету 
проти класичної чуми свиней на основі інноваційних розробок інститутів НААН ветеринарного 
профілю; оздоровлення репродуктивного поголів’я племінних і товарних свиногосподарств від 
репродуктивно-неонатальних інфекцій свиней, що передбачає розробку та впровадження системи 
моніторингу й диференційної діагностики для підприємств різних форм власності, а також 
ветеринарно-санітарних та оздоровчих заходів і засобів для контролю цих інфекцій. Економічна 
ефективність від проведеної роботи буде формуватися на основі попереджених економічних збитків у 
свинарстві в обсязі 33–48 грн на 1 грн витрат. Буде досягнуто 15–30 % підвищення народжуваності та 
збереженості поросят [7].  

Важливе місце у концепції розвитку свинарства в Україні має відводитися питанням гармонізації 
вітчизняного законодавства з європейським, для цього насамперед необхідно класифікувати 
підприємства за рівнем біобезпеки – від високого до низького та налагодити систему контролю 
епізоотичної ситуації на рівні господарств. Вважаємо, що для удосконалення законодавчої бази 
необхідно забезпечити її розвиток у сфері ветеринарії та санітарії, транспортування, імпорту 
свинопоголів’я та механізму одержання дозвільної документації. З метою налагодження контролю 
епізоотичної ситуації доцільно обмежити транспортування свиней між фермами із різним рівнем 
біобезпеки, при цьому спростивши правила перевезення тварин у межах країни. Окрім того, варто 
проводити періодичну перевірку тварин за допомогою відповідних аналізів, а не перед їх 
транспортуванням і т.д. 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників продукції свинарства, а 
також створення умов для формування експортного потенціалу продукції вимагає запровадження 
сучасної системи контролю якості та безпеки сировини на всіх етапах продуктового ланцюжка – 
виробництво сировини, переробка, транспортування і зберігання, шляхом забезпечення підприємств 
обладнанням для контролю якості продукції. Доцільно стимулювати запровадження технологій 
замкнутого циклу, щоб досягти більш ефективного виробництва продукції та скоротити втрати 
сировини, а також диверсифікувати асортимент продукції переробки.  

У концепції розвитку ринку продукції свинарства доцільно передбачити розвиток інфраструктури 
зберігання, транспортування та логістики на основі розробки й реалізації ефективної логістичної схеми 
поставок продукції свинарства з урахуванням розміщення товаровиробників, переробників і 
споживачів. Будівництво переробних потужностей доцільно наблизити до ринків збуту з метою 
зниження доданої вартості продукції на етапі збуту продукції. Окрім того, необхідно забезпечити 
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оновлення виробничих фондів підприємств м’ясопереробної промисловості у прискореному режимі із 
запровадженням досягнень науково-технічного прогресу і новітніх технологій, що дасть можливість 
знизити енергоспоживання, розширити виробництво продуктів із високими якісними характеристиками. 

Розвиток свинарства як галузі, яка найбільш динамічно розвивається, буде забезпечуватися за 
рахунок:  

 організаційно-технологічного удосконалення виробництва – будівництва нових та модернізації 
діючих ферм; розробки нових ресурсоощадних технологій утримання свиней з урахуванням 
статевовікових характеристик; механізації та автоматизації основних виробничих і технологічних 
процесів; розроблення енергоощадних, екологічно безпечних технологій та обладнання для 
свинарських комплексів модульного типу; використання газового інфрачервоного підігріву свинарських 
приміщень, що дасть можливість у 2,5 раза знизити споживання газу порівняно із калориферною 
системою опалення;  

 удосконалення організації племінної роботи – розвиток племінної бази свинарства, збільшення 
кількості репродуктивних господарств, створення селекційно-генетичних центрів за видами свиней, які 
взаємодіють із товарними підприємствами; підвищення технічної та технологічної забезпеченості 
підприємств свинарства, розвиток вітчизняного машинобудування, підприємства якого пропонують 
техніку й обладнання для галузі; розробка та освоєння інформаційних технологій, комп’ютеризація 
племінного обліку та даних фізіологічного стану тварин [8]; 

 удосконалення приготування кормів та годівлі свиней – зміцнення кормової бази і підвищення 
повноцінності годівлі шляхом збільшення посівних площ під високобілковими зернобобовими 
культурами, створення потужностей з виробництва препаратів, вітамінів, мікроелементів в органічній 
формі, відродження мікробіологічної промисловості; створення новітніх типів годівлі та покращення 
існуючих автоматизованих ліній з приготування, доставки та роздавання кормів; використання 
замінників інгредієнтів комбікормів за досвідом країн Європи, Канади. Найбільш ефективними 
замінниками зерна білкових рослин є ярий ріпак (конола) (23 %), соняшниковий шрот, жмих (36–40 %); 
екструдування й експандування кормів (при 100 %-му згодовуванні екстраданта свиням прирости 
зростуть від 266 до 405 г/добу, повністю зникнуть шлунково-кишкові захворювання, збереженість 
поросят підвищиться до 98 %, економія фуражу становитиме 40 %) [9]. 

Висновки з проведеного дослідження. З метою забезпечення стабільного функціонування 
ринку продукції свинарства необхідно забезпечувати глибоку переробку продукції свинарства, 
формування ефективної логістичної інфраструктури та власної торговельної мережі, створення умов 
для поставки продукції на експорт.  

З метою переведення вітчизняного свинарства на інноваційний шлях розвитку важливо 
забезпечити раціональне використання наявних ресурсів і внутрішніх резервів збільшення обсягів 
виробництва, підвищення ефективності галузі та конкурентоспроможності продукції. Зазначимо, що в 
розвитку свинарства інноваційне забезпечення слід розглядати як об’єктивний процес підвищення 
ефективності використання виробничого потенціалу галузі та її ведення. У даному випадку створення 
інноваційного середовища й ефективного інноваційного механізму, що потребує державного впливу. 
Саме це повинно створити інституційні умови (закони, правила, порядок, структури і т. д.) для розвитку 
інноваційного середовища ринку продукції свинарства. 
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MARKETING SUPPLY OF THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES AS 
THE COMPOSITION OF THEIR SUCCESSFUL DEVELOPMENT 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвиток економіки залежить від життєздатності 

системи просування товарів і послуг від виробників до споживачів. Однак така маркетингова діяльність є 
неможливою без налагодженого забезпечення відтворювального процесу, тому що ефективність 
виробництва залежить від знання підприємствами і підприємцями потреб ринку товарів і послуг. 

Маркетинг у виробничій сфері має свої особливості, які відрізняють його від традиційних 
маркетингових підходів, і, відповідно, вимагає розробки певних методичних аспектів. Нині, з огляду на 
актуальність даного питання, необхідно формувати сучасний теоретико-методичний апарат 
маркетингового забезпечення з позицій його ролі у взаємодії всіх учасників ринку. 

Маркетингова діяльність інтегрує функцію прийняття управлінських рішень є основою ключової 
компетенції підприємства, бере участь в конструюванні його прибутковості. Отже, ефективність 
роботи будь-якого підприємства на ринку залежить від маркетингової діяльності, котра сприяє 
створенню нових можливостей його подальшого розвитку. Це призводить до розуміння важливості 
ролі маркетингової діяльності у створенні способів і механізмів регуляції виробничо-господарських 
процесів підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку маркетингу розглядаються в 
працях відомих учених: А. В. Войчака, А. С. Воронової, С. С. Гаркавенко, В. Г. Герасимчука, 
К. Я. Єрохіна, В. Л. Карпенка, Ф. Котлера, А. Ф. Павленко, А. В. Романова, М. П. Сахацького 
А. О. Старостіної, В. Н. Татаренко та ін. Основну увагу учені приділяють взаємозв’язку маркетингового 
й інноваційного підходів при розробці і комерціалізації нововведень у вигляді товарів і послуг. Проте, 
незважаючи на вагомість їхніх розробок, залишаються невирішеними низка питань щодо побудови 
раціональної системи маркетингового забезпечення підприємств, оптимальної структури її складових 
елементів, що й зумовило потребу в такому дослідженні. 

Постановка завдання. Метою статті є огляд сучасних концепцій маркетингового забезпечення 
діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Постійно мінливе середовище, в якому 
функціонує підприємство, вимагає приділяти особливу увагу створенню маркетингової діяльності. 
Маркетинг необхідний для вирішення наступних завдань: 

– координація процесів формування ідеї, концепції і розробки нового продукту, ціноутворення, 
розподіл і просування його на ринок; 

– сегментування потенційних споживачів (з урахуванням потреб, очікувань, сприйняття, мотивів) 
і формування цільових ринків; 

– позиціюнування інноваційного продукту; 
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– забезпечення конкурентоспроможності інноваційного продукту і самої компанії на цільових 
ринках; 

– підвищення задоволеності споживачів та лояльності до інноваційного продукту; 
– встановлення і підтримання тривалих і стійких взаємовідносин з клієнтами та іншими діловими 

партнерами [1, c. 32-33]. 
Маркетинг відіграє певну роль на кожному етапі життєвого циклу виробу, але значення, обсяги 

та зміст робіт на етапах проекту є різними. На стадії розробки проекту вагомою є координуюча роль 
маркетингу в питаннях формування ідеї і концепції продукту або послуги. При цьому важливу роль 
відіграють результати проведених маркетингових досліджень. Маркетологи також повинні брати 
участь в розробці інноваційної стратегії, товарної та асортиментної політики. Значимість маркетингу 
зростає на стадії реалізації проекту, коли необхідно вирішувати завдання, пов’язані з розподілом і 
просуванням продукту. 

В. Л. Карпенко переконаний, що від прийняття саме маркетингових рішень і їх ефективності багато 
в чому залежить успіх підприємства на сучасному ринку [2, с. 133]. Маркетингове забезпечення дає 
змогу оптимізувати канали “виробник – ринок – споживач” та здійснювати управління потоками послуг, 
товарів і технологій. Саме тому необхідною умовою ефективної діяльності підприємств є використання 
маркетингового забезпечення. Розвиток маркетингового забезпечення – це складний діалектичний 
процес взаємодії чинників зовнішнього середовища і цілеспрямованого впливу чинників, пов’язаних з 
виробництвом конкурентоспроможної продукції, що задовольняє певні ринкові потреби. Поняття 
«маркетингове забезпечення» використовується досить часто і в різних інтерпретаціях (наприклад, 
“маркетинговий потенціал”), а також як додатковий лінгвістичний інструмент, що конкретизує смислове 
розуміння того чи іншого явища, ігноруючи аналогію з іншими сферами знань, системно використовують 
термін «забезпечення» як понятійний апарат, що відрізняється структурованістю і системністю (“правове 
забезпечення”, “пенсійне забезпечення”, “методичне забезпечення”).  

Тому в теорії і практиці маркетингу термін “маркетингове забезпечення” вживається фахівцями в 
різних контекстах при описі маркетингової діяльності, але, тим не менш, навряд чи можна 
стверджувати, що він несе певний, узгоджений зміст і чітко сприймається, як це має місце для таких 
давно усталених в маркетингу понять, як, наприклад, “комплекс маркетингу”, “процес маркетингу”, 
“маркетингова система”, “маркетингове дослідження” та ін. [3, с. 210]. 

Засновник маркетингу Ф. Котлер розкриває його поняття як вид людської діяльності, 
спрямованої на задоволення потреб і потреб цільових ринків за допомогою обміну [4], позначаючи не 
тільки ознаки маркетингу, а й мету – задоволення цільових ринків за допомогою обміну. Також 
важливо враховувати і можливість застосування маркетингу як елементу (підсистема) функціонування 
організації (системи). Різноманітність взаємодії і залежності елементів, що визначають їх існування, 
місце і роль в системі вказує на наявність зв’язку між елементами. 

Якщо звернутися до наукового тлумачення терміна «забезпечення», то можна стверджувати, що 
це поняття є здатним до ефективного застосування при поясненні фундаментальних ринкових явищ і 
процесів, що вимагає застосування в понятійному базисі маркетингової науки, оскільки маркетингове 
забезпечення передбачає організацію творчого процесу, що враховує безліч зовнішніх і внутрішніх 
чинників: 

1) основні напрямки розвитку маркетингового забезпечення на ринку; 
2) тенденції і стан розвитку маркетингових відносин між суб’єктами господарської діяльності; 
3) рівень відносин між суб’єктами господарювання. 
Теоретичні розробки у сфері маркетингового забезпечення, а також практичний досвід 

функціонування промислових підприємств, з урахуванням формування маркетингової програми 
оптимального планування виробничої програми і кон’юнктури ринку дадуть змогу в перспективі 
створити збалансовану систему оптимального планування обсягів виробництва і просування готової 
продукції на ринок. 

Маркетингове забезпечення залежить від обраної підприємством інноваційної політики. Вона 
передбачає безперервне впровадження інновацій товарів із досить скромним ринковим успіхом. 
Робота із такими товарами базується на освоєній технології виробництва та обізнаності відносно 
вимог та запитів споживачів. Підприємство при цьому успішно використовує свої основні можливості. 
Такі нові (а, фактично, поліпшені) продукти суттєво не змінюють ринок і підприємство, але в сукупності 
забезпечують досягнення стабільної, достатньо прибуткової діяльності підприємства. Сьогодні 
більшість українських підприємств реалізують саме таку інноваційну політику [5, с. 373]. 

У сучасній економічній літературі з питань маркетингу визначення змісту маркетингового 
забезпечення мають різні інтерпретації. Так, наприклад, в деяких джерелах маркетингове 
забезпечення трактується як певний процес планування, що визначає організаційні основи, 
перспективу, напрям розвитку, а також шляхи і засоби їх досягнення з певним набором маркетингових 
інструментів. Суть маркетингового забезпечення діяльності підприємств полягає у використанні 
комплексу маркетингу, розробленого на основі інструментів маркетингу, що поєднані відповідними 
способами та маркетингової концепції, на яку орієнтовані ці підприємства. 
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Головними інструментами маркетингу, що становлять основу розробки комплексу маркетингу є 
[6, с. 22]: 

– продукт (розроблення відповідних заходів стосовно зміцнення та покращення конкурентних 
властивостей товарів); 

– ціна (визначення та відповідно встановлення такої ціни на продукцію, яка би повністю 
покривала витрати на її виробництво та забезпечувала підприємство прибутком); 

– місце (створення відповідних каналів збуту продукції з метою доведення її до кінцевого 
споживача); 

– просування (формування відповідної системи стимулювання збуту). 
Маркетингове забезпечення є сукупністю методів, прийомів, інструментів, які застосовуються 

для вирішення завдань щодо максимального задоволення потреб споживачів та максимізації прибутку 
від збуту продукції (робіт, послуг) [7]. 

Якщо озвучити найбільш загальний погляд на структуру і змістовну частину маркетингового 
забезпечення, то найбільш вдалим визначенням для цього поняття буде, таке: маркетингове 
забезпечення – це сукупність всіх видів ресурсів (як матеріальних, так і нематеріальних), що 
комплексно забезпечує підтримку адекватності системи та процесу маркетингу. Система 
маркетингового забезпечення необхідна для нормального (якісного та безперебійного) 
функціонування процесу розробки і прийняття рішень у мережі взаємовідносин бізнес-структур, які 
залучені в процес обміну цінностями (товарами і послугами) на комерційній або некомерційній основі. 
Система маркетингового забезпечення передбачає низку підсистем, основними з яких є підсистеми 
інформаційного, організаційного, правового, економічного, технічного, соціального та забезпечення 
безпеки. Виходячи з даного підходу до маркетингового забезпечення, слід зазначити, що для 
сучасного стану маркетингу на вітчизняних підприємствах є характерним:  

– відсутність методик проведення маркетингових досліджень впливів на ринок, відпрацьованих з 
урахуванням специфіки українського, регіонального та галузевого ринку;  

– опора більше на інтуїтивні, ніж на наукові методи [8]. 
Розгляд поняття «маркетингове забезпечення» як системи дає змогу визначити роль і сутність 

категорії маркетингу, покликану нейтралізувати чинники ризику і загрози реалізації бачення (стратегії), 
позначити зміст і структуру. Система маркетингового забезпечення, як підсистема суспільно значущих 
обмінних відносин (з огляду на, що маркетинг має міждисциплінарний характер), формується з 
урахуванням функціонального розвитку і є функціональною підсистемою управління. 

Отже, ґрунтуючись на ключовій меті і ознаках маркетингу (цільова орієнтація, подяка), є всі 
підстави вважати про необхідність забезпечення реалізації зазначеного напрямку, що власне і є 
основою формування наукової категорії «маркетингове забезпечення» з її функціональними 
характеристиками і місцем в структурі наукового пізнання. 

У той же час маркетингове забезпечення, хоча і детерміновано певними ринковими відносинами, 
але ґрунтується на певних підходах. При цьому концепція ґрунтується на тому, що маркетингове 
забезпечення розвивається в процесі подолання суперечностей між зовнішніми умовами і внутрішніми 
можливостями підприємства. Якщо маркетингове забезпечення дає можливість вірно оцінити об’єктивне 
ринкове середовище і базується на науковому його аналізі, не ігнорує особливостей розвитку 
виробництва, пов’язаного з випуском конкурентоспроможної продукції, то воно може ефективно 
впливати на процес формування потреб. В єдності взаємозв’язків, взаємозалежностей об’єктивного і 
суб’єктивного, ринкового і внутрішнього розгортається процес маркетингового забезпечення. При цьому 
воно може бути проаналізоване з різних боків. Необхідно перш за все розрізняти: основні напрями та 
цілі маркетингового забезпечення; суб’єкти маркетингового забезпечення; використовувані засоби; 
найбільш ефективні способи, методи і форми його здійснення. 

Маркетингове забезпечення необхідне передусім для формування процесу розробки і 
прийняття рішень в системі взаємодії бізнес-структур, які залучені в маркетинговий процес обміну 
послугами і товарами на комерційній основі. 

Основними завданнями маркетингового забезпечення є: 
– навчання, пов’язане з можливістю застосування інструментів маркетингу при проведенні 

дослідження ринку; 
– розробка на основі знань і ринкової практики принципів і програм маркетингової діяльності; 
– конструктивне впровадження філософії та інструментарію маркетингу в економічні відносини; 
– підтримка і розвиток інноваційних видів діяльності. 
Маркетингова діяльність як найважливіша функція в сфері підприємництва повинна 

забезпечувати стійке, конкурентоспроможне становище суб’єкта маркетингової системи на ринку 
товарів і послуг з урахуванням стану внутрішнього і зовнішнього середовища. При цьому 
маркетингова діяльність передбачає активне проведення маркетингових досліджень і розробку 
програми маркетингових заходів, що використовуються з метою підвищення продуктивності фірми й 
ефективності задоволення потреби кінцевого споживача чи клієнта. 

Методологічні засади дослідження маркетингового забезпечення підприємств є наступними:  
– погляд на маркетингове забезпечення як основу управлінської ієрархії;  
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– об’єднання дій всіх функціональних служб підприємства навколо його основних інтересів;  
– використання всіх складових елементів комплексу маркетингу в сукупності; 
– врахування особливостей виробництва на підприємствах із виробництва інноваційної 

продукції;  
– інформаційне забезпечення як ключова складова маркетингового забезпечення;  
– інноваційність та креативність процесу маркетингового забезпечення;  
– врахування сучасної концепції соціально-етичного маркетингу як засобу досягнення рівноваги 

між основними цілями маркетингу – прибутком підприємства, запитами клієнтів та інтересами 
суспільства. 

Основні принципи маркетингового забезпечення є такі: 
1. Принцип вигідності, тобто зниження невизначеності у зв’язку із застосуванням засобів 

маркетингу. 
2. Принцип альтернативності. Необхідно розглянути кілька альтернативних варіантів 

застосування засобів маркетингу з виділенням найбільш оптимального для конкретної ситуації. 
3. Принцип оперативності, який має на увазі коригування процедури застосування засобів 

маркетингу з метою врахування термінів виконання взаємовигідних договірних відносин. 
4. Принцип зрозумілості та обґрунтованості. Ця вимога до схеми застосування засобів 

маркетингу, щоб були зрозумілі учасникам відносин, а всі її складові частини мали економічне і 
господарське обґрунтування. 

Процес формування маркетингових технологій передбачає: вибір конкретних маркетингових 
технологій, що дозволяють виконати поставлені завдання;  дослідження умов та обмежень 
застосування конкретних технологій;  оцінювання ресурсних можливостей впровадження конкретних 
технологій;  адаптацію технологій до потреб і можливостей підприємства [9, с. 97]. 

Враховуючи завдання, які має вирішити маркетингове забезпечення в діяльності підприємств 
легкої промисловості, доцільним є формування таких підрозділів служби маркетингу:  

1. Відділ (менеджер) з маркетингових (ринкових) досліджень.  
2. Відділ (менеджер) з управління товарним асортиментом. Відомо, що ринковий успіх 

підприємств легкої промисловості значною мірою залежить від того, як вони ставляться до оновлення 
та розширення власного товарного асортименту.  

3. Відділ (менеджер) з розподілу (дистрибуції), який безпосередньо працює з кінцевими 
споживачами або посередниками і може бути дуже корисним для встановлення зворотнього зв’язку.  

4. Відділ (менеджер) з рекламної діяльності, PR та стимулювання збуту.  
5. Відділ (менеджер) з ціноутворення.  
6. Відділ (менеджер) з сервісного обслуговування (можливо, фахівець з PR або конфлікт-

менеджер).  
Особливості маркетингового забезпечення підприємств легкої промисловості дають підстави для 

розуміння того, що це комплекс заходів, спрямованих на: вивчення ринку та його цільових сегментів 
(маркетингові дослідження); формування товарного асортименту та забезпечення відповідного рівня 
якості продукції (товарна політика); управління витратами і прибутком підприємства за рахунок 
формування та корегування цін (цінова політика); організацію своєчасної і повної поставки виробленої 
продукції споживачу (дистрибутивна політика); створення відповідного комунікаційного простору щодо 
інформування споживачів про наявну та нову продукцію підприємства (комунікативна політика); 
забезпечення належного сервісного обслуговування на всіх етапах просування продукції від виробника 
до кінцевого споживача (сервісна політика); а також зворотнього зв’язку на кожному етапі [10]. 

Запропонована система маркетингового забезпечення дає змогу в комплексі оцінити 
обґрунтованість досліджуваного понятійного апарату, визначити роль «маркетингового забезпечення» 
з урахуванням місця системи маркетингового забезпечення в науці маркетингу та ієрархічності в 
суспільно значущих відносинах.  

Тому варто зосереджувати увагу на повній інтеграції маркетингу на підприємстві. Служба 
маркетингу має задавати координати для дії всіх підрозділів, тобто об’єднувати: виробництво, кадри, 
фінанси, облік, продаж, сервіс тощо. Маркетинг має посісти одне із перших місць в ієрархії 
управлінських орієнтирів, щоб орієнтація на споживача, його запити, вигода стали основою діяльності 
усіх підрозділів підприємства. Необхідно зосереджувати зусилля на виборі цільового ринку, нарощувати 
кількість споживачів і створювати у покупців переконання, що вони є найвищою цінністю для 
підприємства. Процес маркетингового забезпечення повинен пронизувати всі сфери функціонування 
підприємства, формувати базу управлінської діяльності, що визначає напрями розвитку, філософію, 
політику, ідеологію та культуру бізнесу, його конкурентну спроможність та довговічність. 

Висновки з проведеного дослідження. Розглянуто вдосконалення і трансформацію 
маркетингової діяльності, яка пов’язана з оновленнями в стратегічному управлінні підприємством. 
Реальна управлінська практика демонструє безліч різноманітних форм прояву такої еволюції, опис 
яких збагачує знання про процес її здійснення. У цьому контексті дослідження маркетингової 
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діяльності як раціональної моделі управління дозволяє описувати і пояснювати реальний стан 
механізмів регуляції управлінського типу в різних організаційних цільових структурах. 

У статті уточнена необхідність теоретичного обґрунтування формування поняття «маркетингове 
забезпечення» в теорії маркетингу, розуміння сутності системи маркетингового забезпечення, котре 
спрямоване на практичне використання теорії взаємозв’язку і впровадження в управлінські процеси 
підприємств. 
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Постановка проблеми. В умовах високої насиченості товарних ринків, перевищення на них 

пропозиції над попитом, кожен товар (товаровиробник і продавець) змушений вести боротьбу за 
споживача. Безліч товарів одночасно пропонують однакові або різні способи задоволення однієї і тієї 
ж потреби покупців на рівних або дещо відмінних цінових умовах. У цій ситуації переваги споживача 
надаються товару, котрий визначається як конкурентоспроможний. Специфічність руху товару 
зумовлює те, що більшість підприємств докладають значних зусиль для збуту продукції, тобто 
інтенсивно працюють в напрямку пошуку платоспроможного покупця. Саме тому нині є необхідність в 
переорієнтації з збутової діяльності на маркетингову (створення маркетингових служб з подальшою 
розробкою ефективної товарної політики, планування і створення дієвої системи розподілу і 
доведення продукту до споживача, просування продукту). 

Тому є необхідним повне підпорядкування ринкової концепції підприємства маркетинговій 
стратегії розвитку, тому що маркетинг підприємства тісно взаємопов’язаний з його виробничою і 
збутовою діяльністю. Лише повне використання маркетингових досліджень дасть змогу отримати 
повну інформацію для виробництва певної продукції з максимальною ефективністю для підприємства. 
тобто, маркетинг є одним з трьох важливих складових діяльності будь-якого підприємства, поряд з 
виробництвом і фінансами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні розробкою ідей інноваційного маркетингу 
займаються як і провідні теоретики маркетингу Ф. Котлер [1], Д. Кревенс, так і дослідники 
інноваційного менеджменту, котрі в своїх роботах виділяють маркетинг як один з визначальних 
чинників забезпечення успіху інноваційного продукту на ринку, зокрема: Е. П. Голубков, 
Г. Я. Гольдштейн, М. М. Єрмошенко, Н. С. Ілляшенко [2], М. Я. Матвіїв [3], Я. С. Матковська [4], 
Л. Н. Оголєва, А. Ф. Павленко, М. Портер, А. О. Старостіна. У сучасній літературі поняття «інновація» 
зустрічається в різних інтерпретаціях, які можна розділити на дві групи – як процес або результат, що 
полягає в комплексі заходів щодо перетворення попередньої або появи нової діяльності на основі 
знань. Однак, аналіз публікацій з теми дослідження показав, що у більшості випадків ще не отримали 
достатньо повного наукового осмислення нові теоретичні підходи до інноваційного маркетингу як 
самостійного напрямку маркетингу, що в сучасній вітчизняній економічній науці є відсутнім єдиний 
концептуальний підхід до формування видової характеристики інноваційного маркетингу. 
Залишаються нерозкритими питання теоретичного осмислення інноваційного маркетингу 
підприємства, його специфіка та умови його успішного розвитку.  

Постановка завдання. Метою статті є спроба проведення теоретичного осмислення розвитку 
інноваційного маркетингу підприємств України, виявлення основних проблем, а також визначення 
завдань для їх подолання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетинг – це філософія бізнесу, що 
формується за допомогою формальної освіти і безпосередній рефлексії досвіду; що реалізується у 
вигляді комплексу заходів (marketing-mix), спрямованих на поліпшення взаємодії між фірмою (або 
іншим економічним суб’єктом) і ринком, споживачами; що складається з: досліджень; аналізу; 
розробки та реалізації програм з формування пропозиції і просування товарів і послуг споживачам. 
Для сучасного маркетингу окрім створення товару з високими споживчими якостями, організації 
ефективної системи розподілу цього товару, підприємству потрібно здійснювати комунікацію зі своїми 
реальними і потенційними замовниками і покупцями, тобто просувати товар на ринку. Кінцевою 
довгостроковою метою маркетингових дій є отримання прибутку і розширення діяльності. 
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В середині XX століття виникла і почала швидко поширюватися інноваційна складова економіки. 
Процеси глобалізації призвели до загострення технологічного суперництва, прийшло усвідомлення 
того, що запорукою успішного економічного розвитку держави є постійне оновлення. Тому 
формування інновацій у майбутньому – це комплексний процес, котрий включає в себе перш за все 
сукупність новітніх тенденцій науково-технічного розвитку, фінансове забезпечення, розробку і 
освоєння принципово нових технологій на підприємствах і наукових установах. За останні роки 
внаслідок структурних перетворень на ринку товарів і послуг сфера застосування маркетингу істотно 
змінилася. Основою роботи всієї маркетингової служби, вихідною позицією в дослідженні ринку і 
пошуку конкурентної стратегії підприємства стає концепція інноваційного маркетингу. Це пов’язано з 
тим, що одним з основних умов впровадження продуктових інновацій сьогодні виступає наявність 
ефективної системи маркетингу і збуту, що здійснює зв’язок підприємства з кінцевими споживачами з 
метою постійного виявлення нових вимог покупців, що висуваються до якості вироблених товарів. 
Розробка і реалізація комплексу маркетингу нової продукції дає змогу здійснити виведення 
інноваційних продуктів на ринки, забезпечити їх привабливість для цільової аудиторії і прибутковість 
для виробника, що робить цей напрямок маркетингової діяльності підприємства одним з найбільш 
актуальних. 

Інноваційний маркетинг – це сфера діяльності підприємства, спрямована на формування нових 
ринків збуту та інших потреб у потенційних і реальних споживачів. Раціональне застосування 
технологій інноваційного маркетингу зменшує ризики, пов’язані з розробкою інновації, тому що вони 
дають змогу оцінити потенційний попит, визначити цільовий сегмент ринку і дати відповідь на питання 
щодо продовження розробки або її припинення. Досвід підтверджує, що переважна більшість 
підприємств, котрі успішно розвиваються на ринку, своїм успіхом зобов’язані саме інноваціям.  

Здійснення інноваційної діяльності на підприємствах стає невід’ємною частиною ефективного 
функціонування бізнесу. У цих умовах визначальним чинником підтримки бізнесу компаній стає 
система маркетингу, орієнтована на організацію ефективного використання знань та інформації. Щоб 
не втратити інноваційні можливості, менеджерам необхідно постійно шукати новаторські підходи. В 
сучасному суспільстві, котре є залежним від ресурсів і чинників виробництва неможливо створити 
інноваційний продукт, що складається тільки з науково-технічного досягнення. Необхідним є 
інноваційний маркетинг як чинник, що супроводжує його розвиток. Процеси адаптації товарів до їх 
комерційного використання вимагають інноваційних маркетингових рішень і коригування існуючих 
маркетингових концепцій. При цьому необхідно розглянути основні положення інноваційного 
маркетингу. 

Класичним визначенням інноваційного маркетингу вважається innovative marketing за 
принципом освіченого маркетингу, відповідно до якого підприємство повинно постійно вносити реальні 
поліпшення в свою продукцію і маркетинг [1]. Сучасне уявлення інноваційного маркетингу 
розглядається в концепції інноваційного менеджменту. Так, Л. Н. Оголєва вважає, що термін 
“інноваційний маркетинг” є ширшим, ніж поняття “маркетинг інновацій”. Інноваційний маркетинг 
включає в себе місію організації, філософію мислення, область наукових досліджень, стиль 
управління та поведінки [5]. Інноваційний маркетинг – це сфера діяльності підприємства, спрямована 
на формування нових ринків збуту та інших потреб у потенційних і реальних споживачів (потреб, 
заснованих на розвитку і формуванні інноваційного потенціалу).  

Окремі автори під інноваційним маркетингом розуміють концепцію ведення бізнесу, яка 
передбачає створення вдосконаленої або принципово нової продукції (технології, послуги) – інновації 
– і використання в процесі її створення і поширення вдосконалених або принципово нових – 
інноваційних – інструментів, форм і методів маркетингу з метою більш ефективного задоволення 
потреб як споживачів, так і виробників [6, с. 35] 

Під інноваційним маркетингом Н. С. Ілляшенко розуміє концепцію ведення бізнесу, яка 
передбачає створення вдосконаленої або принципово нової продукції (виробу, технології, послуги, 
управлінського рішення) – інновації – і використання в процесі її створення та розповсюдження 
вдосконалених чи принципово нових – інноваційних – інструментів, форм та методів маркетингу з 
метою більш ефективного задоволення потреб як споживачів, так і виробників. Інакше кажучи, 
підприємство виробляє інновації, перш за все такі, які задовольняють як потреби споживачів, так і 
його власні потреби, і використовує інноваційні підходи для реалізації засад маркетингу [2, с. 32]. 
Інноваційний маркетинг – це системний підхід продуцентів до управління виробництвом інновацій та 
посередників (продавців) до управління реалізацією інновацій, а також покупців до управління 
придбаними інноваціями. Це процес, який включає в себе планування виробництва інновацій, 
дослідження ринку, налагодження комунікацій, встановлення цін, організацію просування інновацій та 
розгортання служб сервісу [7, с. 229]. На думку окремих авторів, інноваційний маркетинг – це, з одного 
боку, велика частка ризику, але з іншого – більш висока віддача у разі правильно обраного курсу. 
Маркетинг завжди є витратною статтею бюджету компанії, тому, розподіляючи його, необхідно 
прораховувати можливі ризики. Інноваційний маркетинг може вивести компанію на новий щабель 
розвитку, допомогти зайняти нову нішу, тоді вкладення з лишком окупляться. Але, якщо всі виділені на 
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просування кошти вкласти в інноваційні ідеї, а ті не спрацюють, то компанія ризикує втратити певну 
частину своїх клієнтів [8, с. 245]. 

Основну мету маркетингу на ринку інновацій можна сформулювати як визначення величини 
попиту на новий товар, виражену в показниках обсягу продажів і його частки на ринку, що сприяє її 
досягненню. Функції маркетингу полягають у дослідженні і формуванні відтворювальних процесів, 
забезпечуючи їх безперервність, зниження витрат і рівень ефективності, достатню для розвитку 
підприємства. Тому особливо важливим стає вивчення і застосування стратегії розвитку підприємств 
із застосуванням концепції маркетингу, як інноваційного підходу в цій сфері. Важливою складовою 
частиною загальної стратегії підприємства є його інноваційна стратегія, що визначає спрямованість і 
зміст нововведень, адекватних потребам і змінам зовнішнього середовища, а в кінцевому рахунку – 
інтересам споживача [9, с.165]. 

Інноваційний маркетинг – це маркетинг, що пов’язаний з просуванням на ринок інновацій. 
Інноваційний потенціал підприємства – це спроможність виконати завдання, що забезпечують 
досягнення поставленої інноваційної мети, тобто міра готовності до реалізації проекту або програми 
інноваційних змін. Інноваційна мета, на яку орієнтовано управління змінами, виступає як глобальна 
стратегія організації, як засіб досягнення її більш високих цілей, а також засіб реалізації місії 
організації. Так, наприклад, більшість продукції в магазинах є надлишковою. Причиною цього є те, що 
більша частина їх зроблена без урахування інноваційного ресурсу, якщо щось і модернізується, то 
переважно відбувається часткове вдосконалення того чи іншого виробу. Саме в такому напрямку 
здійснюється маркетингова діяльність, якщо інноваційна складова в ній і проглядається, то її складно 
виявити у величезній масі пропонованих на ринку товарів. Інноваційна складова маркетингової 
діяльності нині є ще недостатньо представленою на ринку. Тому управління змінами, як засіб 
досягнення інноваційної мети, що відбуваються на підприємствах, є частиною маркетингу, і 
передбачає реалізацію низки заходів (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Характеристика етапів сприйняття нововведень споживачами 

 

Найменування етапу Характеристика етапу 

1. Первинна поінформованість Споживач дізнається про нововведення на ринку товарів або послуг 
(інновації), але не має достатньої інформації для оцінки можливих переваг 

2. Впізнавання товару або послуги Споживач проявляє інтерес до новинки, можливий пошук додаткової 
інформації про інновації (реклама, проспекти, довідники) 

3. “Розкрутка” бренду Зв’язок між брендом і споживачем – здійснюється різними засобами; по 
телефону, поштою, через Інтернет, завдяки особистому контакту. Канали 
комунікації повинні бути відкритими для покупця, щоб він без проблем міг 
спілкуватися з брендом. 

4. Ідентифікація нового товару або 
послуги Споживач починає зіставляти новинку зі своїми потребами і потребами 

5. Оцінка можливостей використання 
нововведення 

Споживач приймає рішення про апробацію нововведення (товару або 
послуги) в своїй повсякденній практиці 

6. Апробація нововведення Споживач здійснює випробування нововведення в сфері використання 
товарів або послуг 

7. Прийняття рішення Споживач за результатами тестів приймає рішення про придбання інновації 
у вигляді товару або послуги, можливо рішення про інвестування в 
створення нововведення 

Джерело: адаптовано автором на основі [2; 7; 8] 

 
Завоювати і втримати споживача нині є складним завданням. Тому маркетингове забезпечення 

реалізації розроблених нововведень є одним з пріоритетних напрямків діяльності інноваційних 
підприємств. Унікальність інноваційної продукції та невизначеності попиту на неї на інноваційному 
ринку пропозиція має відігравати важливу попереджувальну роль. Маркетингове вивчення потреб 
ринку, визначення його ємності та реальної платоспроможності при посиленні конкуренції на ринках 
має стати невід’ємним атрибутом процесів розробки і впровадження інноваційних товарів на 
підприємствах. 

Саме тому інноваційний маркетинг є характерним для підприємств, які будують свою діяльність 
на принципах підприємницько-інноваційної конкуренції, випускаючи на ринок продукцію з принципово 
новими споживчими властивостями. В інноваційному маркетингу поведінка покупця значно 
трансформується, вона стає більш активною, покупець безпосередньо приймає участь у формуванні 
не тільки попиту і думки про купівлю, але і залучений у створення продукту, удосконалення його 
виробництва, а також його реалізацію. Можливості маркетингу як інституційної сфери суб’єктів 
господарювання в інноваційному розвитку можуть бути більш продуктивними у великих 
підприємствах, тому що вони мають у своєму розпорядженні значні матеріальні і фінансові ресурси, 
котрі дають їм змогу організовувати всеохоплюючу маркетингову діяльність у широкому спектрі. 
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Сьогодні ринок побутових і промислових товарів, як і будь-який інший ринок, зокрема послуг, 
прагне до максимальної споживчої лояльності, тому що прихильність споживача дає додаткові 
можливості підприємству зберігати та збільшувати свої позиції на ринку. Це призводить до зростання 
конкурентоспроможності підприємства та формує умови для його майбутнього розвитку. Це можливо 
вирішити за допомогою різних інноваційних інструментів, зокрема – це створення і підтримка стійкої 
системи маркетингу в структурі підприємства, використання його ресурсів на моделювання системи 
маркетингових бізнес-процесів на ринку. Ефективність функціонування маркетингу в структурі 
підприємства слід трактувати як ступінь ринкової потужності, рівень можливостей для забезпечення 
реалізації обраної маркетингової стратегії, котрі обумовлені наявними в розпорядженні підприємства 
маркетинговими ресурсами і здатністю підприємства до руху вперед, що зумовлюють такі його ознаки: 
якість, тобто рівень мобілізації маркетингового потенціалу, зовнішню і внутрішню якість маркетингової 
стратегії підприємства, методи та культуру застосування сукупності чинників забезпечення маркетингу 
підприємства і час – відповідність реакції маркетингової діяльності характеру конкурентної ситуації, 
швидкість проведення маркетингових змін.  

Маркетинг повинен керуватися принципом, що задоволення і утримання споживача – це ключові 
чинники успіху підприємців, а споживча задоволеність є основою лояльності споживачів. Ф. Котлер 
визначає два способи утримання споживачів: створення умов, що перешкоджають зверненню до 
інших продавців, і повне задоволення споживача, який не спокуситься на пропоновані конкурентами 
низькі ціни або інші стимули [1]. Ще одним способом отримання прихильності споживача є його 
залучення у процес створення нового товару на всіх етапах розробки, тобто пошук ідей нових товарів, 
їх селекція і діагностика, а також розвиток концепції продукту, створення дизайну і сучасної 
торговельної марки, оцінка якості товару, його конкурентоспроможність і розробка способів реалізації. 
Таким чином, у споживача з’являється думка, що він формує те, що буде споживати і як. Виникає 
кілька типів прихильності до даного товару: 

– заради самоствердження, тому що споживач здійснює це через вплив на життя даного товару 
і тим самим підвищує самооцінку;  

– диференційована, ґрунтується на усвідомленні споживачем переваги товару; 
– внаслідок обізнаності, що є результатом знань споживача про товар. 
Основними загальносистемними принципами інноваційного маркетингу при комерціалізації 

процесів створення та освоєння нової техніки є: 
– дотримання чинного законодавства в частині інноваційних процесів; 
– висока культура обслуговування споживачів високотехнологічних товарів; 
– оптимальність комерційних рішень при виході на ринок високих технологій; 
– прибутковість і рентабельність інноваційної продукції; 
– конкурентоспроможність товарів і послуг, створених з дотриманням наукових розробок і 

досягнень. 
в наукомістких галузях; 
– виконання якісно і в строк договірних зобов’язань контрагентів на ринку високотехнологічних 

галузей. 
У зв’язку з необхідністю подальшого інноваційного розвитку, потрібні нові підходи, способи і 

методи, що дадуть змогу забезпечувати відповідний розвиток інноваційного маркетингу. Ефективним 
методом інноваційного маркетингу в умовах конкуренції є створення малих інноваційних фірм 
всередині компаній, основу яких складає розробка ризикового наукомісткого проекту, що передбачає 
необхідність систематичного оновлення номенклатури продукції, що випускається при загостренні 
конкуренції з боку інших фірм. Окрім цього вагомого значення на ринках збуту набувають чинники 
нецінової конкуренції (якість, дизайн, надійність), а реалізація нововведень здійснюється за рахунок 
швидкої заміни продукції, що випускається, що і зумовлює необхідність застосування інноваційного 
маркетингу в трансформаційний період. Тому система інноваційного маркетингу покликана 
забезпечити надходження інформації про поточний попит на ринку, розробку стратегії визначення 
очікуваного попиту на нововведення у майбутньому. 

Виділення інноваційного підходу до вирішення проблеми зростання ефективності 
функціонування маркетингової системи в структурі підприємства дає змогу зробити висновок про його 
провідну роль в реалізації стратегічного маркетингового управління підприємством. Ступінь 
використання інноваційного підходу в системі управління маркетингом характеризує і конкурентний 
статус підприємства, і його конкурентну силу, а також ступінь використання інноваційного 
маркетингового інструментарію в реалізації обраної стратегії. Наприклад, використання інноваційних 
підходів в просуванні товарної продукції на ринку споживчих і промислових товарів, як створення 
клієнтських клубів споживачів, дає певні гарантії продажів в найближчій перспективі, а використання 
інноваційної складової в створенні платформи бренду гарантує його подальше успішне 
перепозиціонування на інші сегменти ринку. Можна використовувати даний тип системи як 
принципово новий маркетинговий підхід для створення і реалізації інноваційного товару або послуги. 

Отже, інноваційний маркетинг виконує підготовку до розміщення на ринку інноваційного 
продукту, послуги або технології. Він також використовує комплекс інструментів і методів, що дають 
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можливість підприємству своєчасно і правильно оцінити наявні у нього шанси на ринку і 
максимальною віддачею впровадити інноваційний продукт.  

Усе це спонукає до появи поняття «комплекс системних інновацій в маркетингу». Під 
комплексом системних інновацій в маркетингу слід розуміти підвищення якості задоволення запитів 
покупців через доброзичливе ставлення до них за рахунок надання їм системи цінностей, грунтуючись 
на первинних базових комунікаціях, відбираючи і коригуючи їх на основі побажань клієнтів, створюючи 
нові цінності і отримуючи ефект мультиплікації. В цьому випадку це система створення і підтримки 
клієнтської бази, що задовольняє потреби клієнтів за принципом «дати людям те, що вони хочуть, у 
новій і несподіваній у них формі. При цьому така інноваційна система маркетингу на вході буде мати 
клієнтську базу, а на виході забезпечується успішне забезпечення мети – отримання прибутку. 

Завдання маркетингу впливати на виробництво, активізуючи менеджмент у зміні виготовлення 
продукції. При цьому рішення даної проблеми має здійснюватися на основі спільних зусиль 
маркетингу і менеджменту, при цьому маркетинг завдяки проведеним дослідження визначає основні 
напрямки інноваційного розвитку у виробництві відповідного товару а метою менеджменту є  
використання організаційно-інженерних рішень для втілення відповідних інноваційних розробок в 
реальний практичний результат. При цьому для інноваційної продукції є характерним наступні 
особливості: 

1. Короткі життєві цикли, що не перевищують 3-5 років. Життєвий цикл більшості промислових 
товарів охоплює 10-15 років. 

2. Креативний підхід до застосування нових технологій, тобто фактично технологія формує 
новий ринок. 

3. Волатильне конкурентне середовище. В результаті постійних динамічних явищ конкурентів є 
високою технологічна невизначеність.  

4. Інновації ґрунтуються на довгостроковому цільовому і стратегічному плануванні; 
5. Величина, структура і фінансові кошти підприємства сприяють дифузії інновацій; 
6. Підприємство повинне мати достатню конкурентоспроможність в сфері використовуваних 

технологій і продукції на ринку; 
7. Перманентність взаємозв’язку зі споживачами та експертами для своєчасного врахування 

змін потреб; 
8. Відмінність власного “продукту” інновації від конкурентів (таблиця 2). 

Таблиця 2 
Базові концепції та форми реалізації маркетингового підходу 

 

Базові концепції Форма їх реалізації та результати 

Орієнтація інноваційної організації на стратегію 
маркетингу 

Розробка конкретних стратегій інноваційного 
маркетингу: стратегії конкурентних переваг, заміщення 
імпорту, лідерства у витратах, експансії на нові ринки. 

Розробка стратегії проникнення нововведення на 
ринок. 

Оперативний, тактичний, інноваційний маркетинг.  
Вибір виду маркетингу 
Прогнозування та планування витрат і доходів 

маркетингу 

Спрямованість діяльності підприємства, його 
підсистем, структур і персоналу на комерціалізацію 
нововведень з урахуванням запитів споживачів. 

Комплексне дослідження ринку.  
Аналіз і прогноз кон’юнктури.  
Дослідження ємності, структури, сегментації ринку.  
Дослідження і прогноз попиту, поведінки конкурентів, 

видів і форм конкуренції. 
Встановлення мети, вибір варіанту і часу виходу 

нововведення на ринок.  
Розробка заходів та етапів позиціонування 

нововведення. 
Розробка конкретних заходів проникнення інновації 

на ринок.  
Заходи креативного, конверсійного, стимулюючого та 

інших видів маркетингу.  
Формування каналів збуту.  
Організація рекламної компанії, виставок, 

презентацій, пробних прямих продажів, сервісного і 
гарантійного обслуговування. 

Аналіз і прогноз обсягу продажів нововведення, 
оцінка доходів маркетингу.  

Визначення цінової еластичності по доходах.  
Вивчення цінової політики конкурентів.  
Розробка цінової політики інновацій.  
Аналіз витрат маркетингу.  
Формування витрат просування нововведення на 

ринок. 

Джерело: адаптовано автором на основі [1; 2; 3; 5] 
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Таким чином, на всіх етапах маркетингового управління однією з основних чинників є 
інноваційна складова. Це означає, що інноваційний підхід в управлінні системою маркетингу на 
підприємстві перетворюється у провідний елемент стратегічного управління. Отже, будь-яка 
реалізація стратегічного рішення має інноваційний характер. Разом з тим, в практиці більшості 
підприємств застосовується лише незначна частка сучасного маркетингового інструментарію, що 
може бути пояснено як невикористанням окремих інструментів в сучасних умовах, так і низькою 
кваліфікацією керівників маркетингу на підприємстві. Тому необхідність інноваційного оновлення 
маркетингової складової зумовлена нагальною потребою ринку, так і окремих підприємств. Це 
сприятиме виділенню функціональних зон маркетингового комплексу окремого цільового ринку, що 
дасть змогу виявити приховані резерви в діяльності кожного підприємства на ринку з метою 
підвищення ефективності його діяльності, а, отже, збільшити віддачу від більш обґрунтованого 
застосування сучасного маркетингового інструментарію. 

Пропонуються наступні основні підходи і принципи позиціонування в рамках просування 
інноваційних продуктів на вітчизняному та міжнародному ринку: 

– акцентування позиціонування інноваційних продуктів за якістю і функціональної корисності для 
споживачів і виробників; 

– диференціація позиціонування інноваційних продуктів за ціною на кожному із сегментів ринку; 
– використання позиціонування інноваційних продуктів в місцях продажу; 
– диференціація позиціонування інноваційних продуктів для різних форм торгівлі; 
В основу програми просування інноваційної продукції на ринках повинна бути покладена 

диверсифікована платформа маркетингових комунікацій, адекватна міжгалузевому характеру 
інноваційної продукції. У той же час, всі її компоненти повинні бути інтегровані в єдине ціле. 

Концепція інноваційного маркетингу взаємодії заснована на принципах глибокого дослідження 
ринку і активного пошуку нових стратегій з метою дифузії нововведень на нові сегменти ринку, що 
дасть змогу гнучко проводити аналіз кон’юнктури ринку і вибрати потрібну нішу на ринку і 
змоделювати попит, враховуючи поведінку та побажання конкретного клієнта. Ключовим чинником 
інноваційної стратегії є прогнозування попиту на новий вид товару і його позиціонування на ринку, що 
зумовить при реалізації інноваційного проекту який товар, якої якості і якого клієнта слід пропонувати з 
урахуванням задоволення майбутніх його побажань. 

На думку Р. Коха, процес формування концепції інноваційного маркетингу взаємодії 
зумовлюється такими зрушеннями у світовій економіці [10]: 

– значимістю міжнародних бізнес-мереж; 
– закріпленням привілейованих положень розвинених економік; 
– розвитком Інтернету; 
– зміною в структурі світової економіки і ланцюжків цінностей. 
Отже, нині розвиток інноваційного маркетингу є провідною концепцією, котра допоможе 

підприємствам здійснити раціональний прорив у своїй діяльності і перейти на якісно новий рівень 
розвитку. Це дозволить вітчизняним підприємствам вийти з тієї кризи, в якій вони знаходяться зараз, і 
наздогнати за розмірами товарооборотов і прибутків іноземні підприємства, котрі працюють в 
аналогічній сфері, і через певний час, зайняти лідируючі позиції на ринку або ніші ринку [6, с. 35]. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, інноваційний підхід в сучасних 
маркетингових дослідженнях полягає у виділенні нового предмета дослідження – цінностей і ціннісних 
орієнтацій споживачів. Під інновацією слід розуміти цілеспрямовану зміну, що вносить в середоище 
впровадження нові стабільні елементи (нововведення), що викликають перехід системи з одного стану 
в інший. 

Інноваційний маркетинг застосовували раніше як термін для опису процесу виведення на ринок 
розробок НДДКР. Нині поняття інноваційного маркетингу застосовується набагато ширше: як 
принципи виведення на ринок нових продуктів взагалі. Під інноваційним маркетингом розуміється 
концепція маркетингу, згідно з якою підприємствао повинне безперервно вдосконалювати продукти і 
методи маркетингу, тобто це комплекс маркетингових досліджень і заходів, спрямованих на 
комерційно успішну реалізацію розроблюваних підприємством виробів, технологій і послуг. 

Серед чинників, що стримують розвиток інноваційного маркетингу доцільно виділити наступні:  
– відсутність професійно підготовлених кадрів для роботи інноваційним маркетингом;  
– несформованість ринку інновацій;  
– нерозвиненість конкуренції і конкурентних переваг підприємств внаслідок інновацій;  
– дефіцит коштів для фінансування інновацій;  
– слабке інформаційне забезпечення маркетингової системи;  
– психологічна непідготовленість персоналу до впровадження маркетингу інновацій;  
– недостатнє фінансування маркетингових досліджень на всьому етапі життєвого циклу 

інновацій. 
Вирішення вище зазначених проблемних питань дасть змогу в майбутньому підняти 

інноваційний маркетинг набільш вищий і якісний рівень. 
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Постановка проблеми. Об’єктивною умовою процесу відтворення суспільного продукту є 

інноваційно-інвестиційна діяльність. Посилення науково-технічного прогресу і поглиблення 
суспільного поділу праці прискорює якісний розвиток продуктивних сил та вдосконалення виробничих 
відносин у суспільстві. Інноваційне спрямування інвестиційних потоків значною мірою визначає 
динамізм макроекономічної та мікроекономічної структур і темпів соціально-економічного розвитку 
суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вирішенні теоретико-методологічних питань 
інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку виробництва та функціонування ринку вагомий 
внесок зробили видатні українські економісти І. Лукінов, В. Геєць, М. Долішний, П. Саблук та ін.  

Відтворення і примноження капіталу у забезпеченні економічного зростання має важливе 
значення для пріоритетних галузей економіки країни, зокрема сільського господарства. У вирішенні 
питань інвестиційного розвитку аграрного виробництва вагомий вклад внесли відомі українські вчені-
аграрії: П. Гайдуцький, М. Дем’яненко, А. Заїнчковський, М. Кропивко, П. Лайко, Ю. Лупенко, М. Малік, 
М. Місюк, О. Онищенко, Г. Підлісецький, П. Стецюк, В. Трегобчук, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін.  

Позитивно оцінюючи результати останніх досліджень і публікацій встановлено, що досліджувана 
проблема вимагає подальшого вивчення, зокрема розробки теоретичних аспектів інноваційно-
інвестиційного забезпечення функціонування ринку м’яса. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних аспектів інноваційно-
інвестиційного забезпечення функціонування ринку м’яса. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційне спрямування динаміки інвестицій є 
фундаментальним параметром результативної сторони економічного відтворювального процесу і 
відображає загальну пропорцію, в якій суспільство розподіляє доступні йому ресурси між поточним 
споживанням та потребами подальшого фінансового забезпечення успішного функціонування 
економіки в майбутньому періоді. 

Темпи приросту суспільного продукту, вдосконалення структури виробництва, підвищення 
зрілості виробничих відносин, зміцнення продуктивних сил, тобто динамізм розвитку соціально-
економічних систем забезпечується умовами функціонування суспільного відтворення та 
суб’єктивними чинниками його управління. Суспільне відтворення характеризує собою систему 
виробництва, що перебуває у постійному зв’язку функціональних підсистем і забезпечує 
безперервний процес свого відтворення, а саме відтворення всіх видів спожитих засобів виробництва 
(матеріальної основи), ресурсів природного середовища, а також людського фактору виробництва 
(робочої сили). 

Представники класичної політекономії, і насамперед А. Сміт і Д. Рікардо, поглибили 
дослідження суті інвестицій і вперше сформулювали найважливіші параметри інвестиційної моделі 
суспільства, розмежували поняття капіталу і грошей, визначили роль нагромадження капіталу у 
формуванні інвестиційних ресурсів і кредиту в розвиток інвестицій [1; 2]. Капітал визнано головною 
рушійною силою економічного розвитку. За А. Смітом, – це цінності, що приводяться в дію працею і 
поділяються на «природний» і «людський капітал». Перевагу у процесі капіталоутворення має не 
банківський кредит, а реінвестування виробничих прибутків. Для забезпечення економічного прогресу 
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суспільства, за А. Смітом, необхідно максимізувати норму чистих інвестицій, що, за Д. Рікардо, може 
забезпечуватися відповідним розподілом суспільної вартості. 

Основоположники класичної економічної теорії сформулювали парадигму інвестиційної теорії як 
систематизовану концепцію інвестиційної моделі суспільства та механізм здійснення інвестицій, що 
дозволило пов’язати найважливіші макроекономічні параметри інвестиційних процесів та визначити 
особливості їх прояву в межах країни. 

Вище зазначені положення стали основою подальшого розвитку теорії інвестиційного процесу 
як складової суспільного відтворення. Згідно із марксистськими поглядами теорія збагатилася 
закономірностями макроекономічних пропорцій побудови суспільного виробництва (між виробництвом 
засобів виробництва та виробництва засобів споживання); ролі інноваційного процесу в подолання 
дохідності інвестиційного капіталу. Поняття «граничної корисності інвестиційних товарів», «граничної 
продуктивності інвестиційного капіталу», оцінки поточних і майбутніх благ інвестора введено в теорію 
інвестицій представниками маржиналістської школи економічної думки. Основи інвестиційного аналізу 
з урахуванням заміщення факторів виробництва та розподілу інвестиційної діяльності за часовим 
періодом на коротко-, середньо- та довготривалий процес розроблено основоположниками 
неокласичного напряму. Зокрема, представником даної школи А. Маршалом розкрита особлива роль 
людського капіталу в організації інвестицій. Віднесення знань, навичок та здібностей до капіталу 
дозволяє більш глибше розуміти фактори ефективності інвестицій [3]. 

Представниками неокласичної економічної теорії, зокрема Дж. Кейнсом внесено кардинальні 
зміни в теорію інвестицій і управління процесом суспільного відтворення. Парадигма кейсіанства 
базується на положенні про необхідність державного регулювання основних параметрів економічного 
розвитку суспільства, активного формування умов залучення інвестицій для забезпечення соціально-
економічного росту. Регулювання інвестиційної діяльності передбачає проведення грошово-кредитної 
та фіскальної політики, а також управління споживчим та інвестиційним попитом на фінансові ресурси. 
В системі мікроекономічного аналізу визначальними чинниками визнано рівень нагромаджень 
інвестиційного прибутку і відсоткової ставки на кредит [4]. 

Синтез теоретичних положень та узагальнення сучасної інвестиційно-інноваційної практики, 
здійснений П. Самуельсоном, М. Міклером, У. Шарпом, Р. Солоу (відомі Нобелівські лауреати) 
продовжується на сучасному етапі в таких напрямках: 

- дослідження та регулювання макроекономічних умов здійснення суспільного розширеного 
відтворення й умов інвестиційно-інноваційної активності, які забезпечують економічне зростання та 
соціально-економічний розвиток; 

- дослідження моделей і механізмів індивідуального відтворення й інвестиційного поводження 
окремих суб’єктів господарювання, які забезпечують найбільш високий ефект їх інвестиційно-
інноваційної діяльності. 

Основним чинником економічного зростання є частка створеної додаткової вартості (продукту), 
залученої в оборот як рекапіталізація прибутку. Як у кейнсіанських, так і неокласичних економічних 
моделях економічне зростання є функцією праці, капіталу та технологічного процесу. В загальному 
вигляді залежність між додатковою вартістю та зазначеними факторами відображає виробнича 
функція: 

                                                             DB = F (L, R, K),                   (1) 
де L – затрати праці за її вартістю для виробництва; R – витрачання ресурсів; К – капітальні 

вкладення; F – характер функціональної залежності. 
Таким чином, економічне зростання забезпечується додатковим вкладенням коштів у фізичний 

та людський капітал, а також у технології. Звідси, ці додаткові вкладення одержали узагальнюючу 
назву інвестицій. Низка економістів до початку до 90-х років ХХ століття категорії «інвестиції» 
розглядали як капіталовкладення у просте і розширене відтворення основних засобів. Таке звужене 
розуміння категорії інвестицій характерне і для деяких зарубіжних авторів. 

У забезпеченні ефективного і стабільного розвитку економіки тваринницької галузі вирішальну 
роль відіграє науково-обґрунтована інвестиційно-інноваційна політика держави, яка має визначати 
реальні джерела, напрями структуру інвестицій, здійснювати реальні та ефективні заходи для 
виконання загальнодержавних, регіональних та місцевих соціально-економічних і технологічних 
програм. Крім того, держава повинна створювати сприятливий інвестиційно-інноваційний клімат з 
метою ширшого залучення іноземних інвестицій та досягнень науково-технічного прогресу західних 
країн.  

Без надійних капіталовкладень неможливо забезпечити відродження галузі тваринництва, 
забезпечити створення і впровадження новітніх технологій, нових порід худоби, систем сучасної 
організації й управління виробництвом і збутом продукції, розвиток ринкової інфраструктури тощо. 

Порівняно з іншими галузями сільського господарства галузь тваринництва залишається низько 
привабливою щодо інвестування, що є однією із важливих причин стимулювання розвитку 
виробництва м’яса. Основними причинами щодо низької інвестиційної привабливості є те, що: 
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- м’ясна галузь має велику фондоємність, звідси, найбільше співвідношення вартості 
використовуваних та оборотних засобів та коштів; 

- внаслідок великої інвестоємності м’ясне виробництво дає менший обсяг виручки на одиницю 
інвестицій;  

- тваринництво має великі строки окупності (порівняно з іншими галузями); 
Особливістю м’ясного скотарства та свинарства також є те, що зменшення обсягу спрямованих 

інвестицій за рахунок більш дешевого та менш технологічного і якісного обладнання, здешевлення і 
спрощення проектів ферм, використання більш дешевих і менш продуктивних порід худоби і птиці та 
інші чинники призводять до різкої втрати економічної ефективності м’ясного виробництва [5, с. 373]. 

Крім традиційних економічних складностей інвестиційно-інноваційна привабливість галузі 
ускладнюється й іншими факторами, що визначають локальний інвестиційно-інноваційний клімат [6, с. 
76]: 

- недостатня підтримка та захист інвестицій та інновацій з боку держави; 
- відсутність дієвих механізмів інвестиційного та інноваційного стимулювання; 
- високі кредитні ставки при постійно змінних умовах кредитування; 
- невизначеність з ринком землі. 
Для того, щоб активізувати інвестиційно-інноваційну діяльність, в більшості держав світу 

реалізується відповідна державна політика, при розробці якої в аграрній сфері необхідно 
дотримуватися тих орієнтирів та враховувати ті принципи, що в перспективі визначатимуть 
інвестиційну активність господарюючих суб’єктів, темпи інноваційних процесів і соціального розвитку 
села, рівень продовольчої безпеки тощо. 

Інноваційний процес в галузі тваринництва передбачає всебічний розвиток та удосконалення 
галузей на основі використання найбільш високопродуктивних порід худоби і ефективних засобів 
виробництва, прогресивних досягнень науки і техніки та спрямований на максимальне збільшення 
конкурентоспроможності м’ясної продукції з найменшими затратами праці і засобів на її 
виробництво [7, с. 72]. 

Виробництво наукової продукції можна поділити на різні етапи і стадії: від зародження ідеї, 
проведення дослідження до розробки конкретного нововведення, апробації його та освоєння 
безпосередньо у виробництві на кожному окремо взятому підприємстві (рис. 1). Для того, щоб 
уникнути невдач на подальших етапах впровадження інновацій, щоб достовірно визначити ефект і 
корисність конкретного нововведення, необхідно випробувати в реальних умовах роботи 
сільськогосподарського підприємства в тестовому режимі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Етапи освоєння інновацій у тваринництві 

Джерело: власні дослідження 

 
Етапи інновацій в тваринництві вимагають значних фінансових і трудових витрат і 

результативність їх значною мірою залежить від стану, розмірів і налагодженості впроваджувальної 
сфери, оскільки лише прямий зв’язок між науковими установами та безпосередньо 
сільськогосподарськими товаровиробниками можна забезпечити оперативність і високу ефективність. 

Таким чином, освоєння інновацій виробниками м’яса поступово створює умови для прискорення 
науково-технічного прогресу в галузі, при цьому у виробництві отримують певний ефект від освоєння 
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інновацій, що виражається в додатковому одержанні м’яса або скороченні питомих витрат на її 
виробництво. 

Для визначення ефективності освоєння інновацій як критерії можна розглядати: ступінь новизни 
розробки та її відповідність світовому рівню, збільшення обсягів виробництва, поліпшення якості та 
забезпечення екологічної безпеки продукції, підвищення продуктивності праці, зростання 
конкурентоспроможності та створення умов розширеного відтворення галузі. У разі оцінки важливо 
комплексно оцінювати всі складові економічного ефекту науково-технічного прогресу, включаючи 
соціальні й екологічні складові. 

Основними факторами інновацій у м’ясному скотарстві є: техніко-технологічні, біологічні, 
соціальні й організаційно-економічні групи (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Фактори інновацій в галузі скотарства 
Джерело: власні дослідження 
 
Пріоритетними необхідно виділити біологічні та техніко-технологічні, що визначають вибір 

породи великої рогатої худоби, комплекс технічних процесів і впливають на рівень ефективності та 
конкурентоспроможності виробництва яловичини [8, с. 285]. 

Охарактеризовані групи факторів інновацій у тваринництві, які містять різні його напрямки 
повинні діяти в комплексі та безпосередньому зв’язку. Тільки в такому разі буде забезпечене 
підвищення ефективності виробництва м’яса. 

Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи проблему раціонального й ефективного 
виробництва м’яса та вищевикладене, на нашу думку, особливого значення і нових підходів до 
побудови і реалізації набуває система інвестиційно-інноваційного забезпечення суб’єктів ринку м’яса. 
Звідси, інвестиційно-інноваційне забезпечення формування та функціонування ринку м’яса є система 
заходів, котре здатне: 

- забезпечити розробку вигідну для товаровиробника кредитну політику, спрямовану на 
оновлення основних засобів; 

- посилити інтегрування виробництва, переробки та реалізації м’ясної продукції, що 
запобігатиме різким коливанням закупівельних цін на м’ясо; 

- підвищити платоспроможність населення; 
- збільшити кількість великих спеціалізованих підприємств із високим рівнем концентрації 

поголів’я і технологічного забезпечення, виробництва м’яса; 
- оновити морально застарілі технологічні і технічні засоби виробництва на фермах, що 

зумовить зниження енергоємності виробництва одиниці продукції та її собівартості; 
- визначити цільові показники і пріоритетні напрями розвитку галузі та засобів їх досягнення; 
- удосконалити механізми державного регулювання довгострокового виробництва та ринку 

м’яса. 
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Постановка проблеми. Неефективне використання ресурсів підприємств негативно впливає 

на результати їх діяльності. У більшості випадків причиною цього є вузька спеціалізація підприємств 
та недостатня диверсифікація джерел фінансування їх активів. Ефективність роботи підприємств в 
умовах макроекономічної нестабільності залежить від здатності адаптуватися до мінливих ринкових 
умов. Проблема ефективного функціонування підприємств у таких умовах вимагає періодичного 
аналізу та оцінки ефективності диверсифікації їх виробництва та капіталу, напрацювання 
раціональних варіантів диверсифікації.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблеми покращення фінансового 
стану підприємств та зниження їх фінансових ризиків на основі диверсифікації приділили значну увагу 
такі вчені, як Багорка М., Галагурич В., Дрималовська Х., Івченко Л., Луцька Т., Ковтуненко К., 
Кузьмін О., Кушнір Р., Слава С., Ужва А. та інші. 

Деякі дослідники зосереджують свою увагу на окремих аспектах диверсифікації діяльності 
підприємств. Так, Л. Івченко, Т. Луцька, Р. Кушнір, С. Слава досліджують проблеми диверсифікації 
діяльності підприємства, як чинника їх економічного зростання; М. Багорка, І. Білоткач. К. Ковтуненко – 
особливості диверсифікації діяльності підприємств в умовах глобалізаційних змін; О. Кузьмін, 
Х. Дрималовська – сутність та значення диверсифікації у промислових підприємствах тощо. Проте 
потребує дослідження проблема покращення фінансового стану підприємств та зниження їх 
фінансових ризиків в умовах макроекономічної нестабільності на основі диверсифікації виробництва 
та капіталу. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблеми покращення фінансового стану 
підприємств та зниження їх фінансових ризиків в умовах макроекономічної нестабільності на основі 
диверсифікації виробництва та капіталу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розв’язання проблеми зниження фінансових 
ризиків підприємств в умовах мінливого середовища функціонування на сьогодні є важливим 
завданням власників та менеджерів підприємств. Раціональне управління фінансовими ризиками, їх 
своєчасна оцінка є надзвичайно важливими. 

Погоджуємося з думкою науковців про те, що одним із факторів, який впливає на здатність 
підприємства протистояти поширенню кризових процесів та дозволяє забезпечити більш-менш 
стабільну діяльність, навіть в умовах спаду загальної ділової активності, є вироблення та реалізація 
стратегії диверсифікації, як одного із стратегічних напрямків розвитку [8, с. 109]. Ефективна стратегія 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D0%9E$
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диверсифікації діяльності та ресурсів підприємства сприяє нарощенню обсягів виробництва, 
підвищенню конкурентоспроможності та мінімізації рівня фінансових ризиків. 

Немає єдиного визначення поняття «диверсифікація». Трактуючи це поняття, вчені розуміють 
різні процеси, в окремих випадках звертаючи увагу лише на один з аспектів цього явища. 

Пропонуємо деякі визначення диверсифікації, наведені у науковій літературі: 
– розширення номенклатури продукції, яку виробляють окремі фірми та об’єднання; процес 

проникнення фірми в іншу галузь виробництва; оволодіння новими видами виробництва з метою 
підвищення ефективності діяльності, одержання економічної вигоди, розподілу комерційного ризику [4, 
с. 76]; 

– відображує процес розширення підприємницької діяльності підприємств та означає 
одночасний розвиток різних, невзаємопов’язаних видів виробництв, розширення номенклатури та 
асортименту вироблюваної продукції в межах одного підприємства, в результаті чого виробництва 
перетворюються на складні багатоцільові комплекси, що випускають продукцію або надають послуги 
різного призначення і характеру [3, с. 101]; 

– одночасний розвиток декількох або багатьох, не взаємопов’язаних технологічних видів 
виробництва або обслуговування, розширення асортименту виробництва або послуг [1, с. 18]; 

– своєрідний вид стратегії маркетингу того чи того підприємства, стратегії, спрямованої на 
розширення сфер діяльності на ринку нових продуктів, виготовлення яких не зв’язане з основним 
виробництвом [9, с. 184]; 

– перехід від вироблення одного виду продукції на багатопрофільне виробництво [5, с. 157]; 
– комплексний, структурно-логічний процес розвитку різних видів діяльності, створення нових й 

удосконалення наявних товарів, робіт, послуг з метою функціонування та закріплення конкурентних 
позицій на різних ринках, на основі раціонального розподілу й ефективного використання ресурсів, що 
залежить від розміру суб’єкта господарювання [6, с. 224]; 

– одночасний розвиток багатьох, не пов’язаних між собою видів виробництва, розширення 
асортименту продукції, яка виробляється [2, с. 59]. 

На нашу думку, термін «диверсифікація діяльності підприємства» варто визначати як одну із 
стратегій функціонування бізнесу, яка базується на поєднанні та зміні складових інвестиційного 
портфелю підприємства, асортименту, видів діяльності з метою підвищення рівня економічної 
ефективності, конкурентоспроможності та забезпечення процесу зростання підприємства.  

З-поміж основних причин, що спонукають суб’єкти господарювання диверсифікувати їх 
діяльність, варто виділити: відсутність можливості отримання додаткових прибутків; зменшення 
попиту на товари, роботи чи послуги підприємства; необхідність зниження ризиків діяльності за 
рахунок їх розподілу; перепони виходу на світові ринки; потреба в інвестуванні набутого капіталу та 
пошук нових варіантів капіталовкладень; розширення ринків збуту; нерівномірний розвиток видів 
економічної діяльності; впровадження досягнень науково-технічного прогресу.   

Оскільки диверсифікація може забезпечити сталий розвиток лише за умови, що ця стратегія 
базується на інноваціях, відповідно у процесі такої стратегії підприємства мають на меті виробляти 
більший асортимент продукції, здійснювати інвестування в більшу кількість активів, урізноманітнювати 
склад постачальників та кредиторів. 

Використання диверсифікації є необхідною умовою для побудови вдалої стратегії управління 
підприємством, оскільки на сьогоднішній день ринкова ситуація є досить мінливою і компанії постійно 
ризикують втратити свою нішу. При вдалому застосуванні стратегії диверсифікації можна створити 
нові товари та послуги на базі використання новітніх технологій, розвивати нові напрямки 
підприємництва та забезпечувати сталий економічний розвиток підприємства. Саме диверсифікація 
дозволяє поєднати два важливих елементи діяльності підприємства – збільшення розміру прибутку та 
зменшення рівня економічного ризику. 

Основною причиною застосування диверсифікації є покращення фінансово-економічних 
показників та забезпечення прибутковості підприємства на тривалу перспективу. 

Процес створення плану та реалізація стратегії диверсифікації потребує зусиль, часу та 
фінансових ресурсів. Тому, через широкий спектр діяльності та багатофункціональність цього процесу 
розрізняють чотири основні види диверсифікації діяльності підприємства, а саме вертикальну, 
горизонтальну, концентричну та конгломерантну. 

Важливою є не тільки диверсифікація виробництва, а й диверсифікація джерел фінансування 
його діяльності. З метою оцінки диверсифікації капіталу вітчизняних підприємств проаналізуємо 
значення та динаміку коефіцієнта автономії (табл. 1). 

Упродовж 2014-2016 рр. у структурі фінансування діяльності вітчизняних підприємств 
переважала частка позикового капіталу. За станом на кінець 2016 р. коефіцієнт автономії становив 
0,245, що на 0,8% менше рівня 2014 р. Таке значення вказує, що діяльність підприємств у 2016 р. 
лише на 24,5% фінансувалася за рахунок власного капіталу. Підприємства поступово втрачають 
фінансову незалежність і відповідно нарощують фінансову залежність від зовнішніх джерел 
фінансування. Станом на кінець 2016 р. всього 17% діяльності вітчизняних підприємств 
фінансувалися за рахунок залучення довгострокових кредитів і позик. 
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Таблиця 1 
Динаміка коефіцієнта автономії підприємств України  

за видами економічної діяльності станом на кінець року 
 

Вид економічної діяльності 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Відхилення (+, -) 
2016 р. до 2014 

р. 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 

0,419 0,401 0,240 -0,179 

Промисловість 0,288 0,203 0,189 -0,099 

Будівництво 0,012 -0,051 -0,045 -0,057 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність 

0,410 0,676 0,636 0,226 

Фінансова та страхова діяльність 0,383 0,350 0,353 -0,03 

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 

0,695 0,652 0,651 -0,044 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

0,343 0,282 0,186 -0,157 

Усього 0,247 0,283 0,245 -0,002 

Джерело: розраховано на основі [7] 

 
Негативно на фінансовий стан підприємств впливають значні розміри дебіторської 

заборгованості. За даними Державної служби статистики України в розрахунках з дебіторами 
впродовж 2016 р. обсяг заборгованості збільшився на 63,8% і становив на кінець року 3945,6 млрд 
грн.  

Негативно оцінюється перевищення дебіторської заборгованості підприємства над 
кредиторською, що призводить до нестачі фінансових ресурсів і технічної неплатоспроможності. Це 
змушує шукати додаткові зовнішні фінансові ресурси, які є платними і не завжди економічно 
вигідними. Тому на підприємствах, у яких дебіторська заборгованість значно перевищує кредиторську, 
необхідно особливу увагу приділити формуванню засад раціональної кредитної політики та інкасації 
дебіторської заборгованості [10, с. 193]. 

Здебільшого компанії звертаються до стратегії диверсифікації тоді, коли вони створюють 
фінансові ресурси в первинних сферах бізнесу для забезпечення конкурентних переваг на ринку. 

На жаль, значна кількість підприємств не мають можливості модернізувати виробництво, 
причиною чого є обмеженість у фінансових ресурсах. Діяльність майже 27% підприємств України у 
2016 р. була збитковою. Значна кількість збиткових підприємств у промисловості (27,2%), у сфері 
транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (28,3%), оптовій і роздрібній 
торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (24,2%). Далеко не всі початкові підприємці 
мають можливості отримати кредит, значна кількість підприємств не є кредитоспроможними. 
Водночас, прослідковується позитивна тенденція нарощення обсягів капітальних інвестицій в Україні 
(табл. 2).  

Таблиця 2 
Капітальні інвестиції в Україні за видами економічної діяльності, млн грн 

 

Вид економічної діяльності 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
2016 р. у % до 

2014 р. 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 

18795,7 30154,7 50484,0 268,6 

Промисловість 86242,0 87656,0 117753,6 136,5 

Будівництво 36056,7 43463,7 44444,0 123,3 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 

20715,7 20662,9 29956,8 144,6 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність 

15498,2 18704,0 25107,8 162,0 

Фінансова та страхова діяльність 6214,5 6448,0 7678,7 123,6 

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 

3565,1 6535,2 10009,2 280,8 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 

508,7 1044,3 969,9 190,7 

Усього 219419,9 273116,4 359216,1 163,7 

Джерело: [7] 
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Стратегія диверсифікації для виробничих підприємств знаходиться під впливом глобалізаційних 
змін. Рушійні сили глобалізації – науково-технічний прогрес та лібералізація – є передумовами 
реалізації стратегії диверсифікації. На їх основі диверсифікацію рекомендується проводити в чотири 
етапи: визначення необхідності диверсифікації діяльності підприємства; вибір стратегії 
диверсифікації; оцінка ефективності диверсифікації та контроль реалізації стратегії диверсифікації на 
підприємстві. На кожному із зазначених етапів необхідно розглядати низку питань для досягнення 
максимальної віддачі від стратегії, що реалізується [5, c. 157]. 

Диверсифікація має свої позитивні та негативні сторони. Можна виділити декілька основних 
переваг, а саме: зниження корпоративних витрат через багатофункціональність використання 
ресурсів; допомагає підприємству підвищити свої адаптивні якості та допомагає пристосуватися до 
реалій ринку;  підсилює конкурентні позиції підприємства; сприяє забезпеченню завантаженості 
виробничих потужностей. 

Існують також недоліки процесу диверсифікації, до основних належать: необхідність постійного 
комплексного дослідження, яке визначає шляхи досягнення поставлених цілей, що своєю чергою несе 
за собою значні фінансові, матеріальні, інформаційні витрати; відсутність чітко встановлених часових 
меж щодо прийняття рішення про застосування стратегії диверсифікації. 

Основне завдання при реалізації стратегії економічної диверсифікації – враховувати 
взаємозв’язок диверсифікації діяльності та операційного ризику, тобто забезпечення прийнятного 
співвідношення між прибутковістю і рівнем ризику. Диверсифікація, як відомо, дозволяє зменшити 
величину ризику, але не уникнути його. При цьому загальна ефективність діяльності зменшується, 
тому що компанія могла б отримати більші прибутки, зосередившись на найбільш прибутковому 
напрямі, але за такої ситуації ризик був би теж найбільший. Це співвідношення кожне підприємство 
визначає для себе самостійно, воно залежить передусім від того, наскільки власники компанії схильні 
до ризику [3, c. 105]. 

Процес диверсифікації дозволить підтримати діяльність підприємства в період економічної 
нестабільності й економічного спаду та забезпечить конкурентоспроможність в довгостроковій 
перспективі. Підприємство повинно здійснювати диверсифікацію з найменшим ризиком для себе та з 
найбільшою вигодою. Отже, найважливіше – це вибрати оптимальний варіант вкладання капіталу із 
максимально можливим прибутком, а також належним рівнем забезпечення фінансової стійкості 
підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Аналізуючи результат виконаної роботи, можна 
зробити висновок, що процес диверсифікації являє собою стратегічну альтернативу розвитку 
підприємства, за допомогою якої можна отримати додаткові економічні вигоди в умовах 
макроекономічної нестабільності. 

Основними чинниками, що гальмують процес диверсифікації діяльності підприємств малого та 
середнього бізнесу є: недоцільність залучення високої вартості кредитних ресурсів, оскільки більшість 
підприємств реального сектору економіки працює з низьким рівнем рентабельності; недоступність 
довгострокових джерел фінансування; обмеженість суб’єктів господарювання у власних ресурсах 
через низькі обсяги прибутку; низький рівень інвестиційної активності як вітчизняних, так і зарубіжних 
інвесторів через несприятливий інвестиційний клімат. 

Успішна реалізація стратегії диверсифікації розширить ринкові можливості підприємства, 
дозволить стабільно працювати у мінливих умовах ринкового середовища, досягти конкурентних 
переваг в перспективі. При виборі виду та напряму диверсифікації варто враховувати ресурсне 
забезпечення та потенційні можливості підприємства. Вдало підібрана стратегія диверсифікації 
допоможе мінімізувати фінансові ризики підприємства та покращити його фінансовий стан у 
перспективі.  
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Постановка проблеми. Ратифікація Україною Конвенції ООН про права інвалідів та 

затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права 
інвалідів» на період до 2020 р. [1] поставили перед вітчизняними вищими навчальними закладами 
низку завдань, які стосуються забезпечення відкритості й доступності освіти для людей будь-кого віку, 
стану здоров’я і матеріального становища, усунення проявів дискримінації, створення рівних 
можливостей для отримання якісної освіти, запровадження інклюзивної освіти на всіх рівнях. Інклюзію 
необхідно розглядати одночасно і як політику, і як процес, які забезпечують всебічну участь усіх членів 
суспільства у будь-яких сферах життєдіяльності, зокрема в освітній. Згідно з положеннями 
Саламанкської Декларації [2] інклюзивна освіта може розглядатися як система освітніх послуг, що 
ґрунтується на принципі забезпечення основного права людини на отримання якісної освіти у закладі 
будь якого типу за власним вибором. Інклюзивне навчання у вищій школі (за аналогією з середньою 
школою) можна визначити як комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної вищої 
освіти студентам з інвалідністю шляхом організації навчання з урахуванням індивідуальних 
особливостей їхньої навчально-пізнавальної діяльності. Ефективність впровадження інклюзивного 
навчання залежить від багатьох чинників, насамперед від досконалості нормативно-правової бази, 
інформаційної підтримки, наукового, навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного 
забезпечення навчально-виховного процесу.  

Прикладом інклюзивного вузу є Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-
економічний коледж, де елементи інклюзивної освіти впроваджуються послідовно і цілеспрямовано з 
початку його заснування (1971 рік). Тому вважаємо розвиток такого коледжу є вкрай необхідним для 
навчання молодих людей з обмеженими фізичними можливостями [3]. Підтвердженням цього є той 
факт, що студенти коледжу представлені різними куточками України, а саме: Хмельницька, Вінницька, 
Чернівецька, Закарпатська, Одеська, Івано-Франківська, Тернопільська, Житомирська, Київська, 
Волинська, Луганська, Рівненська, Миколаївська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська області.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансову діяльність освітньої сфери та науки 
досліджували українські економісти: В. Андрущенко, В. Андрієнко, Й. Бескид, Т. Боголіб, Є. Бойко, 
О. Василик, Т. Гребнєва, В. Журавський, І. Каленюк, П. Коваль, В. Кудряшов [4], Т. Лев, Ю. Лисенко, 
О. Навроцький, В. Новіков, К. Павлюк, В. Федосов, A. Чернобaй [5], В. Шпотенко, М. Яструбський, 
С. Юрій та ін. Окремі аспекти навчання студентів з інвалідністю у вузі розглядалися у працях 
О. Бажан, К. Кольченко, Д. Конопліцької, Г. Нікуліної, П. Таланчука, А. Шевцова, В. Шиян та ін. 
Особливості роботи викладачів в інтегрованих академічних групах, де навчають студенти з 
особливими потребами, вивчали Н. Козліковська, К. Кольченко, Г. Мазарська та ін.  

Наукові здобутки згаданих учених є значним внеском у теорію, методологію й організацію 
фінансової та управлінської діяльності вищої освіти. Однак питання комплексного системного 
управління фінансовими ресурсами інклюзивних вищих навчальних закладів, що передбачає 
формування обґрунтованої концепції реформування економічного механізму їхнього функціонування, 
розроблені ще недостатньо.  

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення необхідності функціонування та 
моніторинг фінансового стану спеціалізованих навчально-реабілітаційних вищих навчальних закладів 
в умовах обмеженості бюджетних ресурсів в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Подільський спеціальний навчально-
реабілітаційний соціально-економічний коледж (далі Коледж) є державним вищим навчальним 
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закладом, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти з числа молодих людей з обмеженими 
фізичними можливостями. Особливістю організації освітнього процесу у Коледжі є забезпечення 
студентам спеціального навчально-реабілітаційного супроводу та їх доступу до якісної вищої освіти. 
Коледж заснований як Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат для інвалідів 
наказом Міністерства соціального забезпечення УРСР від 04 червня 1971 р. № 56. Відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1911-р «Деякі питання управління 
вищими навчальними закладами», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 
грудня 2011 р. № 1532 «Про передачу вищих навчальних закладів із сфери управління Мінсоцполітики 
до сфери управління МОНмолодьспорту» навчальний заклад з 01 січня 2012 р. передано зі сфери 
управління Міністерства праці та соціальної політики України в підпорядкування Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України. До 2002 р. Коледж дотримувався визначеного економічного профілю 
підготовки молодших спеціалістів: здійснював підготовку фахівців за спеціальностями «Бухгалтерський 
облік», «Економіка підприємства». Усвідомлення того, що соціальні проблеми суспільства якнайкраще 
можуть розуміти та розв’язувати фахівці саме з числа інвалідів, сприяло відкриттю в Коледжі 
спеціальності «Соціальна робота» [3]. З 2002р. коледж готує фахівців для соціальної сфери України за 
спеціальністю «Соціальна робота». За понад 47 років діяльності підготовлено більше 5000 молодших 
спеціалістів для економічної та біля 350 – для соціальної сфери України. 

З 2016 р. навчальний заклад продовжив свою історію у якісно новому форматі. Так, в листопаді 
2016 р. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2016 р. № 1434 «Про 
перейменування Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату» змінено тип та 
перейменовано Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат у Подільський 
спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Коледж розпочинає активну 
роботу щодо ліцензування спеціальностей за рівнем вищої освіти «Перший (бакалаврський рівень)». І 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.03.2017 р. №43-л «Про ліцензування 
освітньої діяльності» коледжу надано право на здійснення освітньої діяльності за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 
231 «Соціальна робота» [6]. У 2017 р. здійснено перший в історії коледжу прийом студентів – 
майбутніх бакалаврів.  

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану є бухгалтерський баланс 
установи. Його значення настільки велике, що аналіз фінансового стану нерідко називають аналізом 
балансу. В балансі відображаються ресурси і вимоги на ці ресурси або ж частка участі в них, він 
служить також індикатором фінансового здоров’я бюджетної установи. Метою складання балансу є 
надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан установи 
на звітну дату [7].  

Для того, щоб повністю охарактеризувати навчальний заклад, необхідно ознайомитись з 
основними показниками його діяльності. Як показують результати табл. 1, у 2016 р. порівняно із 2014 
р., вартість основних засобів, що належать навчальному закладу, зросла на 3337065 грн, а вартість 
запасів – на 142979,7 грн. Це пояснюється тим, що Коледж поступово нарощує свої потужності, як 
заклад вищої освіти. 

Таблиця 1 
Аналіз статей балансу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу в 2014-2017 рр.  
 

№ 
з/
п 

Показники, грн 

Рік 

Різниця 2016 до 
2014 рр., +/- 2014 2015 2016 

I-III 
квартал 

2017 

1.  Основні засоби 8806222 10477814 12143287 16211708 3337065 

2.  
Незавершене капітальне 
будівництво 

1235192 1235192 1235192 1235192 0 

3.  Запаси 1164631,9 1177574,7 1307611,6 1198054 142979,7 

4.  Дебіторська заборгованість 5551,05 - 904,75 86558 -4646,3 

5.  
Рахунки в казначействі 
спеціального фонду 

35085,49 22934,73 24012,23 138188 -11073,26 

6.  
Результат виконання кошто-
рису за загальним фондом 

132911,82 144487,55 241328,43 - 108416,61 

7.  
Результат виконання кошто-
рису за спеціальним фондом 

233794,83 220880,75 234042,95 - 248,12 

8.  Кредиторська заборгованість 19193,74 10820 14108,78 6475 -5084,96 

Джерело: [8] 

Позитивним моментом є те, що за досліджуваний період у навчальному закладі зменшилась 
дебіторська заборгованість на 4646,3 грн та кредиторська заборгованість відповідно на 5084,96 грн. 
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Крім того, результат виконання кошторису як за загальним, так і за спеціальним фондом в кожному з 
аналізованих років мав позитивне значення, а це є свідченням того, що фінансування із загального 
фонду або доходів спеціального фонду протягом року було отримано більше, ніж здійснено видатків. 
Варто зазначити, що ці показники за досліджуваний період ще й мають тенденцію до збільшення, а 
саме: результат виконання кошторису за загальним фондом у 2016 р. в порівнянні із 2014 р. зріс на 
108416,61 грн, а за спеціальним фондом – на 248,12 грн відповідно. Щодо незавершеного 
капітального будівництва, то цей показник за досліджуваний період залишився незмінним на рівні 
1235192 грн. 

Результати фінансової діяльності Коледжу з кожним роком покращуються, що підтверджують 
наведені показники фінансової діяльності навчального закладу за досліджуваний період (табл. 2). 

Таблиця 2 
Результати фінансової діяльності Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу в 2014-2017 рр.  
 

№ 
з/
п 

Показники, грн 

Рік 
Відношення 

2016 до 2014 
р., % 2013 2014 2015 2016 

I-III 
квартал 

2017 

1.  
Отримані доходи за 
загальним фондом 

х 6213106 7464707 8924203 7617792 143,6 

2.  
Отримані доходи за 
спеціальним фондом 

х 112350 146112 247968 298646 в 2,2 р.б. 

3.  
Видатки за загальним 
фондом 

х 6130308 7453132 8827362 7617593 144,0 

4.  
Видатки за спеціальним 
фондом 

х 160327 159026 234806 186973 146,5 

5.  
Фінансовий результат за 
загальним фондом 
(профіцит(+), дефіцит-) 

50114 132912 144487 241328 199 в 1,8 р.б. 

6.  
Фінансовий результат за 
спеціальним фондом 
(профіцит(+), дефіцит-) 

281772 233795 220881 234043 111673 100,1 

Джерело: [8] 

 
Так, навчальний заклад у 2016 р. отримав доходів за загальним фондом на 43 % більше, та за 

спеціальним фондом у 2,2 рази більше порівняно із 2014 р. Видатки за загальним фондом за 
досліджуваний період зросли на 44 %, а за спеціальним – на 46,5 % відповідно.  

Це пояснюється тим, що потреби на провадження освітньої діяльності щороку зростають 
(збільшення вартості комунальних послуг та енергоносіїв, підвищення соціальних виплат, заробітних 
плат тощо). Крім того, позитивним є й те, що профіцит за загальним фондом збільшився в 1,8 раза, а 
за спеціальним фондом – на 0,1 %. 

Аналіз даних щодо руху матеріалів та продуктів харчування коледжу за досліджуваний період 
(табл. 3) показав, що надходження та витрачання матеріалів та продуктів харчування представлене у 
грошовому виразі, щороку зростає. 

Так, залишок матеріалів та продуктів харчування на початок звітного року у 2016 р. порівняно із 
2014 р. збільшився на 78815,02 грн. Надходження за звітний період матеріалів та продуктів 
харчування в 2016 р. порівняно із 2014 р. збільшилось на 764369,9 грн, витрачання на потреби 
установи зросло на 719486,91 грн, а залишок на кінець звітного періоду збільшився на 123698,01 грн. 
Все це пояснюється тим, що вартість матеріалів та продуктів харчування на ринку щороку зростає. 

Щорічно збільшувалися видатки загального фонду навчального закладу за досліджуваний 
період (табл. 4). Так, видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату у 2016 р. порівняно із 
2014 р. зросли на 5289203,3 грн, видатки на товари і послуги зросли на 1284483,6 грн, видатки на 
соціальне забезпечення зросли на 283316,9 грн. 

Такі зміни зазначених показників пояснюється інфляційними процесами в державі, зростанням 
соціальних стандартів, ринкових цін тощо. 

У табл. 5 наведені показники щодо видатків спеціального фонду навчального закладу, аналіз 
яких підтверджує, що надходження коштів за звітний період до спеціального фонду Коледжу у 2016 р. 
порівняно із 2014 роком збільшилось на 124766,2 грн. Вважаємо, що це збільшення спричинено 
збільшенням кількості студентів, які навчаються на платній формі навчання.  
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Таблиця 3 
Рух матеріалів і продуктів харчування у Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі в 2014-2017 рр.  
 

№ 
з/п 

Показники, грн 

Рік Різниця 2016 
до 2014 рр., 

+/- 2014 2015 2016 
I-III квартал 

2017 

1.  
Матеріали і продукти харчування 
на початок звітного р., всього 

247611,78 335525,29 326426,8 х 78815,02 

2.  
Надходження за звітний період, 
всього 

1047847,2 1210458,1 1812217,1 х 764369,9 

3.  
Витрачено на потреби установи за 
звітний період, всього, в т.ч.: 

959933,69 1219556,6 1679420,6 х 719486,91 

 

- продукти харчування 887216,79 1108979,8 1514610,4 х 627393,61 

- медикаменти і перев’язувальні 
засоби 

30234,44 43420,15 48644,36 х 18409,92 

- господарські матеріали і 
канцелярське приладдя 

28837,14 54551,23 75256,05 х 46418,91 

- паливо, горючі і мастильні 
матеріали 

9722,32 12113,33 38013,83 х 28291,51 

- тара - 100 - х - 

- запасні частини до транспортних 
засобів, машин і обладнання 

53,0 392 2896 х 2843 

- інші матеріали 3870 - - х -3870 

4.  
Матеріалів і продуктів харчування 
на кінець звітн. періоду, всього 

335525,29 326426,8 459223,3 х 123698,01 

Джерело: [8] 

 
Таблиця 4 

Аналіз видатків загального фонду Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу в 2014-2017 рр. 

 

№ 
з/п 

Показники 

Рік Різниця 2016 
до 2014 рр., 

+/- 2014 2015 2016 
I-III квартал 

2017 

 ВИДАТКИ, усього 6213105,8 7464707,3 8924202,8 7094939,6 2711097 

1.  
Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату 

3317279,1 3869221,1 4460575,6 5289203,3 1143296,5 

 

- оплата праці 2451279,1 2883876,7 3681499,6 4343264,7 1230220,5 

- нарахування на оплату 
праці 

865999,9 985344,4 779076 945938,5 -86923,9 

2.  
Використання товарів і 
послуг 

1574955,8 2029829,1 2859439,4 1720886,6 1284483,6 

 

- предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

39698,7 97850,1 131715 140746,6 92016,3 

- медикаменти та 
перев’язувальні матеріали 

39999,6 49993,9 60000 60796,9 20000,4 

- продукти харчування 1038492,2 1204123,8 1633726,7 1002178,8 595234,5 

- оплата послуг (крім 
комунальних) 

21999,3 12719,6 49749,3 34882,2 27750 

- видатки на відрядження 994,7 3992,3 - - -994,7 

- оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв 

433771,3 661149,5 984000 482282,1 550228,7 

- дослідження і розробки, 
окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм 

- - 248,5 - 248,5 

3.  Соціальне забезпечення 1320870,9 1565657,1 1604187,8 82746 283316,9 

 
- стипендії 1305312,9 1529573,1 1565007,8 - 259694,9 

- інші виплати населенню 15558 36084 39180 82746 23622 

4. Інші поточні видатки - - - 2103,7 - 

Джерело: [8] 
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Таблиця 5 
Динаміка видатків спеціального фонду Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 

соціально-економічного коледжу в 2014-2017 рр. 
 

№ 
з/п 

Показники, грн 

Рік 
Різниця 2016 до 

2014 рр., +/- 2014 2015 2016 
I-III квартал 

2017 

 
ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК 
ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 

79108,5 35085,5 22934,7 24012,2 -56173,8 

 
НАДІЙШЛО КОШТІВ ЗА 
ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

111161,6 146068,6 235927,8 298646,3 124766,2 

 ВИДАТКИ, усього 155184,6 158219,3 234850,3 186973,1 79665,7 

1.  
Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату 

52870,2 48161,6 126066,9 - 73196,7 

 - оплата праці 37373,3 35177,5 104967,5 - 67594,2 

 
- нарахування на оплату 
праці 

15496,8 12984,1 21099,4 - 5602,6 

2.  
Використання товарів і 
послуг 

66374,6 99869,1 108783,3 167332,6 42408,7 

 

- предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

25068,7 33289,9 48574,9 - 23506,2 

- оплата послуг (крім 
комунальних) 

35431,4 42044,1 22985,0 - -12446,4 

- видатки на відрядження 5874,4 13164,9 19889,4  14015 

- оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв 

35939,9 11370,3 15229,3  -20710,6 

- дослідження і розробки, 
окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм 

- - 2104,8 167332,6 2104,8 

3. Інші поточні видатки - 10188,6 - - - 

4. Капітальні трансферти - - - 19640,53 - 

 
ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ 
ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 

35085,5 22934,7 24012,2 135685,4 -11073,3 

Джерело: [8] 

 
Щодо видатків спеціального фонду Коледжу, то вони теж щороку збільшуються. Так, у 2016 р. 

порівняно із 2014 р. видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату збільшились на 
73196,7 грн., видатки на товари і послуги зросли на 42408,7 грн. Як і по загальному фонду, зростання 
показників спеціального фонду пояснюється інфляційними процесами в державі, зростанням 
соціальних стандартів, ринкових цін тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи вищенаведене, можна стверджувати, що 
в коледжі спостерігається динаміка зростання основних кількісних та якісних показників. За допомогою 
моніторингу фінансово-господарської діяльності Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу виокремлено наступні висновки: 

 – коледж є юридичною особою публічного права, неприбутковою установою, заснований на 
державній формі власності і підпорядковується Міністерству освіти і науки України; 

 – фінансування коледжу здійснюється за рахунок коштів: загального фонду на підготовку 
фахівців у межах державного замовлення та спеціального фонду, який формується за рахунок: 
доходів від надання платних освітніх послуг, надходжень від господарської діяльності, плати за 
оренду приміщень і майна, надходжень від реалізації майна тощо; 

 – аналіз балансу коледжу продемонстрував щорічне збільшення активів установи. Збільшення 
відбулось в основному за рахунок підвищення вартості основних засобів (а саме: за модернізації 
навчальних аудиторій, приміщень кафедр, створення гуртожитку готельного типу для гостей, батьків 
студентів, філії гуртожитку для студентів-візочників, створення медичного блоку на базі гуртожитку 
тощо), вартість яких у 2016 р. порівняно з 2014 р. зросла на 30 %. Розмір дебіторської заборгованості 
на 01.01.2017 р. становить 478,05 грн (невиплата частини допомоги по тимчасовій втраті 
працездатності працівникам коледжу, яку фінансує фонд соціального страхування). Зобов’язання 
коледжу в 2016 р. порівняно з 2014 р. зменшилась на 5084,96 грн. У структурі балансу коледжу 
найбільшу частку активів установи займають основні засоби, яка в 2016 р. склала 81,58 % від 
загальної суми балансу. Частка фонду у необоротних активах в пасивах установи (у зв’язку із 
збільшенням частки основних засобів у активах) за аналізований період зросла з 89,38 % до 91,01 % 
та займає найбільшу частину пасивів бюджетної установи; 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 217 

 – загальний обсяг фінансування у 2016 р. (порівняно з 2014 р.) зріс на 2782757 грн (або на 
45 %), що оцінюється дуже позитивно, оскільки свідчить, перш за все, про збільшення обсягів 
діяльності установи та зростання її значення в загальній сукупності бюджетних установ по Україні. 
Загальний фонд коледжу у 2016 р. порівняно з 2014 р. збільшився на 2711097 грн (або на 43,6 %), 
спеціальний – на 135618,25 грн (або у 2 рази). 

Аналіз виконання кошторису у 2016 р. за загальним фондом на виконано на 100 %, за 
спеціальним – на 98,2 %. Загальна сума видатків установи за період 2014-2016 рр. збільшилась на 
2711075 грн або на 43,6 %, що відповідає сумі фінансування загального фонду і свідчить, як уже 
зазначалось, про зростання обсягів діяльності. Результатом фінансової діяльності соціально-
економічного коледжу в 2016 р. за загальним фондом є перевищення доходів загального фонду над 
видатками, різниця між якими з врахуванням початкового залишку становить профіцит в розмірі 
241328,43 грн. Фінансовий результат (профіцит) за спеціальним фондом у 2016 р. становить 
234042,95 грн, що перевищує результат 2014 р. лише на 248,12 грн. 

Отже, аналізуючи фінансово-господарську діяльність Подільського спеціального навчально-
реабілітаційного соціально-економічного коледжу загалом, можна зробити такі висновки, що коштів, 
які виділяються з державного бюджету є недостатньо, оскільки не виконується запланований обсяг. В 
цілому по навчальному закладу спостерігається позитивна динаміка руху коштів, відповідно витрати 
зростають пропорційно до збільшення надходжень. Тому, дані видатки коледжу покривалися за 
рахунок коштів, які надходили до спеціального фонду. Тому, якби до загального фонду надходило 
бюджетних ресурсів в достатній кількості, то кошти спеціального фонду не витрачалися б на покриття 
витрат, а спрямовувалися на розвиток коледжу, на створення умов для здобуття освіти особами з 
особливими фізичними потребами. 
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CURRENT STATUS OF INCOMES OF THE RURAL POPULATION OF 
THE CARPATHIAN REGION 

 
Постановка проблеми. Доходи домогосподарств виступають ключовим фактором, що 

визначає рівень життя населення, а також найважливішим індикатором економічного добробуту 
держави та соціальної ситуації як в країні, так і окремих її регіонів. Особливу увагу слід приділити 
дослідженню формування  доходів сільських домогосподарств, оскільки вони відіграють вагому роль в 
економіці країни, зокрема в забезпечені продовольчої безпеки, при тому особливо низьким є рівень 
доходів сільського населення, де одне з вагомих джерел його формування є сільське господарство 
країни, що характеризується суттєвою залежністю від природно-кліматичних умов, не прогнозованістю 
цін на сільськогосподарську продукцію, високою трудомісткістю її вирощування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти проблематики доходів 
населення, застосування інструментів і важелів механізму їх формування та подолання бідності у 
економічних системах перехідного періоду досліджено в публікаціях А. Базилюк, С. Бандура, Д. Богині, 
О. Богуцького, І. Гнибіденка, В. Гейця, Б. Кваснюка, А. Колота, Е. Лібанової, І. Лукінова, І. Луніної, 
І. Малого, В. Мандибури, Б. Пасхавера, А. Ревенка, Ю. Саєнка, А. Чухно та інших вчених.  

http://posek.km.ua/navchalniie-proces/nakazi-%D1%96n%D1%96sterstva.html
http://posek.km.ua/navchalniie-proces/zv%D1%96ti-ta-plani.html


ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 219 

Разом з тим значна частина проблемних та дискусійних питань цієї складної й багатогранної 
теми потребує детальнішого вивчення, оскільки ефективність механізму формування доходів 
сільського населення залежить від умов, в яких воно відбувається, необхідним є дослідження 
соціально-економічних детермінант, що визначають джерела формування й диверсифікації доходів, 
характеру процесів їх формування тощо. 

Постановка завдання. Метою даної статті є здійснення науково-обґрунтованого аналізу 
сучасного рівня та регіональних особливостей формування складу і динаміки доходів сільського 
населення Карпатського регіону, джерел їх формування, диференціації за соціальними групами, 
оцінки стану і тенденцій змін з метою проведення ефективної соціальної політики та політики 
сільського розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Структура сукупних ресурсів у відносних 
показниках окреслює регіональні відмінності окремих статей доходів та джерела, з яких місцеве 
населення їх формує. Аналіз статистичних даних структури загальних доходів та сукупних ресурсів 
сільських домогосподарств Карпатського та інших економічних районів (таблиця 1) свідчить, що 
найбільш вагомим джерелом доходів є оплата праці. Так, частка заробітної плати в структурі доходів 
сільських домогосподарств коливається між 27,6 % та 40,4 % залежно від економічного району.  

Таблиця 1  
Структура доходів та сукупних ресурсів домогосподарств, які проживають у сільській 

місцевості за економічними районами в 2015 році (у середньому за місяць у розрахунку на 
одне домогосподарство, відсотків) 
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Оплата праці 33,7 33,7 38,0 35,2 37,0 27,6 40,4 32,4 33,2 

Доходи від підприємницької 
діяльності та самозайнятості 

4,4 0,7 2,5 2,7 7,4 2,3 0,6 10,5 2,1 

Доходи від продажу 
сільськогосподарської 
продукції 

9,5 10,2 16,7 13,6 10,1 11,1 8,4 5,1 8,8 

Доходи від власності 2,8 5,0 2,6 5,1 3,6 3,8 2,7 0,5 1,3 

Пенсії 21,8 23,1 20,4 20,4 17,7 24,6 27,6 18,5 23,2 

Стипендії 0,4 0,3  0,2 0,2 0,6 0,3 0,7 0,4 

Допомоги, пільги, субсидії та 
компенсаційні витрати 
надані готівкою 

3,7 3,1 2,4 3,4 4,8 3,0 2,3 4,6 4,6 

Грошова допомога від 
родичів та інших осіб 

4,4 2,8 2,8 2,8 4,3 4,6 1,8 7,7 4,1 

Інші грошові доходи 1,7 1,1 1,5 1,1 1,5 1,7 1,4 2,1 2,1 

Грошові доходи 82,4 80,0 87,2 84,5 86,6 79,3 85,5 82,2 79,8 

Вартість спожитої продукції, 
отриманої з особистого 
підсобного господарства 

12,2 13,9 8,6 10,2 10,3 13,2 10,3 12,3  

Пільги, субсидії безготівкові 
(на оплату житлово-
комунальних послуг, 
охорони здоров’я, 
транспорту, грошова оцінка 
від родичів та інших осіб 
товарами) 

3,3 4,0 3,3 2,9 2,1 4,2 3,0 3,0 3,8 

Не грошові доходи 15,5 17,9 11,9 13,1 12,4 17,6 13,3 15,3 19,0 

Всього загальних доходів 97,9 97,9 99,1 97,6 99,0 96,7 98,8 97,4 98,8 

Використання заощаджень, 
позики, повернуті борги 

2,1 2,1 0,9 2,4 1,0 3,3 1,2 2,6 1,2 

Усього сукупних ресурсів 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Джерело: складено авторами за даними [1] 

 
Хоч частка оплати праці займає третину і більше в структурі доходів домогосподарств, в тому 

числі і сільських, проте прослідковується стійка тенденція до скорочення її питомої ваги як у Львівській 
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області, так і в Карпатському регіоні та Україні в цілому (табл. 2).  
Таблиця 2 

Структура доходів та сукупних ресурсів домогосподарств, які проживають у сільській 
місцевості Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей Карпатського 
регіону в 2015 році (у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, відсотків) 

 
Джерела 

формування  
сукупних ресурсів та  
грошових доходів 

Області, які входять до складу Карпатського регіону 

Україна 
Закарпатська 

Івано-
Франківська 

Львівська Чернівецька 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Оплата праці 25,9 25,5 32,4 29,2 43,7 43,2 34,4 28,6 34,4 33,7 

Доходи від 
підприємницької 
діяльності та 
самозайнятості 

20,7 20,0 10,7 15,4 3,4 1,7 7,3 3,6 5,1 4,4 

Доходи від продажу 
сільськогосподарської 
продукції 

4,8 4,7 3,7 3,9 4,7 5,2 8,3 7,4 9,2 9,5 

Доходи від власності  0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,5 0,7 1,0 2,3 2,8 

Пенсії 15,8 16,0 20,8 17,8 24,8 20,3 19,0 20,5 24,5 21,8 

Стипендії 0,3 0,3 0,5 1,2 0,7 0,7 0,4 0,4   

Допомоги, пільги, 
субсидії та 
компенсаційні витрати 
надані готівкою 

6,9 6,4 4,7 4,5 3,4 3,5 3,6 4,0 4,0 4,1 

Грошова допомога від 
родичів та інших осіб 

10,5 10,6 6,4 5,1 3,9 6,8 6,4 8,4 3,9 4,4 

Інші грошові доходи 1,3 1,4 3,8 3,9 0,9 0,8 1,9 2,8 1,6 1,7 

Грошові доходи 86,4 85,2 83,4 81,5 85,7 82,7 82,5 76,7 85,0 82,4 

Вартість спожитої 
продукції отриманої з 
особистого підсобного 
господарства 

11,1 10,9 12,6 12,9 10,3 12,6 11,5 13,1 11,1 12,2 

Пільги, субсидії 
безготівкові (на оплату 
житлово-комунальних 
послуг, охорони 
здоров’я, транспорту, 
грошова оцінка від 
родичів та інших осіб 
товарами) 

1,0 1,4 3,3 4,0 2,1 3,3 2,2 3,5 2,0 3,3 

Не грошові доходи 12,1 12,1 15,9 16,9 12,4 15,9 13,7 16,6 13,1 15,5 

Всього загальних 
доходів 

98,5 97,5 99,3 98,4 98,1 98,6 96,2 93,3 98,1 97,9 

Використання 
заощаджень, позики, 
повернуті борги 

1,5 2,5 0,7 1,6 1,9 1,4 3,8 6,7 1,9 2,1 

Усього сукупних 
ресурсів 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Джерело: складено авторами за даними [2-4] 

 
Існуюча динаміка зміни оплати праці в структурі грошових доходів в сторону зменшення є 

тривожним сигналом і потребує відповідних змін в процесах розподілу доходів населення країни, адже 
цей показник значно вищий в структурі доходів інших європейських країнах. Для порівняння 
зазначимо, що в сумарних доходах населення, наприклад, Великобританії заробітна плата становить 
65%, Німеччині – 64%, Франції – 58% [5]. 

За роки реформування економічних відносин в країні змінилась соціально-економічне життя 
населення, що призвело до різкого розшарування суспільства за рівнем доходів та диференціації 
життєвого рівня населення, особливо сільського. Аналіз показників (таблиця 1), що характеризують 
рівень диференціації доходів сільського населення свідчить, що у розрізі регіонів існує значна 
диференціація оплати праці та соціальних виплат. Найбільша частка грошових надходжень за 
відповідними джерелами спостерігається в Центральному районі відповідно 40,4% та 30,2%, 
найнижча частка оплати праці в сукупних ресурсах домогосподарств у Подільському районі 27,6%, в 
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Карпатському економічному районі ці показники становлять 32,4% і 23,8% і за цими показниками 
даний економічний район займає передостаннє місце серед інших економічних районів.  

В межах Карпатського регіону теж чітко прослідковується диференціація сільського населення 
стосовно оплати праці та соціальних виплат (таблиця 2). Найбільша частка заробітної плати в 
структурі доходів та сукупних ресурсів сільських домогосподарств у 2015 році припадає на Львівську 
область (43,2%), найменша – на Закарпатську (22,7%), в Івано-Франківській та Чернівецькій областях 
вона становила відповідно (29,2%) та (28,6%). 

Друге місце в структурі доходів сільського населення за вагомістю це доходи у вигляді 
соціальної допомоги та інших поточних трансфертів. Тобто понад чверть доходів населення становить 
дохід від держави у формі соціальної допомоги, а найбільша її частина – пенсії. Знову ж таки 
найбільша частка доходу у вигляді пенсій в сукупних ресурсах сільських домогосподарств 
зосереджена в Центральному економічному районі (27,6%), найменша в Причорноморському – 17,7%, 
в Карпатському становить 18,5%, зокрема у Львівській та Чернівецькій областях в межах 20,5%, дещо 
менша в Закарпатській та Івано-Франківській 16,0% та 17,8% відповідно.  

Диференціація в призначенні пенсій теж має негативний вплив на рівень життя населення. Слід 
наголосити, що співвідношення між мінімальним та максимальним розміром пенсії складає в Україні 
майже 75 разів. У той же час для розвинутих країн цей показник не перевищує 10 разів [6]. 

Як бачимо, намітилась стійка тенденція до збільшення соціальних виплат. Соціальні допомоги в 
структурі доходів сільського населення Карпатського регіону та України в цілому займають велику 
частку, що не може оцінюватися позитивно, оскільки це аж ніяк не свідчить про зростання якості його 
життя, а навпаки про низький рівень життя населення та зростаючу потребу у соціальному захисті. 
Для прикладу, у світовій практиці соціальні виплати з бюджету становлять максимум до 20% всіх 
доходів, решта це заробітна плата та доходи від підприємницької діяльності та власності [7]. Тому 
збільшення соціальної допомоги населенню у вигляді трансфертів має бути лише як складова 
підтримки в періоди кризових процесів.  

Третє місце в структурі доходів сільського населення – це доходи від продажу 
сільськогосподарської продукції. Карпатський економічний район вважається аграрним регіоном, 
проте частка доходу від продажу аграрної продукції є досить мізерною і найнижчою серед економічних 
районів – 5,1%, натомість найбільша вона в Донецькому економічному районі (16,7%), також досить 
значна й у Придніпровському (13,6%). Однак в Карпатському регіоні досить висока, порівняно з іншими 
економічними районами, частка доходу від підприємницької діяльності і в 2015 році становила 10,5% у 
структурі доходів сільських домогосподарств, в інших економічних районах вона коливалась в межах 
0,6% (Центральному) та 7,4% (Причорноморському). Причому в розрізі областей, які входять до 
складу Карпатського регіону цей показник високий лише у двох областях – Закарпатській 20,0% та 
Івано-Франківській – 15,4%, натомість у Львівській та Чернівецькій областях він становить 1,7% та 
3,6% відповідно. Аналізуючи дані показники, напрошується висновок: в економічних районах чи 
областях, де висока частка заробітної плати та трансфертів, найменші доходи від підприємницької 
діяльності. 

Одним із важливих факторів збільшення доходів сільських домогосподарств в областях 
Карпатського регіону стала трудова міграція за кордон, доходи від якої в структурі сукупних ресурсів 
становлять 7,7%, і в сучасних умовах є досить суттєвим джерелом формування сукупних доходів 
сільських домогосподарств. 

Статистика свідчить, що в середньому один мігрант, який перебуває в Італії, щороку пересилає 
додому близько 5 тис дол. США, а по Карпатському регіону щорічні доходи тільки сільських 
домогосподарств від трудових мігрантів сягають 9 тис. дол. США [8]. Обсяг приватних грошових 
переказів заробітчан має стійку динаміку до зростання. Проте, значна частина загальної суми 
грошових коштів надходить від трудових мігрантів саме через незареєстровані канали (водіїв 
міжнародних маршрутів, неофіційні системи грошових переказів, доставляється особисто). Крім того, 
частину своїх заробітків мігранти пересилають у вигляді різних товарів, зазвичай це одяг, побутова 
техніка, їжа. 

Посилюють диференціацію доходів й інфляційні процеси. Впродовж 2012-2016 рр. 
середньомісячна заробітна плата та середній розмір призначеної пенсії неухильно зростали (таблиця 
3), зростали і сукупні ресурси домогосподарств сільської місцевості, проте, при досить помітному 
зростанні цих показників добробут населення, в тому числі сільського, не тільки не покращився, а й 
значно змінився в гіршу сторону.  

Це пояснюється тим, що за аналізований період в економіці значно посилились інфляційні 
процеси. Дійсно, у 2012 році при середньомісячній заробітній платі 2578 грн. та середньому розмірі 
призначеної пенсії 1152 гр. в доларовому еквіваленті це становило в межах 323 та 144 долара США, а 
при значно вищих даних показниках у 2016 році відповідно 192 та 63 долара США. Тобто суттєво 
зменшилась купівельна спроможність населення і на цьому фоні значно погіршилась якість його 
життя. 
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Таблиця 3 
Динаміка середньомісячної заробітної плати та середнього розміру призначеної пенсії в 

Україні та Львівській області, грн 
 

 Львівська область, рік Україна, рік 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Середньомісячна 
реальна заробітна 
плата, грн 2578 2789 2961 3646 4559 3026 3265 3480 4195 5183 

Середній розмір 
призначеної пенсії, 
грн 1152 1358 1412 1460 1581 1253,3 1470,3 1526,1 1581,5 1699,5 

Джерело: згруповано авторами на основі [9; 10] 

 
Диференціації  доходів існує не тільки у регіональному розрізі, а й окремих соціальних груп. В 

цьому контексті зростання диференціації доходів населення є особливо небезпечним. Так, у 2015 р. 
на перших п’ять децильних груп населення в Карпатському регіоні та Україні припадало відповідно 
35,2% та 34,2% загальних доходів, а на інші п’ять – близько 64,8% і 65,2%. Показово, що десята 
децильна група населення має найбільшу частку загальних доходів, понад 20%. Децильний коефіцієнт 
диференціації загальних доходів населення свідчить, що в 2015 р. мінімальні доходи 10% найбільш 
забезпеченого населення перевищували максимальні доходи 10% найменш забезпеченого населення 
відповідно у 2,3–2,7 раза. При цьому, коефіцієнт фондів демонструє однаковий рівень нерівності у 
розподілі доходів в регіоні і по Україні (співвідношення між сукупними доходами 10% найбільш та 
найменш забезпеченого населення у 2015 р. становило 4,1 раза) (табл. 4).  

Таблиця 4 
Розподіл загальних доходів за децильними (10%-ми) групами населення в Карпатському 

регіоні  та Україні у 2015 р. 
 

Децильні групи 

Карпатський регіон Україна 

Всі 
домогоспо

дарства 

в тому числі проживають Всі 
домогоспо

дарства 

в тому числі проживають 

У міських 
поселеннях 

У сільській 
місцевості 

У міських 
поселеннях 

У сільській 
місцевості 

Перша 4,9 5,4 4,8 4,5 4,6 4,5 

Друга 6,4 6,0 6,3 6,1 6,0 6,2 

Третя 7,2 7,2 7,5 7,1 6,9 7,3 

Четверта 8,0 8,0 8,1 7,8 7,7 8,0 

П’ята 8,7 8,9 8,5 8,8 8,7 8,9 

Шоста 9,9 9,7 9,6 9,5 9,5 9,9 

сьома 10,4 10,7 10,8 10,5 10,4 10,7 

Восьма 11,5 11,5 11,6 11,6 11,5 11,8 

Дев’ята 12,9 13,0 13,0 13,6 13,6 13,6 

Десята 20,1 19,6 19,8 20,5 21,1 19,1 

Децильний 
коефіцієнт 
диференціації 
загальних 
доходів, разів 

2,3 2,3 2,4 2,7 2,7 2,6 

Децильний 
коефіцієнт 
фондів, 
разів 

4,1 3,6 4,1 4,5 4,6 4,3 

Коефіцієнт 
концентрації 
доходів (Джині) 

0,212 0,208 0,212 0,227 0,232 0,215 

Джерело: складено авторами за даними [1; 4] 

 
Дещо інша картина щодо диференціації сільського населення та жителів міських поселень. 

Сільські жителі порівняно з міськими перебувають в більшій нерівності щодо отримання доходів. 
Дослідження показників диференціації за загальними доходами в Карпатському регіоні та 

Україні свідчить, що як на регіональному рівні, так і в Україні має місце незначна нерівність у їх 
розподілі. Згідно з інформацією Державної служби статистики, в Україні існує досить помірна 
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диференціація у загальних доходах населення. Проте реальні показники диференціації доходів 
населення в Україні є значно вищими, ніж розраховані державною статистичною установою.  

В економічній літературі наводяться наступні арґументи щодо такої позиції. Насамперед 
офіційна статистика не враховує такий суттєвий фактор соціального розшарування суспільства, як 
рівень тінізації економіки. Окремі вчені стверджують, що понад 70% неформального доходу 
отримують 20% заможних домогосподарств України. За даними інших, найбільш спрощена реальна 
картина розподілу сукупних грошових доходів (з урахуванням валютних) серед соціальних верств 
населення нині може бути представлена наступним чином: 40% населення країни одержує близько 
10% сукупних грошових доходів (з яких близько 10% – “тіньові”); 30% населення – до 30% доходів 
(близько третини яких знаходиться у “тіні”); 10% населення – близько 40% обсягів сукупних доходів, 
які одержує населення країни (з них близько 75% – “тіньові”) [11].  

Як бачимо, вагому частку тіньових доходів отримують представники саме високодохідних груп 
населення. Населення з низькими доходами і люди, які перебувають за межею бідності, майже не 
одержують не зареєстрованих доходів, а сукупні витрати практично дорівнюють сукупним доходам. 
Дана проблематика майже повністю віддзеркалена і на регіональному рівні. Тому оцінювання 
диференціації доходів населення без урахування їх тіньової компоненти не відображає реальної 
картини. Схожий висновок констатують й інші дослідники даної проблематики: за нещодавно 
оприлюдненими результатами е-декларування доходів, народні депутати України володіють статками 
на 12,3 млрд грн (в середньому – 30,4 млн грн на одного депутата) [12], тоді як середньомісячна 
заробітна плата в Україні 2016 р. склала 5183 грн.  

Поряд з об’єктивними причинами диференціації доходів домогосподарств, якими є різні фізичні 
та розумові здібності членів суспільства, рівень освіти та професійної підготовки, нерівність володіння 
власністю, здатність до ризику, монополізм на ринку товарів і послуг, кількість членів родини та її 
віковий склад, існує межа, за якою зростання поляризації доходів важко пояснити різницею в 
продуктивності або в індивідуальних здібностях людини. Проте, основним фактором нерівності 
доходів населення в Україні є відсутність справедливої соціальної політики та неспроможність 
держави забезпечити потреби соціально незахищених верств населення, що призводить до зубожіння 
значної частини суспільства. 

Як бачимо, реалії здійснення політики доходів в Україні такі, що концентрація доходів заможних 
людей збільшуються. Існуючі механізми перерозподілу не сприяють зменшенню рівня диференціації 
доходів, скороченню масштабів розриву між бідними та багатими. 

Висновки з проведеного дослідження. Основними сучасними тенденціями та особливостями 
джерел формування сукупних ресурсів сільських домогосподарств Карпатського регіону можна вважати: 
деформацію структури грошових доходів, яка характеризується зменшенням частки оплати праці та 
стійкою тенденцією до збільшення соціальних виплат і поточних трансфертів, що не може 
оцінюватися позитивно, оскільки це аж ніяк не свідчить про зростання якості життя населення, а 
навпаки про низький рівень його життя та зростаючу потребу у соціальному захисті; зменшенням 
частки доходу від продажу аграрної продукції, яка є не значною і найнижчою серед економічних 
районів; щорічним збільшенням частки доходів сільських домогосподарств в областях Карпатського 
регіону за джерелом «грошова допомога від родичів», унаслідок трудової міграція за кордон; 
несприятливу тенденцію зростання поляризації суспільства, незважаючи на незначне зростання, за 
статистичними даними, показників диференціації. 
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Постановка проблеми. В результаті погіршення економічної ситуації питання банківського 

кредитування набувають особливого значення. Специфічні ризики, властиві сільському господарству, 
недосконалий страховий і антикризовий захист, малоефективний механізм захисту прав кредиторів 
вимагають більш детального вивчення банківськими установами диверсифікації ризиків кредитування 
та удосконалення кредитних відносин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливої уваги заслуговують дослідження, 
присвячені проблемам кредитування сільськогосподарських підприємств, а також вивченню теорії 
кредиту. Слід виділити таких вітчизняних авторів, як В.М. Алексійчук, О.В. Васюренко, 
В.В. Вітлінський, Н.Г. Виговська, Р.М. Грант, О.Є. Ґудзь, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, Л. Івченко, 
Г.О. Крамаренко, Ю.О. Лупенко, О.О. Непочатенко, С.А. Навроцький, О.М. Петров, Л.О. Примостка, 
М.І. Пугачов, П.Т. Саблук, О.В. Пернарівський, Н.С. Прокопенко, М.І. Савлук, В.П. Синчак та ін. 

Віддаючи належне працям учених, які досліджують особливості диверсифікації ризиків 
кредитної діяльності банків, зазначимо, що низка питань потребують додаткового висвітлення. 
Оскільки темпи зростання банківського бізнесу сповільнюються, недостатньо уваги приділяється 
кредитуванню та ризикам в реальних секторах економіки, підвищенню ефективності ведення бізнесу. 
В опублікованих наукових працях не повною мірою визначено особливості та способи вдосконалення 
кредитних відносин банків із сільськогосподарськими підприємствами, особливо в кризових умовах, не 
розкрито вплив регуляторів і суб’єктів аграрного та кредитного ринків на їх оптимізацію. 

Постановка завдання. Мета даної статті полягає у визначенні сутності поняття 
«диверсифікація банківських кредитних ризиків» як одного зі способів зниження їх рівня та 
відновлення і підвищення ефективності банківського кредитування сільськогосподарського 
виробництва.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними методами і способами зниження 
ризиків в економіці є диверсифікація, страхування, резервування, хеджування, сек’ютеризація, 
розподіл, мінімізація та уникнення.  

Насамперед відзначимо, що одним з існуючих способів знизити загальну схильність ризику є 
спосіб такого зниження через перерозподіл вкладів та/або зобов’язань і саме його називають 
диверсифікацією. У зв’язку із цим найбільш загальні засоби регулювання ризиків у банківській практиці 
зводяться до їх диверсифікації (тобто залучення кредитних ресурсів, розподілу, регулювання 
структури і розмірів, забезпечення, гарантій), а також до постійного контролю з боку банку за 
виконанням необхідних співвідношень і нормативів (нормативу максимального розміру ризику на 
одного позичальника, нормативу великих кредитних ризиків, що встановлюються центральним 
банком) та здійснення у разі необхідності заходів по їх коригуванню.  

Істотну роль при цьому відіграє рівень забезпечення банківської установи належною базою 
інформації, оснащення сучасними новітніми технологіями, наявність висококваліфікованого персоналу 
та насамперед вчасний та ефективний прогноз економічної кон’юнктури. На практиці, врахувавши всі 
можливі варіанти комбінації видів економічної діяльності за певними ознаками, ми маємо можливість 
отримати досить конкурентні позиції по їх кредитних ризиках, і це викликає необхідність застосування 
різних стратегій диверсифікації в процесі управління ризиками кредитування. 
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Розповсюджена думка, що диверсифікація – це розміщення наявних фінансових коштів в 
декілька видів активів, які мають низьку взаємозалежність між собою ціною і дохідністю. Ще однією 
формою диверсифікації виступає мобілізація засобів з різних незалежних джерел. 

Управління ризиком кредитного портфеля комерційного банку має ґрунтуватися насамперед на 
принципах управління кредитним портфелем. До них відносяться:  

– ліквідність. Це означає, що банк в будь-який час повинен мати достатню кількість готівки для 
поточних виплат.  

– ризик. Зменшення ризику при виборі активів також є важливою проблемою управління 
кредитним портфелем.  

– диверсифікація. Один з основних принципів полягає у розподілі кредитного портфеля між 
собою розмірами власного капіталу, формами власності та умовами діяльності. Виділяють 3 основні 
напрямки: галузева диверсифікація; географічна диверсифікація; портфельна диверсифікація;  

– спеціалізація. Дає можливість фінансовому посереднику краще знати ринок, фінансове 
становище потенційних клієнтів, а, значить, і отримувати більший прибуток.  

– постійні клієнти банку. Банки зацікавлені у встановленні тривалих відносин з клієнтом, що є 
одним із принципів управління кредитним портфелем в цілому, і кредитним ризиком банківського 
портфеля зокрема.  

– відсотковий ризик. Одним з найбільш значущих є диверсифікація кредитного портфеля за 
ступенем ризику кожної позики, що входить до складу кредитного портфеля [1, с. 49]. 

Діяльність виробників аграрної продукції значним чином залежить від впливу чинників 
зовнішнього порядку – так званих системних. До них відносять ризики: цінові, відсоткові, валютні, 
інфляційні ризики та ризики державного, а в умовах поглиблення інтеграції нашої держави в світове 
господарство та вступом до СОТ і ЄС і міждержавного регулювання. Цей вид ризиків походить з 
макроекономічної сфери і на них не мають значного впливу ні сам позичальник, ні банк-кредитор. 
Проте вони можуть вчасно застосовувати методи, що дозволять знизити вплив вказаних ризиків.  

Розглядаючи кредитний ризик сільськогосподарського підприємства, необхідно відмітити його 
основну внутрішню складову, так званий виробничий ризик. Даним поняттям ми окреслюємо ризики 
вірогідних втрат, що можуть виникнути внаслідок специфічних особливостей, якими характеризується 
виробничий процес у сільському господарстві. Складовими такого ризику виступають: ризик втрати 
врожаю, ризик зниження продуктивності тварин та техніко-технологічний ризик. І при кредитування 
аграрного виробництва ефективним засобом зниження рівня ризиків є диверсифікація. 

Диверсифікація (від лат. diversus – різний і fасеrе – робити) – це розподіл грошових засобів, які 
інвестуються або позичаються, між різними об’єктами вкладень для зменшення ризиків вірогідних 
втрат капіталу або прибутку від нього. Таку диверсифікацію називають диверсифікацією кредитів. У 
сфері банківських операцій принцип диверсифікації виявляється в розподілі позикового капіталу між 
великою кількістю клієнтів. Іноді банківське законодавство забороняє комерційним банкам надавати 
одній фірмі кредит на суму, що перевищує 10 % власного капіталу банку. На принципі диверсифікації 
базується діяльність інвестиційних компаній і фондів. 

Коваленко В.В. зазначає, що стосовно нормативів кредитування інсайдерів, за оптимального 
значення показника не більше 25% норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями 
з пов’язаними з банком особами становив у 2015 р. 31,19%, що свідчить про підвищення кредитного 
ризику в банківській системі України за цим напрямом. Розрізняють інструменти для запобігання 
виникненню кредитних ризиків та інструменти управління наслідками настання кредитних ризиків. 
Останні можуть бути активними (застосовуються для обмеження втрат), такі як: диверсифікація, 
обмеження ризиків, управління проблемними кредитами і пасивними (пов’язані зі страхуванням 
збитків), такими як: утворення резервів ліквідності, утворення резервів власного капіталу, контроль 
якості кредитного портфеля [2, с. 272].  

Диверсифікацію визнають одним з найбільш використовуваних засобів зниження різних ризиків 
під час процесу формування портфеля фінансових активів, позик чи пасивів. Диверсифікація – це міра 
різноманітності в сукупності. Чим більше різноманітність, тим більше диверсифікація. Диверсифікація 
це також важлива інвестиційна концепція. Вона знижує ризик, при цьому часто не знижуючи 
прибутковість. Відчутніший результат від застосування методу диверсифікації можна досягнути, якщо 
додавати в портфель фінансові активи різних регіонів, видів економічної діяльності, класів таким 
чином, щоб при зниженні вартості одного з активів можливою була компенсація за рахунок зростання 
іншого виду активу. 

Разом з цим відома і «наївна диверсифікація» (англ. naive diversification) – стратегія, що 
застосовується, коли інвестор просто інвестує в низку різних активів і сподівається, що ризики 
отримання доходів від цього портфеля тим самим знижуються. Використання цієї стратегії 
необов’язково призводить до зниження пов’язаних з портфелем ризиком, а навіть може підвищити ці 
ризики.  

У більшості випадків диверсифікація ділиться на 2 типи – зв’язана і незв’язана. Новою сферою 
діяльності підприємства, що має зв’язки з уже існуючими площинами бізнесу називають зв’язану 
диверсифікацію (наприклад, у виробництві, маркетингу, матеріальному постачанні або технології). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Незв’язаною називають принципово нову сферу діяльності, яка певним чином не має зв’язків з уже 
існуючими сферами бізнесу.  

У ролі найбільш важливих мотивів диверсифікації можна назвати перерозподіл ризиків, пільги 
певного характеру, використання досвіду, зусилля по укріпленню своїх позицій в галузях, що 
показують постійне зростання, та тих, які відрізняються високим показником норми прибутку. Таким 
чином, в основі диверсифікації лежать три головні цілі: ріст, зниження ризику і прибутковість [3, с. 443].  

Якщо підприємство має очевидну стратегічну перевагу на зростаючому ринку, то один напрямок 
діяльності може виправдовувати залучення всієї уваги і всіх грошових коштів, наявних у 
розпорядженні керівництва підприємства. У своїй діяльності підприємство може використовувати такі 
типи диверсифікації:  

1) концентрична – поповнення своєї номенклатури, яка з технічної чи маркетингової точки зору 
схожа на ту, що випускається підприємством;  

2) горизонтальна – поповнення свого асортименту виробами або послугами, які жодним чином 
не пов’язані з основною діяльністю підприємства, але можуть викликати інтерес у споживачів;  

3) вертикальна – характеризується поглинанням постачальників і споживачів (включаючи 
систему торгівлі). Перевагою даної форми диверсифікації є контроль над всім ланцюжком 
виробництва – від сировини до готового продукту;  

4) конгломератна – поповнення свого асортименту, виробами, що не мають ніякого відношення 
ні до застосовуваної фірмою технології, ні до її нинішніх товарів і сфер діяльності. На практиці 
найчастіше зустрічається використання горизонтальної вертикальної диверсифікації [4, с. 212]. 

У підприємницькій діяльності можна використовувати наступні основні напрями диверсифікації: 
ринку збуту, тобто робота одночасно на декількох товарних ринках і розподіл поставок між багатьма 
споживачами; закупівель сировини і матеріалів, тобто взаємодія з багатьма постачальниками, тому 
керівництво підприємства повинно контролювати кількість своїх постачальників і споживачів; 
інвестиційного портфеля – рекомендується віддавати перевагу реалізації кількох проектів відносно 
невеликої капіталомісткості перед програмами, що складаються з єдиного інвестиційного проекту.  

Диверсифікація інвестицій включає валютного портфеля фірми, яка передбачає вибір для 
проведення зовнішньоекономічних операцій кількох видів валют; депозитного портфеля, що 
передбачає розміщення великих сум тимчасово вільних грошових коштів на зберігання в кількох 
банках [5].  

Диверсифікація портфеля цінних паперів – в стандартний портфель входять цінні папери, що 
мають альтернативні цілі.  

Диверсифікація господарської діяльності – збільшення кількості використовуваних або готових 
до використання технологій, розширення асортименту продукції, що випускається, чи спектра послуг, 
що надаються, орієнтація на різні соціальні групи споживачів, підприємства різних регіонів і т.д. Усе це 
сприяє зниженню ризику, набуттю економічної стабільності та самостійності.  

Диверсифікація видів фінансової діяльності передбачає використання всіх наявних 
альтернативних варіантів отримання прибутку від фінансових операцій різного виду: формування 
кредитного портфеля; фінансові вкладення на короткий строк, формування портфеля довгострокових 
фінансових вкладень, інвестування тощо. 

Таке поняття, як «диверсифікованість кредитного портфеля», припускає наявність значної 
кількості покупців продукції підприємства і має на меті зниження кредитного ризику. Частіше всього 
диверсифікація кредитного портфеля проводиться разом з процесом лімітування концентрації 
кредитних операцій через механізм встановлення ранжованого за групами покупців кредитного ліміту 
в процесі мінімізації певного виду ризику кредитування.  

Отже, ми вважаємо, що з метою з’ясування причин проведення диверсифікації виробничо-
господарської діяльності на підприємствах необхідно проаналізувати переваги і недоліки стратегії. 
Основні переваги диверсифікації випливають з можливості з її допомогою забезпечувати надійний 
захист від ризиків, а також домагатися синергії і підвищувати цінність підприємства. 

Дія механізму диверсифікації найкращим чином проявляється при нейтралізації ризиків 
комплексного характеру несистематичної групи, проте він не показує такої ефективності по 
відношенню до більшої частини ризиків систематичних, таких, як податковий тощо. Тому використання 
цього механізму носить на підприємстві обмежений характер.  

Таким чином, диверсифікація – це метод управління ризиками, який дає можливість 
підприємствам отримання доходу від вкладення коштів у певні проекти. Використання диверсифікації 
може врятувати підприємство від банкрутства і дозволить продовжити ефективніше функціонувати.   

Більшість науковців стверджують, що суть методу диверсифікації кредитного портфеля 
зосереджена в площині розподілу кредитних засобів серед клієнтів-позичальників, різних за 
організаційно-економічними показниками та характеристиками і за виробничо-територіальними 
ознаками. З цієї позиції диверсифікація є трьох видів:  

o кредити розподіляються між клієнтами, що діють в різних галузях – це галузева 
диверсифікація; 
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o кредити розподіляються між клієнтами, що діють і перебувають в різних економічних умовах, 
що зумовлено різними територіальними регіонами, країнами – це диверсифікація географічна; 

o кредити розподіляються між різними категоріями клієнтів, тобто між фізичними та юридичними 
особами, різними організаціями, підприємствами різного розміру тощо, і це допомагає збалансувати 
показники ризиковості та прибутковості кредитного портфеля – це портфельна диверсифікація. 

Отже, можна зазначити, що диверсифікація кредитних вкладень означає розподіл кредитів між 
різними суб’єктами правовідносин, клієнтами різних форм власності і галузей економіки, між різними 
регіонами країни тощо. У деяких випадках дотримання банком диверсифікації здійснюється за 
допомогою нормативів або вимог, які встановлюються НБУ. Чим більшій кількості позичальників 
надається кредит, тим меншим буде ризик неповернення кредитів за інших рівних умов, оскільки 
вірогідність банкрутства багатьох позичальників значно менша, ніж кількох. 

Диверсифікація також досягається розміщенням засобів в активи різної терміновості, різного 
місце розташування, в різні галузі діяльності або типи цінних паперів. Вона виражається у володінні 
багатьма ризикованими активами замість концентрації всіх капіталовкладень тільки в одному з них.  

Таким чином можна вважати, що диверсифікація – це метод пом’якшення ризику шляхом 
розосередження вкладень та обмеження впливу фактора ризику за рахунок уникнення надмірної 
концентрації за одним портфелем. Диверсифікація передбачає пошук та поєднання портфелів, які за 
однакових умов призводять до різних, не обов’язково протилежних результатів. Це метод 
пом’якшення ризику, який застосовується як до активних, так і до пасивних операцій [6]. 

Однак слід відмітити, що метод диверсифікації потрібно використовувати досить обережно, 
зважаючи на статистичні прогнози, оцінку ризиковості, врахувавши потенційні можливості банківської 
установи, в тому числі і в сфері підготовки персоналу. Диверсифікація потребує професійного 
управління та глибокого знання ринку.  

Диверсифікацію (розподіл) можна здійснювати також в часовому, просторовому і 
продуктовому аспекті.  

Диверсифікація кредитних ризиків в часі можлива, якщо кредитний проект передбачає 
послідовні і достатньо чітко розмежовані часові етапи. Проводячи політику розосередження кредитів 
по термінах, банк розподіляє ризики за ознакою часу. У разі орієнтації банку на кредити 
довгострокового характеру розумним є додавання до кредитного портфеля короткотермінових 
кредитів, які якоюсь мірою зможуть урівноважити структуру наявного кредитного портфеля банку. Крім 
того, недостатня збалансованість кредитного портфеля може бути компенсована за рахунок 
структуризації портфелів інших активів, але з розрахунком забезпечення оптимального балансу 
термінів по всьому портфелю кредитів.  

Диверсифікація в просторовому ракурсі може розглядатися за допомогою розподілу 
(«розсіювання») кредитних ризиків між учасниками кредитного процесу; диверсифікації банківської 
діяльності і дроблення кредитного ринку. При визначенні портфеля цінних паперів використовуються 
вкладення в різні види цінних паперів, емітентів, валют: при наданні кредитів по розміщених сумах, 
галузях, регіонах.   

Отже, виходячи з перерахованих підходів та практики банківського кредитування, можна 
стверджувати, що диверсифікація – це метод контролю ризиків за рахунок підбору та розподілу 
активів по різних компонентах які мало корелюють між собою як на рівні фінансових інструментів, так і 
по їх складових. На даний час вважається, що механізм диверсифікації використовується перш за все 
для нейтралізації негативних банківських наслідків несистематичних (внутрішніх) видів ризиків. 
Принцип дії механізму диверсифікації заснований на розділенні ризиків, що перешкоджає їх 
концентрації [7].  

Більшість банківських продуктів існують на ринку вже досить давно, принципово нові продукти 
на сьогодні відсутні. У докризовий період банки активно пропонували інноваційні для національних 
ринків продукти з метою набуття лідерських позицій і конкурентних переваг. Їх життєвий цикл 
продовжувався за рахунок модифікації та розвитку технологій масового продажу. На сьогодні 
банківський бізнес перебуває в стадії переосмислення наявних продуктів та їх ефективності. Тому, на 
нашу думку, диверсифікацію банківських продуктів слід розглядати як процес, пов’язаний з 
розширенням різноманітності банківських продуктів і широкою диференціацією їх якісних 
характеристик. Відповідно до цього новими продуктами можна вважати структуровані продукти. 
Наприклад, індексований депозит, інвестиційний депозит (або гібридний, з можливістю отримання 
річних відсотків за депозитом і додатковим доходом від інвестицій в інструменти фондового ринку – 
акції та облігації), депозитна картка, банківські метали, інноваційний лізинг [9]. 

Ко-брендінг можна вважати драйвером зростання ринку банківських послуг, головною метою 
якого є отримання прибутку за рахунок розширення клієнтської бази та підвищення активності 
продажу і використання банківських продуктів. За рахунок ко-брендінгу зазнали розвитку іпотечне 
кредитування, споживче кредитування, автокредитування, лізинг, факторинг і форфейтінг, карткові 
продукти, мобільний банкінг та інші інноваційні форми і механізми нейтралізації банківських ризиків 
при кредитуванні сільськогосподарського виробництва.  
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Іншим напрямом взаємодії є страхування майнових та інших інтересів банку, зокрема шляхом 
комплексного банківського страхування (Banker's Blanket Bond, ВВВ), що достатньо поширене в 
міжнародній практиці ризик-менеджменту розвинутих країн світу, але для інших є новацією. Ця 
програма включає страхування активів банку від нелояльних дій персоналу, покриває ризики, 
пов’язані з комп’ютерною системою банку (Computer Crime Policy), дозволяє компенсувати витрати у 
розмірі суми позову проти директора та витрати по відхиленню позову (Directors & Officers Liability). 
Таким чином, за наявності деяких недоліків і стримуючих факторів банківського страхування 
безперечним є факт міцного потенціалу в даному сегменті послуг [9]. 

Традиційно ІТ більш розвинуті в банках, ніж в інших сегментах ринку, але вони також й більш 
закриті та не орієнтовані на зміни. Проте диверсифікація організаційної структури, ко-брендінгові 
процеси потребують відкритої роботи на рівні ІТ-платформ та ІТ-стратегій для зниження ризиків і 
підвищення ефективності. 

Останньою новацією карткових технологій є безконтактні електронні платежі за технологією 
PayPass від MasterCard. Для її прийняття та поширення на національних ринках потрібні банки-
новатори як емітенти та еквайєри, а також час та інвестиції. Іншою технологією є NFC (Near Field 
Communication) – технологія безпровідного високочастотного зв’язку малого радіусу дії, яка дає 
можливість обміну даними між мобільними телефонами, смарт-картками, платіжними терміналами, 
системами контролю доступу тощо. На даний час формування, розвиток і підтримка взаємовідносин з 
клієнтами реалізуються за допомогою CRM-систем (Customer Relationship Management), які гнучко 
дозволяють інтегрувати їх дані в єдиний інформаційний простір. Наступний крок – об’єднання всіх 
інновацій, що орієнтовані на клієнтів не тільки в єдиний інформаційний простір, а в єдиний бізнес-
процес на основі систем нового покоління, до яких відносяться BPM-системи (Business process 
management) та QlikView-системи бізнес-аналітики [9]. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином можна відмітити, що диверсифікація – це 
розсіювання банківських ризиків. Проте вона не може звести ризик до нуля, тому що на діяльність 
банку чинять вплив і фактори зовнішнього порядку, вони не пов’язані з певними об’єктами залучення 
капіталів тож не підвладні впливу диверсифікації. Тому використання цього механізму носить в банках 
обмежений характер. Диверсифікація є найбільш обґрунтованим і відносно менш низьковитратним 
способом зниження ступеня банківських ризиків. Як показує практика, багато банків замість розвитку 
асортиментного ряду своїх послуг, концентруються на декількох найбільш затребуваних продуктах, 
потрапляючи тим самим в залежність від ринкової кон'юнктури.  

Тому, на нашу думку, диверсифікацію банківських продуктів слід розглядати як процес, 
пов’язаний з розширенням різноманітності банківських продуктів і широкою диференціацією їх якісних 
характеристик. У такій ситуації застосування методу диверсифікації кредитної ризиків є 
найважливішим завданням української банківської системи.  
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Постановка проблеми. На сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію покладаються 

значні сподівання у формуванні моделі вітчизняної аграрної економіки, в якій малі виробники зможуть 
зайняти гідне місце поряд з великими підприємствами. Підставою для таких планів є як багатий 
світовий досвід, так і практика організації кооперативного руху в Україні, витоки якої сягають далекого 
ХІХ століття. Агровиробники створюють обслуговуючі кооперативи, прагнучи захистити свої інтереси 
від монопольного тиску ділових партнерів, підвищити економічну ефективність функціонування за 
рахунок раціонального використання ресурсів.  

Разом з тим, теперішній рівень розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні доводиться 
оцінювати як явно недостатній. Із понад тисячі зареєстрованих сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів у 2017 році реально здійснювали господарську діяльність лише 589, й об’єднували вони 
менше 25 тисяч осіб [7]. Це означає, що існуючі моделі створення в сільському господарстві України 
кооперативних структур потребують удосконалення. До найактуальніших відноситься питання 
фінансового забезпечення діяльності кооперативів з використанням коштів із власних і залучених 
джерел.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні й практичні аспекти 
фінансування сільськогосподарських кооперативів та економічних результатів їх діяльності 
розглядають у своїх працях О.І. Гуторов, О.О. Клокар, М.Й. Малік, П.М. Музика, І.М. Паска, 
С.М. Приліпко, П.Т. Саблук, О.М. Саковська, Ю.В. Самойлик, О.П. Славкова, О.С. Чан-Хі та інші 
вітчизняні економісти. Розглядаючи проблеми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої 
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кооперації в Україні, дослідники відзначають недостатню її державну підтримку у формі бюджетного 
фінансування [2, с. 24; 5, с. 140; 6, с. 35; 8]. Натомість Клокар О.О. піднімає питання про запобігання 
зловживання у використанні фінансових допомог і субсидій кооперативам [4, с. 11]. 

Дослідники розглядають окремі джерела фінансового забезпечення сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів [12, с. 320-332]. Вони відзначають перспективність їх співпраці з 
кредитними спілками [13, с. 278], з банківськими установами [18, с. 19]. Приліпко С.М. вбачає 
вирішення фінансових проблем кооперативів у поєднанні державної підтримки з реалізацією 
грантових проектів міжнародної економічної допомоги [8]. Автори аналізують зарубіжний досвід 
вирішення фінансово-економічних проблем обслуговуючої кооперації та розглядають можливості його 
використання в Україні [17; 19]. 

Окремі науковці здійснюють розрахунок витрат, необхідних для створення обслуговуючих 
кооперативів і забезпечення їх функціонування [3, с. 108-114; 12, с. 291-292; 14, с. 38-4], розглядають 
питання визначення економічного ефекту, який отримують агровиробники від членства в кооперативі 
[15, с. 111-112]. 

Водночас ці та інші публікації не охоплюють усі аспекти фінансового забезпечення розвитку 
обслуговуючої кооперації, зокрема на різних стадіях становлення кооперативів. Це обумовлює 
необхідність продовження й поглиблення відповідних досліджень.  

Постановка завдання. Метою дослідження є розгляд теоретичних і практичних підходів до 
фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові проблеми розвитку 
сільськогосподарської кооперації пов’язані з необхідністю віднайти кошти для створення й 
започаткування діяльності кооперативу. Слід також виходити з того, що повинні існувати джерела 
доходів, достатні для підтримання поточної діяльності кооперативу, здійснення певних інвестицій у 
його інноваційний розвиток.  

Гостроту відповідних проблем засвідчили результати проведеного нами в 2017 році опитування 
малих сільськогосподарських виробників Івано-Франківської області. Опитуванням охопили 67 голів 
фермерських господарств та керівників інших малих сільськогосподарських підприємств і 103 голови 
особистих селянських господарств. З представників малого аграрного бізнесу проблему відсутності 
коштів для фінансування діяльності кооперативу 80,6% респондентів оцінили як дуже суттєву, решта 
19,4% – як значну. З голів особистих селянських господарств цю проблему як основну, що 
перешкоджає розвитку кооперації, відзначили 59,2% опитаних.  

Дійсно, для створення оснащеного сучасним обладнанням, здатного надавати якісні послуги 
підприємства потрібні доволі великі видатки. Їх обсяг залежить від профілю та масштабів діяльності 
кооперативу, можливості залучення технічних засобів, що належать його членам. У будь-якому 
випадку для започаткування діяльності кооперативу з розрахунку на одного його члена потрібно 
знайти суму, яка для багатьох власників особистих селянських господарств, дрібних фермерів може 
видатися надто великою. Не менш важливою є наявність гарантій, що акумульовані кошти будуть 
ефективно використані. 

Досвід створення в Україні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів показує, що 
проблеми фінансового забезпечення їх діяльності можуть бути вирішені на необхідному рівні 
скоординованими зусиллями зацікавлених сторін. Результатом цих зусиль є формування певного 
механізму, який включає завдання, принципи й правила фінансування відповідного процесу, 
інструменти, які при цьому застосовуються. Основні складові цього механізму наведені на рис. 1. 

Звичайно, існуючий сьогодні в Україні механізм фінансового забезпечення 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації потребує подальшого розвитку. Удосконалення 
повинні стосуватися насамперед застосування окремих інструментів фінансування на етапі створення 
кооперативу, під час забезпечення його поточної діяльності, у разі прийняття рішення про 
модернізацію кооперативу для підвищення рівня його конкурентоспроможності.  

Кошти (акумульовані ресурси) за джерелами їх походження традиційно поділяються на власні й 
залучені. До отриманих із власних джерел відносяться вступні, членські та цільові внески членів 
кооперативу, паї та додаткові паї, майно, добровільно передане кооперативу його членами [9]. Сюди 
ж відносимо кошти, отримані в результаті господарської діяльності кооперативу (поточні доходи), 
амортизаційні відрахування. З власних джерел формують неподільний, пайовий, резервний та, за 
потреби, спеціальний фонди кооперативу. Варто уточнити, що згідно з Законом України “Про 
сільськогосподарську кооперацію” дохід сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
формується за рахунок надходжень від його членів у вигляді оплати за надані послуги у процесі 
виробництва, заготівлі, переробки, постачання сільськогосподарської продукції. Виходячи з 
неприбуткового статусу, отримані надходження від продажу сільськогосподарської продукції за 
дорученням членів кооперативу не є його доходом [10]. 

Залучення ресурсів для розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації може 
здійснюватися на поворотній та безповоротній основі з різних джерел. Традиційно значні сподівання 
покладаються на кошти з державного (центрального) та місцевих бюджетів для формування 
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матеріально-технічної бази кооперативу на етапі його створення. З цією метою можуть бути залучені й 
грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога 
юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних [10].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Механізм фінансового забезпечення сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації 

Джерело: власні узагальнення автора  

 
Зважаючи на обмежені можливості центрального й місцевих бюджетів, активісти 

кооперативного руху сподіваються на безповоротну фінансову підтримку від громадський організацій і 
підприємницьких структур. В Україні діє чимало фондів і організацій, які надають гранти для реалізації 
проектів, котрі відіграють важливу роль у розвитку громад, мають виражене соціальне значення. 
Зарубіжні кооперативні структури і громадські об’єднання з власної ініціативи й за підтримки урядів 
своїх країн надають волонтерську допомогу, виділяють грантові кошти для стимулювання 
кооперативного руху в країнах, що розвиваються, у тому числі в Україні. 

Успішним прикладом такої діяльності є реалізація проекту “Розвиток молочного бізнесу в Україні” 
(розпочалася у 2014 році). Проект фінансується Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку 
Канади. До його реалізації залучаються й кошти Екофонду Данон в Україні, Міжнародного благодійного 
фонду “Добробут громад”, Дніпропетровської та Львівської обласних державних адміністрацій. 
Безпосереднім впровадженням проекту опікується агенція Сокодеві з Квебеку – мережа кооперативів та 
спільних фондів, які діляться технічною експертизою та знаннями зі своїми партнерами у країнах, що 
розвиваються. Проект спрямований на вирішення труднощів, які стоять перед малими і середніми 
виробниками молока України, шляхом створення та розвитку кооперативів [11]. 

Інструменти фінансування 

З власних джерел Із залучених джерел 

На безповоротній основі На поворотній основі Вступні членські та цільові 
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Прикладом дієвої програми підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації є 
фінансова допомога для створення нових чи розширення діючих кооперативів у областях Західної 
України від агрохолдингу “Мрія”. Реалізація відповідного проекту здійснюється через створений 
агрохолдингом фонд економічного розвитку сільських громад. Передбачене залучення до нього 
насамперед тих сільських громад, де проживають власники земельних паїв, що їх орендує 
агрохолдинг. Отже, підтримка кооперативного руху – елемент взаємовигідної співпраці корпорації та 
сільських громад. Агрохолдинг не отримує від підтримки кооперативного руху прямої фінансової 
вигоди, однак, реалізовуючи важливий соціальний проект, він розраховує на продовження співпраці з 
сільськими жителями, які здають йому в оренду земельні паї. 

Фінансова допомога в рамках зазначеного проекту надається на конкурсній основі. Передбачено 
виділення безповоротних грантів та надання поворотних безвідсоткових позик. На безповоротній 
основі новостворений кооператив міг у 2017 році отримати до 100 тис. грн. У формі безвідсоткової 
позики терміном до двох років створюваний кооператив міг отримати до 200 тис. грн, уже діючий з 
досвідом діяльності від 2 років для забезпечення свого розвитку – до 500 тис. грн. Обов’язковою 
умовою є частка у проекті власних коштів членів кооперативу – новоствореного не менше 20%, уже 
діючого – не менше 50%. Бюджет проекту у 2017 році становив 4 млн грн. Передбачена за потреби 
організація агрохолдингом навчальних семінарів з основ кооперації [1]. 

Звичайно, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не можуть повністю обійтися у своїй 
діяльності без зовнішніх запозичень у формі банківських чи лізингових кредитів. Такі позики є 
невід’ємною складовою аграрного бізнесу. Вони є платними, і розмір плати за користування ними 
формується в кожному конкретному випадку окремо. Очевидно, він залежатиме від стану ринків 
банківських кредитів чи лізингових операцій, термінів кредитування, інших кон’юнктурних чинників. 
Кооперативи можуть розраховувати на зниження вартості позик у випадку участі у відповідних 
цільових програмах. Певні пільги їм можуть запропонувати комерційні партнери (переробні 
підприємства, постачальники тощо), зацікавлені у тривалій співпраці з кооперативом. 

Актуальним є питання про частку власних джерел у формуванні ресурсів кооперативу. 
Утверджується думка, що на етапі створення об’єднання при формуванні його матеріально-технічної 
бази не обійтись без зовнішніх запозичень. Окремі дослідники вважають, що принаймні 80% 
початкових витрат повинні формуватися за рахунок державного бюджету, посилаючись на те, що 
такий механізм (80:20) використовував ще австрійський уряд, коли сприяв формуванні кооперативів 
на Галичині у ХІХ столітті [16, с. 26]. Очевидно, окрім коштів з державного та місцевого бюджетів до 
фінансування витрат на створення кооперативу можуть залучатися й фінансові чи майнові ресурси 
інших структур – громадських організацій, фондів, підприємців тощо. 

Для забезпечення операційної діяльності кооперативів при формуванні його поточних витрат 
слід орієнтуватися на надходження коштів від власної господарської діяльності. У той же час за 
результатами проведеного нами опитування 77,6% респондентів з числа представників малого 
аграрного бізнесу та 68,0% респондентів з числа голів особистих селянських господарств вважали 
бажаною постійну суттєву фінансову підтримку інтегрованих структур з боку держави. Натомість 
думки, що фінансові питання повинні вирішувати самі члени об’єднання, притримувався лише кожен 
п’ятий фермер і кожен десятий власник особистого селянського господарства. 

Звичайно, на сільськогосподарські кооперативи повинні поширюватися існуючі елементи 
державної підтримки аграрного бізнесу – дотації, субсидії, інструменти непрямої фінансової підтримки 
(пільги в оподаткуванні, гарантії при залученні кредитів) та ін. Однак не слід розраховувати на 
обов’язкові постійні фінансові вливання в їх поточну діяльність з державного та місцевих бюджетів. 
Формуючи фінансовий план діяльності кооперативу (прораховуючи відповідні доходи і витрати), слід 
виходити з того, що вона повинна бути самоокупною з урахуванням наявних інструментів фінансової 
підтримки.  

Самоокупність кооперативу як необхідна умова його функціонування передбачає наявність 
економічних стимулів у сільгоспвиробників для членства в кооперативі та достатніх доходів для 
покриття поточних витрат об’єднання. Умови досягнення самоокупності через застосування 
відповідних фінансових інструментів (умов розрахунку з членами, видатків на здійснення поточної 
діяльності) мають бути достатньо переконливо відображені в бізнес-плані, розробленому для 
створення кооперативу.  

Економічні стимули для участі в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі 
передбачають, що його члени отримуватимуть більшу вигоду від користування послугами об’єднання, 
аніж від співпраці з іншими структурами. Зокрема йдеться про те, що ціна реалізації продукції 
заготівельному кооперативу повинна бути вищою, аніж її пропонують посередники, а вартість товарів 
чи послуг, що їх постачатиме (надаватиме) кооператив своїм членам, не може перевищувати 
аналогічні ціни, за якими працюють на ринку інші комерційні структури.  

Порівняння цін (заготівельних чи реалізаційних), якими послуговуються кооперативи та діючі на 
ринку комерційні структури дає вагому, однак неповну інформацію про економічні вигоди, які 
отримують сільгоспвиробники від членства в кооперативі. Функціонування обслуговуючого 
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кооперативу – це й певна гарантія для його членів стабільності економічних відносин у тій сфері, яку 
він охоплює. Виходячи з цього, агровиробники отримують додаткові аргументи для здійснення 
інвестицій у свій розвиток. Крім того, нерідко на ринку взагалі відсутні посередники, на співпрацю з 
якими можна розраховувати. Отже, участь в обслуговуючій кооперації формує джерела доходів, які до 
того селянам узагалі були недоступні.   

Функціонування кооперативу потребує здійснення певних поточних витрат, які мають бути 
покриті пайовими внесками його членів. Пайові (а за потреби – й додаткові) внески повинні покривати 
як змінні, так і умовно-постійні витрати кооперативу. Рівень змінних витрат залежить від обсягу 
здійснюваних кооперативом операцій та умов придбання ресурсів (наприклад, пально-мастильних 
матеріалів), необхідних для їх виконання. До умовно-постійних витрат сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу слід віднести зарплату його штатних працівників з соціальними 
нарахуваннями на неї, амортизацію основних засобів, що належать кооперативу, плату за оренду 
майна (приміщень), якщо така здійснюється, деякі інші накладні витрати. 

Виходячи з обсягу умовно-постійних витрат, цін на послуги кооперативу та змінних витрат на 
одиницю здійснюваних послуг за традиційною схемою можна визначити мінімальний або критичний 
обсяг (вартість) операцій, що його необхідно здійснити кооперативу протягом певного розрахункового 
періоду. Цей мінімальний обсяг своєю чергою визначає кількість членів, що їх необхідно залучити до 
участі в кооперативі, сферу його дії. Наприклад, при організації молочарських кооперативів на 
Галичині у 20-30-х роках минулого століття виходили з того, що на молочарню повинно постійно 
надходити молоко не менше ніж від двох тисяч корів [3, с. 106]. 

Обсяг умовно-постійних витрат закладається в розрахунки на етапі створення кооперативу. У 
подальшому при потребі він може бути відкоригований через зміну штату працівників, залученого 
обладнання тощо. Та важливо забезпечити виконання членами кооперативу своїх зобов’язань, які 
визначаються обсягом використання ними послуг (реалізації через кооператив продукції, закупівлі в 
нього ресурсів, отримання послуг з обробітку ґрунту тощо). Від дисциплінованості в цьому плані членів 
кооперативу залежатиме фінансова спроможність об’єднання.  

Висновки з проведеного дослідження. Створення сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів потребує значних витрат власних коштів, для покриття яких у малих агровиробників 
здебільшого недостатньо. Оскільки комерційні фінансові структури сьогодні не готові кредитувати 
новостворені кооперативи, потрібна участь у цьому процесі державних органів, підтримка благодійних 
фондів, громадських організацій, зацікавлених підприємницьких структур. Зважаючи на обмежені 
можливості зовнішньої фінансової підтримки, оптимальним варіантом є виділення грантів на 
створення обслуговуючих кооперативів з ґрунтовним опрацюванням заявок на їх отримання. 

Якщо при формуванні матеріально-технічної бази кооперативів не обійтись без зовнішнього 
фінансування, у тому числі на безповоротній основі, то поточна діяльність об’єднання повинна 
передбачати його самоокупність. Інша важлива умова – наявність у агровиробників економічних 
стимулів для участі в кооперативі, яка визначає його конкурентоспроможність. Разом з тим, 
кооператив буде життєздатним, якщо його члени неухильно виконуватимуть взяті на себе 
зобов’язання, незважаючи на певні коливання ринкової кон’юнктури.   
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Постановка проблеми. Технології «керованого хаосу» здійснюють великий вплив на 

економічну та політичну складові державної фінансової політики будь-якої країни. На початку ХХІ ст. 
країни все частіше вдаються до використання непрямих економічних методів впливу на фінансово-
економічну систему. Для української держави це актуально в умовах перманентної нестабільності 
через трансформації економічної системи країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних аспектів фінансово-
валютного регулювання знайшли своє місце у працях вітчизняних та зарубіжних економістів. Питання 
фінансово-валютного регулювання досліджували такі сучасні науковці: В.Д. Базилевич, 
Л.О. Баластрик, М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, С. Мартинюк, С.В. Мочерний, О.П. Орлюк, 
Ю.С. Шемчушенко та інші. Методи впливу на економіку за допомогою «теорії керованого хаосу» та їх 
наслідки розглядали С. Дацюк, О. Маліков, Р. Павленко та інші. 

Проте, тематика є недостатньо опрацьованою, тому потребує поглибленого вивчення 
особливостей впливу технологій «керованого хаосу» на валютно-фінансовому ринку України.  
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Постановка завдання. Метою наукової статті є визначення можливостей використання 
технологій «керованого хаосу» на валютно-фінансовому ринку як комбінацію інформаційних та 
економічних механізмів, покликаних забезпечити досягнення фінансово-економічних цілей. 

Основними завданнями статті є: дослідити теоретичні аспекти впливу на фінансово-валютний 
ринок за допомогою технологій «керованого хаосу»; проаналізувати форми та методи впливу на 
фінансово-валютний ринок за допомогою технологій «керованого хаосу». 

Об’єктом наукового дослідження є технології «керованого хаосу» на фінансово-валютному 
ринку країни. 

Предметом наукового дослідження є політико-економічні відносини, що виникають в умовах 
впливу технологій «керованого хаосу» фінансово-валютному ринку України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Національні економічні процеси зазнають 
трансформації під впливом різних суб’єктів: іноземних держав, національної держави, її окремих 
органів чи державних діячів та недержавних суб’єктів економічних відносин. Кожна країна, 
інтегруючись в глобальний чи регіональний валютно-фінансовий простір, прагне реалізувати свої 
фінансово-економічні інтереси, використовуючи для цього різні економічні інструменти. Світова 
практика показує, що багато країн, які мають сьогодні лідируючі позиції у світі, використовують 
технології «керованого хаосу» для впливу на валютно-фінансовий ринок. Суб’єкти фінансового ринку 
України також намагаються за допомогою технологій «керованого хаосу» впливати на валютно-
фінансовий ринок у власних інтересах. 

«Теорія керованого хаосу» належить до теоретичних концепцій, які намагаються застосовувати 
на практиці з античних часів греко-римських цивілізацій для спрямовування суспільно-політичних та 
фінансово-економічних процесів у попередньо запланованому напрямку. 

Суб’єкти, які намагаються організувати світ контрольованого і керованого хаосу, прагнуть 
створити нову реальність – стимулюючи утворення нестабільності та конфліктів і прагнучи утримувати 
їх у стані «тління», уникаючи неконтрольованого розвитку подій. При цьому організатори хаосу 
тримають громадян держави та, дуже часто, її керівництво у постійній напрузі і, тим самим, звужують 
можливості маневру, підштовхують їх до запланованих організаторами дій чи рішень. 

Величезна кількість кроків, які здійснюють українські урядовці, на наш погляд, вписується в 
концепцію «керованого хаосу». Україна уже давно і успішно використовує елементи «теорії 
контрольованого хаосу» для підвищення ефективності контролю як в економіці в загальному, так і на 
фінансово-валютному ринку в зокрема. Інструментами впливу на фінансово-валютному ринку є 
банківське рефінансування, валютна інтервенція, інфляція, девальвація та ревальвація. 

Валютна інтервенція – це пряме втручання центрального банку або казначейства у валютний 
ринок. Вона зводиться до купівлі та продажу центральним банком або казначейством інвалюти. 
Центральний банк купує інвалюту, коли її пропозиція надмірна та курс низький, і продає, коли курс 
інвалюти високий. Таким способом обмежуються коливання курсу національної валюти [2, c. 270]. 

Інфляція – це процес знецінення грошей внаслідок перевищення кількістю грошових знаків, які 
перебувають в обігу, суми цін товарів та послуг, що виявляється у їх діяльності [3, c. 684]. 

Тривале зниження рівня цін називається дефляцією [1, c. 244]. Дефляцію можливо досягнути за 
рахунок зменшення в обігу грошової маси та банкнот шляхом вилучення частини надлишкових 
(надмірних у порівняно з потребами) грошових знаків [9, c. 167]. 

Інфляція виникає при спробі подолання державою фінансово-економічних труднощів шляхом 
додаткової емісії (випуску в обіг грошей та цінних паперів) [9, c. 712]. Проте, в Україні часто додаткова 
емісія здійснюється з метою провокування нестабільності на валютно-фінансовому ринку та 
здійснення валютних махінацій.  

Девальвація – це офіційне зниження курсу національної або міжнародної (регіональної) 
грошової одиниці щодо валют інших країн, міжнародних валютно-грошових одиниць. Девальвація 
зумовлює підвищення цін на споживчі товари і зниження життєвого рівня населення [9, c. 18] .  

Ревальвація – фактичне підвищення курсу національної валюти щодо грошової одиниці інших 
країн або міжнародних грошових одиниць [4, c. 161]. Іншими словами, ревальвація – здійснюване 
державою підвищення вартості національної грошової одиниці [10, c. 247]. 

Отже, технології «керованого хаосу» на валютно-фінансовому ринку – це комбінація 
інформаційних та економічних механізмів, покликаних забезпечити досягнення фінансово-економічних 
цілей. 

Передумови використання шокових елементів «теорії керованого хаосу» на валютно-
фінансовому ринку наступні: наявність у економічних суб’єктів «на руках» великої суми 
«надлишкових» готівкових коштів, які стимулюють зростання попиту на валютному ринку та сприяють 
розкручуванню інфляційної спіралі; зростання імпорту через неспроможність національної економіки 
задовольнити наявний попит економічних суб’єктів, що зумовлює своєю чергою зростання негативного 
сальдо платіжного балансу та «вимивання» валютних ресурсів із держави; «повзуча» девальвація 
національної валюти та зростання дефіциту іноземної вільноконвертованої валюти на національному 
ринку.  
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Для подолання цих негативних явищ держава може використовувати певні маніпуляційні 
технології. Так, при надмірному зростанні грошової маси уряд штучно підтримує девальваційні 
процеси і, відповідно, курс національної валюти швидко падає. Це відбувається з використанням таких 
елементів: центральний банк різко зменшує пропозицію іноземної валюти на валютному ринку; для 
додаткової дестабілізації керівні особи держави або центрального банку роблять нібито 
«непрофесійні» заяви щодо погіршення ситуації на валютному ринку, що спричиняє додаткову паніку 
та хаос; одночасно центральний банк видає значні суми рефінансування, проте під час кризових явищ 
в економіці банки обмежують кредитування реального сектору економіки, тому фінансові ресурси, 
отримані через механізм рефінансування, спрямовуються на валютний ринок; при появі ознак 
стабілізації держава виходить на валютний ринок в особі центрального банку, здійснює велику закупку 
іноземної валюти, створюючи дефіцит іноземної валюти на національному ринку та ін. 

Ці дії розганяють курс дуже помітно – інколи курс національної валюти може знизитись у два-три 
рази. 

Коли падіння курсу досягає максимально-можливої контрольованої межі, центральний банк 
самостійно або через контрольованих економічних суб’єктів (державних банків та інших економічних 
агентів) продає величезну суму валюти на готівковому та безготівковому ринку одномоментно по 
максимальному курсу та повертає у центральний банк фінансові ресурси із комерційних банків, надані 
під час рефінансування, чим здійснює абсорбацію великої маси національної валюти на рахунках 
Національного банку. Через цю абсорбацію курс національної валюти різко зростає, а іноземної, 
відповідно, падає. Виникає дефіцит національної валюти на національному ринку. По низькому курсу 
уряд чи центральний банк викупляє маленькими порціями іноземну валюту, виводячи на національний 
ринок раніше виведену національну валюту у розмірах, потрібних на даний момент національній 
економіці, майже не спричиняючи повторної паніки. За рахунок «зароблених» на паніці фінансових 
ресурсів уряд чи центральний банк може викупити не тільки проданий під час девальваційного хаосу і 
паніки обсяг фінансових ресурсів, а й може купити додатковий обсяг іноземної валюти. 

За допомогою даної «операції» уряд досягає таких результатів: виводить із ринку великий обсяг 
«надлишкової» маси національної валюти, зменшуючи ризики інфляції, та обсяг «надлишкової» маси 
іноземної валюти, уникаючи зростання імпорту, зростання негативного сальдо платіжного балансу; 
«заробляє» додаткові «доходи» для Державного бюджету; досягає стабілізації валютного курсу на 
тривалий період; збідніння населення призводить до зміни акцентів із суспільно-політичних вимог 
(свобода слова, демократія, право вибору) на економічні акценти (збільшення зарплат, потреби 
економічного виживання родини), що своєю чергою дозволяє пануючим економічним і політичним 
кланам і надалі контролювати владу. 

Найбільш показовими використання цих елементів було у 1995 р., 1998 р., у 2008 р., на початку 
2015 р. та на початку 2016 р. 

У 1995 році долар США поступово досягав ціни 170-180 тисяч купоно-карбованців. 
Спровокувавши паніку, уряд розігнав ціну долара до 250-350 тисяч купоно-карбованців у різних 
регіонах держави (найвища ціна була у Криму, на Донбасі, на Буковині, у Києві та Одесі) і, продавши 
долари по високому курсу, встановив ціну приблизно 150 тисяч купоно-карбованців за один долар 
США. До валютної реформи у 1996 р. (тобто протягом року) курс долара США зріс тільки на 20-30 
тисяч купоно-карбованців за одиницю до 170-180 тисяч купоно-карбованців за один дол. США. Після 
валютної реформи курс у межах 1,70-2,00 гривні за один дол. США протримався до світової 
фінансової кризи у 1998 р. 

Після початку кризи у 1998 р. валюта Росії – рубль через оголошення Росією дефолту різко 
девальвував із курсу 5 рублів за долар до курсу 25-30 рублів за долар. Для захисту від імпорту із Росії, 
що різко подешевшав, Національний банк України почав плавну девальвацію гривні. Проте, 
досягнувши курсу 4,5-5 гривні за долар США, центральний банк провів різку ревальвацію гривні до 3,6 
гривні за долар США, заробивши на продажі дорогого долара. 

Помірна девальвація була продовжена до курсу 5,25-5,8 гривні за долар США до 2004 р. без 
різких коливань. Дана тенденція у 1999-2004 рр. була пов’язана не з маніпуляціями, а високими 
темпами інфляції. 

Наступною різкою девальвацією відзначилися зимові місяці під час Помаранчевої революції у 
2004-2005 рр. Уряд, скориставшись нестабільною політичною ситуацією, розігнав девальвацію з 5,5 
гривні за долар до 8-9 гривні за долар США. Після відповідної маніпуляції уряд весною 2005 р. 
ревальвував національну валюту України до 5,05 гривні за долар, і цей курс протримався до середини 
2008 р. 

Під час світової фінансової кризи 2008–2009 рр. уряд побачив нові можливості для валютних 
маніпуляцій. У жовтні 2008 р. центральний банк допустив девальвацію національної валюти до 7,5 
гривні за долар, а на початку листопада девальвував гривню до 6,1 гривні за долар США.  

Наступний етап почався 1 грудня 2008 р. (у цей день Національний банк України надав 
комерційним банкам рефінансування приблизно на 40 мільярдів гривень). До середини грудня 2008 р. 
курс долара зріс до 10-12 гривень за долар США. У 20-х числах грудня 2008 р. уряд різко ревальвував 
національну валюту України до 7,5 гривні за долар. 
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У кінці січня 2009 р. курс національної валюти України девальвував до 9,5 гривні за долар, після 
чого почалася ревальвація до 8,5 гривні за долар США весною 2009 р. та 7,5 гривні за долар США 
літом 2009 р. 

Після відновлення ділової активності на початку осені 2009 р. курс національної валюти України 
зріс до 9,3-9,5 гривні за долар до десятого вересня 2009 р. і після чергової ревальвації до 8 гривень за 
долар США поточний курс протримався наступні п’ять років. 

З початком Революції Гідності у Національного банку України з’явились чергові можливості 
«підзаробити». На початку 2014 р. уряд активно грав на курсі 10-12 гривень за долар США. Після 
відносної стабілізації протягом літа курс протримався біля позначки 12 гривень за долар США, але 
вже восени 2014 р. девальвація продовжилася і економічні агенти, наближені до уряду вже заробляли 
у діапазоні курсу 12,95-17 гривень за долар США, періодично девальвуючи і ревальвуючи гривню. 
Протягом зимових місяців кінця 2014 р. – початку 2015 р. курс тимчасово стабілізувався біля позначки 
16 гривень за долар США. 

Проте у кінці першого кварталу 2015 р. знову почалась поступова девальвація. Економічні 
агенти простимулювали різкий «розігрів» курсу. Девальвація здійснювалась на десятки вітсотків за 
день. Курс національної валюти різко впав майже до 40 гривень за долар США і після реалізації 
великого обсягу валюти відбулась ревальвація курсу української валюти до 25 гривень за один долар 
Сполучених Штатів Америки. Дефіцит гривні на фінансово-валютному ринку поступово призвів до ще 
більшої ревальвації і курс досяг позначок 20-22 гривні за долар США. 

Протягом літа-осені 2015 р. курс національної валюти України коливався у межах 21-25 гривні за 
долар США, проте на початку першого кварталу 2016 р. валютні «ігри» відновилися. На початку січня 
гравці валютного ринку розпочали активно розігрівати валютний курс у бік девальвації національної 
валюти України. Курс долара США активно зростав, а Національний банк України самоусунувся від 
впливу на валютний ринок, поки курс не досяг позначки у 28-29 гривень за долар. Проте, після 
подолання «психологічно важливої» позначки у 30 гривень за долар тенденція могла стати 
неконтрольованою і у ситуацію на валютному ринку втрутився Національний банк України. 
Центробанк України здійснив чотири валютні інтервенції на міжбанківському валютному ринку майже 
на 140 мільйонів доларів США і паніку нівелювали – курс «відкотився» до 26-27 гривень за долар 
США. Сума інтервенцій була незначною у порівнянні з ВВП чи видатками бюджетів України є 
надзвичайно мізерною. Із майже 140 мільйонів доларів приблизно 40 мільйонів були продані через 
декілька «вибраних» банків по заниженому курсу, а ці банки своєю чергою продали закуплені валютні 
ресурси по ринковому курсу іншим банкам. Це свідчить про спланованість хаосу на валютному ринку 
та можливу «корупційну складову» у валютних махінаціях, яку порівняно легко довести.   

Згідно прогнозу Національного банку України, підготовленого на основі рекомендацій 
Міжнародного валютного фонду, у 2018 р. середньорічний курс гривні до долара може скласти 27,8-
28,1 гривень за долар, у 2019 р. – 28,1–28,3 гривні за долар [7].  

Проте, курс національної валюти може бути переглянутий під впливом низки основних ризиків, в 
тому числі війни на сході країни, політичної нестабільності, подальшого падіння чи зростання цін на 
сировину, неефективних рішень державних органів, що регулюють фінансово-валютний ринок і, 
зважаючи на періодичність загострення валютних криз, на початку 2018 р. можна очікувати нові витки 
валютно-курсової нестабільності. 

Контрольованість і регульованість цього хаосу підтверджують такі наслідки: після валютного 
хаосу у 1998 та 2008 рр. не були звільнені голови НБУ; під час хаосу на валютному ринку на початку 
2015 р. непрофесійні, з погляду суспільства, дії і заяви керівника Національного банку України не 
привели до відставки, отже дії Голови НБУ були професійні з погляду нагнітання панічних настроїв на 
валютному ринку та провокування максимального хаосу (проте, контрольованого центральним банком 
і урядом); великі потужні банки чи інші спекулянти валютного ринку, які розхитували ситуацію на 
ньому, не отримали серйозних покарань, що підтверджує провокування максимального 
контрольованого хаосу.  

За твердженням О. П. Орлюка, «основна функція центрального банку держави полягає у 
забезпеченні стабільності національної грошової одиниці. В Україні таку норму закріплено в статті 99 
Конституції України [6] та в Законі України «Про Національний банк України» [5], у статті 6 якого 
зазначено, що відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є 
забезпечення стабільності грошової одиниці України» [8, c. 87]. Проте, ґрунтуючись на проведеному 
дослідженні, можна стверджувати, що Національний банк України не забезпечує стабільність грошової 
одиниці України, а маніпулює стабільністю курсу в інтересах наближених економічних суб’єктів, 
постійно порушуючи тим самим українське законодавство. 

Висновки з проведеного дослідження. За допомогою використання елементів «теорії 
контрольованого хаосу» на валютно-фінансовому ринку держава може досягати не лише 
короткострокові та довгострокові економічні ефекти, але і соціально-політичні цілі щодо збільшення 
контролю над суспільством. 
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Для унеможливлення використання технологій «керованого хаосу» проти добробуту держави та 
її громадян або хоча зменшення негативного впливу на суспільство і державу потрібно законодавчо 
забезпечити такі положення: прийняти законодавчі акти у галузях грошово-кредитного та фінансово-
бюджетного регулювання, які б обмежували можливості маніпулятивного впливу на фінансово-
кредитному ринку України; забезпечити засоби ефективного розслідування можливих зловживань 
високопосадовців, які мають безпосередній вплив на здійснення грошово-кредитної та фінансово-
бюджетної політики, у випадку непередбачуваних різких коливань національної валюти; при 
можливості різкої зміни курсу національної валюти забезпечувати швидке реагування Національного 
банку на події на фінансово-валютному ринку; забезпечувати прозоре рефінансування комерційних 
банків; організувати прозору реалізацію активів збанкрутілих банків. 
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Постановка проблеми. Усі господарські процеси, що відбуваються під час діяльності суб’єктів 

господарювання, зокрема виникнення зобов’язань, підлягають документуванню. Наявність первинного 
документу є підставою для бухгалтерського обліку зобов’язань, від своєчасності та точності якого 
безпосередньо залежатиме якість облікової інформації, яка повинна бути насамперед достовірною, 
вичерпною, повною та оперативною, що своєю чергою забезпечить достовірність та повноту 
фінансової, податкової, статистичної звітності підприємства. Первинні документи також є основним 
інформаційним джерелом не тільки для ведення бухгалтерського обліку, а й для проведення 
економічного аналізу та аудиту. Виходячи з цього, вирішального значення набуває якість первинної 
документації. 

Разом з тим, зміни у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
які, до речі, покликані привести положення основного бухгалтерського Закону у відповідність із 
законодавством Європейського Союзу, зокрема Директивою ЄС № 2013/34/ЄС, а також у Положенні 
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку змінили підходи до місця, змісту і 
статусу первинного документа в бухгалтерському обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання первинного обліку господарських операцій 
окреслювали у різні часи у своїх працях К. Безверхий, М. Білуха, Ф. Бутинець, П. Саблук, Л. Сук, 
Г. Кірейцев, Г. Кім, В. Сопко, Ю. Кім, В. Моссаковський, О. Вакун, С. Волков, К. Вольська, І. Волошан, 
П. Герасим, Л. Гнилицька, Л. Гуцаленко, В. Завгородній, О. Золотухін, С. Івахненков, М. Казанова, 
Н. Коробова, М. Корягін, П. Куцик, С. Легенчук, С. Левицька, В. Лінник, Т. Маренич, Р. Марценюк, 
В. Муравський, М. Огійчук, І. Орлов та інші. Проблемні аспекти документування господарських 
операцій, що виникли внаслідок останніх змін у бухгалтерському законодавстві, висвітлювали у 
спеціалізованій бухгалтерській пресі практикуючі бухгалтери, аудитори і юристи, зокрема 
Т. Царевська, М. Казанова, Д. Кравченко, О. Сумцова, Д. Дрючін, Н. Амброзяк та інші. 

Проте, незважаючи на величезний внесок науковців і практиків, постійні зміни, що відбуваються у 
бухгалтерському обліку, вимагають перегляду багатьох питань щодо первинної документації, а питання 
сутності, значення та оформлення первинних документів залишаються відкритими і актуальними.  
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Постановка завдання. Метою статті є аналіз змін у законодавстві щодо первинного обліку 
зобов’язань на підприємствах та визначення проблемних питань, пов’язаних з ними. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль первинного документа є надзвичайно 
важливою в бухгалтерському обліку зобов’язань, для складання управлінської, фінансової, 
податкової, статистичної звітності, під час вирішення судових справ. Первинний документ завжди 
вважався основою основ бухгалтерського обліку, підставою для визнання витрат, факту виникнення 
зобов’язань та їх погашення. Але, у зв’язку зі змінами в законодавстві, дещо змінилися сутність і зміст 
первинних документів, критерії їх визнання та доказова функція. 

Визначення первинного документа наводиться у двох правових актах, зокрема у Законі України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV [1] та у 
Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженому наказом 
Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88 (далі – Положення № 88) [2]. Перша і найважливіша зміна 
стосується доказової функції первинних документів. У старій редакції зазначене поняття виглядало 
наступним чином: «Первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську 
операцію та підтверджує її здійснення» [1]. Але у Законі України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» зазначено про виключення 
фрази щодо підтвердження здійснення господарської операції [3], тож, як у Законі «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», так і у Положенні № 88 відкоригували визначення первинного 
документа, прибравши згадку про його функцію підтверджувати здійснення господарської операції. Але, 
незважаючи на це, згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
первинні документи все одно є фундаментом для відображення операцій в бухгалтерському обліку. 
Другим підтвердженням цього є Податковий кодекс України, який зазначає, що «для цілей 
оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних 
з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, 
регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і 
сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством» [4].  

Можна зазначити, що зміни є несуттєвими, що «запрацював» принцип превалювання сутності 
над формою (тобто операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної 
форми), але, якщо раніше можна було стверджувати, що, якщо був первинний документ, то і 
господарська операція також була, і підкріпити це ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», то тепер, при виникненні сумнівів лише наявності документа буде 
недостатньо, і підприємствам доведеться доводити факт здійснення господарської операції іншими 
методами, наприклад, вимірювання, зустрічну перевірку, співставлення, перевірка наявності 
можливостей для здійснення операції, вивчення впливу операції на господарську діяльність. Також, 
такі зміни можуть непередбачено вплинути на судові процеси, так як скасовано доказовість первинної 
документації.   

Слід зазначити також дискусійність віднесення розпоряджень керівника до первинних 
документів під час обліку зобов’язань. Так, згідно Положення № 88 «первинні документи — це 
документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські 
операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення» [2]. Але, у 
листі Міністерства фінансів України «Щодо первинних документів» від 27.01.2006 р. № 31-34000-30-
27/1450, зазначено протилежне: «Розпорядження керівника підприємства підтверджує дозвіл 
працівникам підприємства на здійснення операції з передачі майна (розпорядження, вказівку 
здійснити операцію з передачі майна) і не фіксує факту здійснення самої господарської операції з 
передачі майна» [5].  

До первинних документів з обліку виникнення зобов’язань відносяться акти приймання-передачі; 
акти прийнятих робіт; акти про приймання матеріалів; податкові накладні; товарно-транспортні 
накладні та ін. Погашення поточних зобов’язань відображається видатковими касовими ордерами, 
виписками банків, чековими книжками (корінцями) та іншими документами. 

Згідно з Листом Міністерства фінансів України «Щодо особливостей застосування первинних 
документів» від 16.02.17 р. № 31-11410-06-5/4339 [6] рахунок-фактура (інвойс) також вважається 
первинним документом і може бути підставою для відображення в бухгалтерському обліку 
господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) без складання акта приймання-передачі, 
якщо він відповідає певним вимогам:  

1) наявність факту оплати рахунку-фактури, що підтверджується платіжним дорученням, 
розрахунковим чеком, касовим чеком, випискою з розрахункового рахунку, квитанцією до прибуткового 
касового ордера; 

2) наявність необхідних реквізитів, які дають можливість ідентифікувати господарську операцію 
і її учасників (назва підприємства, від імені якого складено рахунок-фактуру, назва контрагента, зміст 
та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції, особистий підпис або інші 
дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь в оформленні рахунка-фактури). 

Відображенню в бухгалтерському обліку на підставі рахунку-фактури підлягає саме 
господарська операція, отже, повинні відбутися зміни в активах / зобов’язаннях або власному капіталі 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172164.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172164.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172164.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17810.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30435.html
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– надходження оплати / надання послуг / відвантаження товарно-матеріальних цінностей. Так і для 
податкового обліку: податковий кредит чи податкове зобов’язання будуть нараховані лише тоді, коли 
відбудеться господарська операція [7]. 

Використання актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг також опинилися під 
загрозою після скасування підтверджувального статусу первинних документів. Але, їх складання є 
обов’язковим, адже вони фіксують факт надання послуг або відвантаження товарно-матеріальних 
цінностей для постачальника і факт отримання послуг / товарів для замовника, що є змінами в 
активах / зобов’язаннях або власному капіталі суб’єкта господарювання, тобто господарською 
операцією.  

Товарно-транспортна накладна є первинним документом, якщо в ній присутні необхідні 
реквізити, що наведені в Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Як 
і усі первинні документи, товарно-транспортна накладна повинна буди заповнена під час здійснення 
господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення [1]. 

Особливу проблему викликають ситуації, коли первинний документ спізнюється. Тепер цей 
момент прояснений у п. 2.6 Положення № 88, у якому передбачено, що у разі, якщо на момент 
складання фінансової звітності підприємство не отримало від контрагента своєчасно первинний 
документ, воно має право (якщо це передбачено графіком документообігу) показати операцію в 
бухгалтерському обліку на підставі «належним чином оформленого внутрішнього первинного 
документа (акта), складеного посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-
матеріальних цінностей, робіт і послуг» [2]. По суті, підприємству надано право показати операцію на 
підставі свого внутрішнього первинного документа. Лист Міністерства фінансів від 22.04.2016 р. № 31-
11410-06-5/11705 зазначає, що таким документом, зокрема, може бути і бухгалтерська довідка [6]. 

Водночас, деякі фахівці рекомендують у ролі такого документу складати акт, оскільки 
бухгалтерська довідка – це документ, який складається бухгалтером, а оцінювати обсяг господарської 
операції (обсяг виконаних робіт, витрати) повинна особа, яка володіє інформацією про це, тобто є 
відповідальною за прийом-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг [8; 9]. Оскільки в 
Положенні № 88 зазначено про акт, це наштовхує на думку, що такий документ має бути ще і 
підписаний певною комісією, а не просто складений відповідальною особою. Складається такий 
документ у довільній формі, але він повинен містити всі обов’язкові реквізити первинного документа. 

Окреме складне питання стосується сум визнання витрат. У п. 2.6 Положення № 88 із цього 
приводу зазначено, що господарська операція, наведена у внутрішньому первинному документі, 
оцінюється відповідно до П(С)БО або М(С)ФЗ. Детальніше цей момент Мінфін пояснював у листі № 
31-11410-06-5/11705, у якому зазначалося, що у внутрішньому первинному документі повинна 
наводитися розрахункова сума витрат, яка має ґрунтуватися на актуальній, доступній і надійній 
інформації (зокрема, до джерел такої інформації можуть належати умови договорів; статистична 
інформація по витратах підприємства за попередні періоди; інформація про зміну тарифних ставок; 
інші джерела, визначені підприємством) [2; 6]. 

Неоднозначність щодо сум визнання витрат у внутрішньому первинному документі викликатиме 
складності у бухгалтерському обліку. Формально підприємству достатньо зробити звичайну проводку з 
визнання кредиторської заборгованості (яку б зробили при отриманні первинних документів від 
контрагента). Але, по-перше, для відображення витрат у бухгалтерському обліку суму потрібно 
оцінити достовірно (п. 6 П(С)БО 16), а внутрішнім первинним документом сума витрат визначається 
лише розрахунковим шляхом (тому є сумніви, наскільки взагалі коректно робити пряму проводку за 
витратами, наприклад, Дт 92 – Кт 685). Тому, для нарахування витрат, за якими на момент складання 
фінансової звітності не отриманий первинний документ, доцільним може бути відкриття додаткових 
субрахунків [8; 9]. 

По-друге, стосовно таких витрат можуть виникнути претензії у податківців, адже не виключено, що 
складений підприємством внутрішній первинний документ вони можуть визнати недостатнім для 
відображення витрат. У такому разі, на думку фахівців, слід убезпечитися і створити під такі витрати 
забезпечення – адже, по суті, маємо справу із зобов’язанням, сума якого на дату балансу є 
невизначеною (п. 4 П(С)БО 11). Тому формально (враховуючи, що невизначеність у сумі заборгованості 
є) підприємство може створити забезпечення під витрати за первинкою, що запізнюється, тим більше 
що це може допомогти уникнути і можливих претензій з боку податківців [8; 9]. 

Так, наприклад, не отримавши рахунок за опалювання офісного приміщення, підприємство 
відразу не робитиме проводку Дт 92 – Кт 685, а спочатку зробить запис Дт 92 – Кт 474 (в оціночній 
сумі). У звітному періоді, коли первинний документ від контрагента отриманий (тобто невизначеність у 
сумі зобов’язань знята), у бухгалтерському обліку зробити запис Дт 474 – Кт 685. У результаті 
вдасться і вимоги бухгалтерського обліку (про відображення операції в періоді її здійснення) виконати, 
і на претензії податківців не наразитися [8; 9]. 

Положення № 88 припускає, що визначена у внутрішньому первинному документі розрахункова 
сума може відрізнятися від фактичної суми. Виходячи з п. 3.5 Положення № 88, у цьому випадку не 
коригуються відображені раніше (на підставі внутрішнього первинного документа) витрати, а 
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враховується тільки різниця, причому у складі витрат поточного періоду (коли від постачальника 
фактично отримані первинні документи) на підставі бухгалтерської довідки. Якщо, наприклад, 
фактична сума витрат більша, ніж та, яка була розрахунково визначена на підставі внутрішнього 
первинного документа, то в поточному періоді слід зробити проводку Дт 92 – Кт 685. 

Одним з дискусійних питань є можливість використання договору у ролі первинного документу. 
Через те, що тепер первинний документ не є фактичним підтвердженням здійснення операції, до 
переліку первинних документів, на перший погляд, можна додати договір, оскільки він містить у собі усі 
необхідні реквізити і має відомості про господарську операцію. Але, у даному випадку питання виникає 
саме з визначення терміну «зобов’язання»: згідно з ПСБО 11 «Зобов’язання», зобов’язання визнається, 
якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у 
майбутньому внаслідок його погашення [10]. Зобов’язання розуміють як обов’язок повернути (не 
надати) гроші, майно тощо, тобто зобов’язання виникає як результат виконання договору другою 
стороною. Бухгалтерське зобов’язання виникає внаслідок минулих подій, а сам договір є підставою 
для здійснення майбутніх подій. Погашення ж цієї кредиторської заборгованості означатиме лише 
зменшення грошових коштів чи іншого майна боржника (активів) і вже буде підтверджуватися іншими 
первинними документами (виписка банку, видатковий касовий ордер, корінець чеку тощо). Саме тому 
некоректно вважати договір первинним документом, який діє як підстава виникнення зобов’язання, 
але не підтверджує його у момент його виникнення (відвантаження товару/надання послуг) [11]. 

Змін зазнали й обов’язкові реквізити первинних документів, зокрема Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачає такі обов’язкові реквізити: назву 
документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст й 
обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за 
здійснення господарської операції та правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що 
надають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. 

Стосовно останнього пункту виникає питання про можливість підписання первинного документа 
за допомогою електронного цифрового підпису, оскільки така норма у законі не прописана. Але п. 2.12 
Положення № 88 містить норму, згідно якої електронний документ створюється з дотриманням вимог 
законодавства про електронні документи та електронний документообіг, а згідно Закону України «Про 
електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. № 852-IV, при дотриманні ряду умов електронний 
цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного [12], тож, можливість 
користуватися електронним підписом залишилася.  

Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного дослідження зроблені 
наступні висновки: 

– незважаючи на внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні» та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку 
№ 88 стосовно виключення фрази про підтвердження здійснення господарської операції первинним 
документом, вони все одно є фундаментом і обов’язковою умовою для відображення зобов’язань в 
бухгалтерському обліку; 

– до первинних документів з обліку виникнення зобов’язань окрім актів приймання-передачі, 
виконаних робіт / наданих послуг, приймання матеріалів, податкових та товарно-транспортних 
накладних можуть бути віднесені рахунок-фактура (якщо він є оплаченим й має відповідні 
підтверджувальні документи, має усі обов’язкові реквізити); внутрішній первинний документ, якщо 
документ від контрагента запізнюється (за умови наявності всіх необхідних реквізитів); 

– договір не є первинним документом, оскільки він діє як підстава виникнення зобов’язання, але 
не підтверджує його у момент його виникнення (відвантаження товару/надання послуг); 

– неоднозначність щодо сум визнання витрат у внутрішньому первинному документі викликатиме 
складності у бухгалтерському обліку зобов’язань, що насамперед пов’язано з необхідністю достовірної 
оцінки витрат для їх відображення в бухгалтерському обліку згідно П(С)БО 16, у той час як внутрішнім 
первинним документом сума витрат визначається лише розрахунковим шляхом; 

– теперішня ситуація, що викликана змінами у бухгалтерському законодавстві щодо первинних 
документів, потребує подальших досліджень, адже допоки невідомо, яким чином контролюючі органи 
поставляться до наслідків «лібералізації первинного документування», а також, оскільки скасування 
доказовості первинної документації створює потребу у пошуках нових способів доведення факту 
здійснення господарської операції. 
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Постановка проблеми. Українське зернове господарство є пріоритетною галуззю 

економічного та продовольчого розвитку країни. Зернове господарство України та світу потребує 
досліджень за допомогою сучасних методів та програм. Саме тому для комплексного розгляду ринку 
варто розглянути питання формування методологічної бази.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань оцінки розвитку ринку 
зерна займалися А.І. Алтухов, А.І. Барбашин, В.М. Гангалов, В.В. Клочан, О.І. Кондратюк, 
В.О. Костроміна, І.Б. Лещик, В.А. Мамчур, Є.В. Милованов, О.В. Нікішина. Дослідженнями щодо оцінки 
світового ринку зерна займалися дослідники-практики Н.Є. Голомша, М.М. Тимошенко, Л.М. Худолій, 
О.М. Шпичак. Розробкою системи показників та комплексного аналізу ринку зерна займалися 
А.І. Алтухов та А.І. Манелля. Дослідження, проведені у сфері зернового господарства, мають 
тенденцію до розгляду окремих питань. Для комплексної оцінки варто використовувати комплекс 
методів та розглядати дану галузь всебічно. Даний аналіз дозволить виявити загальні тенденції, 
зробити якісний прогноз та побудувати стратегію подальшого розвитку. 

Постановка завдання. Метою статті є формування системи методів оцінки виробництва та 
розподілу зернових культур України, на основі якої в супроводженні зі статистичними показниками 
проводиться комплексне оцінювання ринку зерна української держави. Для досягнення поставленої 
мети необхідно: встановити блоки дослідження зернового господарства та його учасників, визначити 
ресурсні, інфраструктурні, регуляторні й інформаційні складові, методи оцінювання виробництва та 
розподілу зернових культур.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Зернове господарство та господарські процеси є 
одним з напрямів розвитку економічного сектору національного господарства. Українська держава є 
однією з передових країн у світі з виробництва зерна, що зумовлює розвиток внутрішнього та 
зовнішніх ринків. 

Згідно Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», ринок зерна – це система товарно-
грошових відносин, що виникають між його суб’єктами в процесі виробництва, зберігання, торгівлі та 
використання зерна на засадах вільної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна та 
визначення цін, а також державного контролю за його якістю та зберіганням [2]. Ринок зерна є 
складною системою, оскільки має багато елементів: 

1. виробники зерна (аграрні підприємства, фермерські господарства, особисті господарства 
населення); 

2. власники земельних ділянок (пайовики); 
3. суб’єкти державного регулювання ринку (Аграрний фонд, Аграрна біржа тощо); 
4. державні підприємства (водопостачальники, газопостачальники та електропостачальники); 
5. організації, що супроводжують діяльність сільськогосподарських підприємств (консалтингові 

компанії, компанії з бізнес-бюджетування); 
6. супутні організації (постачальники сільськогосподарської техніки, запчастин, палива, засобів 

захисту рослин, насіння та добрив, фумігаційні служби); 
7. фінансові установи (банки, що обслуговують діяльність аграрних підприємств та надають 

кредити) та страхові установи; 
8. суб’єкти зберігання зерна (елеватори, хлібоприймальні, зерносклади); 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 247 

9. суб’єкти транспортно-логістичної системи; 
10. суб’єкти організації торгівлі (біржі, оптові ринки, магазини роздрібної торгівлі, ярмарки, 

аукціони, виставки); 
11. кінцеві покупці (борошномельні, комбікормові, пивоварні і круп’яні виробництва, 

хлібопекарські підприємства, макаронні та кондитерські фабрики тощо);  
12. експортери та імпортери.  
Характерними рисами розвиненого ринку зерна є організаційне об’єднання виробників, 

посередників, постачальників, задоволений попит. Схематично структура базових елементів ринку 
зернових культур представлена на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Структура виробництва та розподілу зернових культур 
Джерело: побудовано авторами 

 
До суб’єктів зернового виробництва та розподілу належать виробничі підприємства, 

постачальники, конкуренти та суб’єкти, що супроводжують діяльність підприємств-виробників і 
споживачі. Інфраструктурою ринку є сукупність організацій, що зумовлюють взаємовідносини між 
суб’єктами ринку та супроводжують рух об’єктів ринку від виробників до кінцевих споживачів. 

До обслуговуючої ланки інфраструктури відносяться електропостачальники, газопостачальники, 
водопостачальники, а також підприємства, що постачають техніку, добрива, насіння, паливо, засоби 
захисту рослин, фумігаційні служби. Однак, вітчизняний агропромисловий комплекс у галузі 
виробництва та розподілу зерна зазнає критично-негативних змін, які супроводжуються погіршенням 
стану технічного обладнання та використанням застарілої техніки, в результаті чого збільшуються 
втрати зернових культур та їх конкурентоспроможна якість. 

До фінансової ланки інфраструктури відносяться кредитно-банківські установи та страхувальні 
компанії. До інформаційної ланки інфраструктури відносяться інформаційно-консультаційні послуги 
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організації, консалтингові компанії, бізнес-бюджетування, аналітика, дослідження ринку та оцінка 
конкурентного середовища.  

До юридичної ланки інфраструктури належать відносини, що виникають під час виробничо-
розподільчої діяльності та супроводжуються контрактами, договорами, актами та іншими 
документами. Перелічені суб’єкти впливають на діяльність сільськогосподарських підприємств, які 
займаються виробництвом зернових культур.  

Важливим є також конкурентне середовище суб’єктів виробництва та розподілу зернових 
культур, а також кінцевий споживач. Споживачі поділяються на місцевих та світових (експортери). 
Українській державі притаманні експортно-імпортні відносини у сфері зернового виробництва та 
торгівельних відносинах. У сфері зернового господарства також діють зерносховища, транспортно-
логістична система, за допомогою яких продукція зберігається у відповідних умовах і транспортується 
в належних строках постачання. Розподіл зернових ресурсів супроводжується переважно процесами 
торгівлі. 

До ключових елементів зернового виробництва та розподілу належать земельні, трудові, 
капітальні ресурси, технічне оснащення, посадковий матеріал, добрива, засоби захисту рослин.  

Законодавчу та регуляторну базу формують Аграрний фонд, Міністерство аграрної політики, 
Фіскальна служба України, закони та постанови Верховної Ради України. 

Статистичне супроводження та спостереження за діяльністю сільськогосподарських організацій 
забезпечують різноманітні організації, серед яких Державна служба статистики України [1], 
Європейський комітет статистики [4], Світовий банк [8], Продовольча та сільськогосподарська 
організація Об’єднаних Націй [3], Міжнародна рада з переробки зерна [5], Світова організація торгівлі 
[9], Організація економічного співробітництва та розвитку [6], Міністерство сільського господарства 
США [7]. 

Об’єктами зернового ринку є сукупність зерна та зернопродуктів. Взаємодія між окремими 
суб’єктами зернового ринку утворює кругообіг ринку, який забезпечує виробництво та розподіл 
зернових ресурсів. 

Для оцінки ринку зернових культур використовують системний та функціональні, організаційний, 
поведінковий підходи, кореляційний аналіз, методику оцінки потреб в зерні певного регіону, 
нейромережні моделі, геостатистичні методи, методи оцінки конкурентоспроможності, трендові 
моделі, експертні та методи на основі економіко-математичного моделювання, а також побудова 
інтегрального показника, що включає в себе складний алгоритм розрахунку, який базується на повній 
та достовірній інформації, базу даних якої дослідник формує в залежності від обраної мети. 

Побудовану схему дослідження виробництва та розподілу зернових культур України 
представлено на рис. 2. 

Оцінка ринку зернових культур є комплексною системою завдань, показників та методів, яка 
дозволяє визначити стан даного ринку, оцінити конкурентне середовище та визначити пріоритетні 
напрями розвитку.  

Серед основних завдань запропоновано розглядати питання розподілу посівних площ, 
трудових, фінансових, технічних ресурсів, оцінку запасів та визначення потреби в елеваторах, 
визначення шляхів збуту, виявлення конкуренції, оцінка конкурентного середовища, оцінка експортно-
імпортної діяльності тощо.  

Для вирішення поставлених завдань використовується база даних показників, яка всебічно 
характеризує ринок зернових культур (за наявності даних з офіційних ресурсів в мережі Інтернет). До 
таких показників відносять блок показників площ та їх розподіл між власниками, кількість техніки, 
трудових ресурсів та фінансових вкладень, кількість угод (на міжнародному рівні), урожайність, обсяги 
виробництва та реалізації, експортно-імпортні показники, цінова складова тощо. Важливим питанням 
залишається політика управління запасами зерна, при веденні якої варто керуватися стратегічними 
цілями розвитку даного ринку, а саме: 

– повне задоволення потреб населення та економічна доступність зернових та хлібопродуктів 
для всіх верств населення; 

– задоволення потреб підприємств країни у високоякісному зерні, продуктами його переробки; 
– забезпечення високого рівня продовольчої безпеки; 
– підвищення доходної частини від експортно-імпортних операцій; 
– створення додаткових робочих місць; 
– стимулювання експорту готових  хлібопродуктів; 
– технічне та технологічне оновлення; 
– формування стратегічних резервів зерна тощо. 
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Для комплексної оцінки запропоновано використовувати блок методів, серед яких: 
1) описовий (теоретичний) метод дозволяє розглянути основні умови виробництва та розподілу 

зернової продукції, виявити критерії якості зерна та описати основні вимоги країн-імпортерів 
української продукції, а також визначити умови договірної сторони щодо продажу, визначити правила 
митного та валютного контролю міжнародних операцій; 

2) факторний аналіз дозволяє виділити найбільш впливові фактори, які впливають в процесі 
виробництва та розподілу, що в подальшому сприятиме коригуванню/формуванню стратегії розвитку 
даної галузі; 

3) кластерний аналіз/побудова карти Кохонена дозволяють виявити групи підприємств та країн 
за схожою базою даних показників та дає можливість перейняти досвід від країн щодо ефективнішого 
використання земельних ресурсів та пошуку більш прибуткових шляхів збуту української продукції; 

4) на основі проведених досліджень проводиться прогнозування основних показників 
виробничо-розподільчої діяльності українського зерна, на основі якого будується дерево рішень; 

5) дерево рішень формує систему розвитку подій на ринку. Будується матриця рішень, яка 
демонструватиме найбільш оптимальну та прибуткову стратегію.  

Використання даних методів супроводжується використанням сучасного програмного 
забезпечення. Такими програмами є MS EXCEL та MS VISIO, MS Access, Statistica та SPSS, Deductor. 
За допомогою MS EXCEL можна проводити прості розрахунки щодо показників оцінки ринку зернових 
культур, будувати графіки. MS VISIO дозволяє представити будь-яку інформацію в схематичному 
вигляді. MS Access дозволяє створити зручну базу даних. За допомогою програм Statistica та SPSS 
можна побудувати і зробити аналіз щодо кластерних груп, визначених за обраними показниками. 
Statistica дозволяє побудувати якісну дендрограму. Deductor використовується для побудови карти 
Кохонена, дозволяє отримати кластерні групи країн за вхідними показниками, але побудова цих груп 
відрізняється від методу кластерного аналізу. Для побудови карти світу використовується графічний 
редактор CorelDraw. За допомогою даної програми є можливість розробити власне графічне 
відображення проведеного дослідження та візуально представити отримані результати.   

На основі отриманих результатів формуються рекомендації щодо виробничо-розподільчої 
діяльності країни, що зводиться до блоку прийняття управлінських рішень, який в подальшому 
впливає на блок поставлених завдань (наново сформованих), що зводить систему до циклічного 
вигляду.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, комплексна оцінка ринку зерна України 
забезпечується системою блоків, до якої належать перелік елементів системи, завдання, показники 
оцінювання та методи, на основі чого формується результат та приймаються управлінські рішення 
щодо подальшої політики в зерновому господарстві. В результаті проведеного дослідження 
побудовано схему оцінювання існуючого ринку, яка охоплює всіх учасників ринку у сфері виробництва 
та розподілу ресурсів. Методологія оцінки дозволяє комплексно оцінити потенціал зернової галузі, як 
стратегічно важливої для країни.  

Отже, об’єднання різноманітних методів в циклічну систему оцінювання ринку зерна – від 
виробників до кінцевих споживачів – дає можливість забезпечити постійне завантаження зернових 
підприємств, виходячи з потреб світового ринку та власного ресурсозабезпечення, зменшити витрати 
земельних ресурсів під виснажуючі культури та збільшити ефективність їх використання, зменшити 
собівартість та збільшити конкурентоспроможність на світовому ринку. 
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Постановка проблеми. Перехід на інноваційну модель розвитку та зростання обсягів 
виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами України є необхідною умовою 
зміцнення продовольчої безпеки країни, зростання конкурентоспроможності аграрного виробництва, 
посилення позицій вітчизняних аграріїв на світовому ринку. Сучасний стан галузі не відповідає її 
потенційним можливостям. Тому гостро постає питання модернізаційних змін агропромислового 
виробництва та визначення інструментарію й важелів активізації інноваційного розвитку. 
Забезпечення умов для прискореного розвитку аграрної сфери актуалізується необхідністю якісного 
оновлення елементів матеріально-технічної бази, поліпшення професійної підготовки працівників з 
метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняного аграрного виробництва. 

Актуальність досліджень теоретичних і практичних проблем формування та реалізації стратегії 
інноваційного розвитку агропромислового виробництва визначається, з одного боку, тим, що галузь 
функціонує в умовах подолання залишкових наслідків реформаційних перетворень 90-х років XX 
століття, з іншого боку, недосконалість сучасних стратегічних програм і нормативної бази не сприяє її 
ефективному функціонуванню. Методологічною платформою цілеспрямованої модернізації повинна 
стати науково обґрунтована економічна стратегія інноваційної реструктуризації агропромислового 
виробництва, в якій необхідно визначити ключові цілі і завдання, інструменти, етапи й терміни, обсяги, 
джерела та форми інвестування. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика досліджень інноваційного 
потенціалу агропромислового виробництва й аргументація шляхів його реалізації вирізняється 
наявністю різноманітних методологічних підходів, дискусійністю трактувань самої категорії та 
методами оцінки потенціалу. Визначенню інноваційних засад розвитку аграрної сфери та реалізації 
його інноваційного потенціалу присвятили наукові праці відомі вчені-дослідники М. Малік, О. Мельник, 
К. Прокопенко, П. Саблук, Л. Федулова, О. Шпикуляк [4-6; 8; 9]. Дослідженню питань активізації 
інноваційного процесу в агропромисловому виробництві та його інституціонального забезпечення 
присвятили наукові дослідження видатні вітчизняні вчені: А. Балян, О. Дацій, І. Костирко, Л. Курило, 
О. Шубравська [1; 3; 6; 9-10]. В той же час, відсутність дієвих результатів трансформаційних 
перетворень галузі, низька активність інноваційного процесу, необхідність визначення стратегічних 
імперативів інноваційного розвитку та дискусійність підходів до формування і напрямів реалізації 
інноваційного потенціалу агропромислового виробництва зумовлює подальше вивчення проблем, що 
стосуються методології та методики оцінки й інструментарію реалізації потенціалу інноваційного 
розвитку агропромислового виробництва. 

Постановка завдання. Метою даної статті є оцінка ресурсної  складової та обґрунтування 
інституціонального інструментарію реалізації потенціалу інноваційного розвитку агропромислового 
виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з найбільш негативних результатів 
роздержавлення і приватизації національної економіки стала техніко-технологічна, організаційна та 
економічна деградація сільськогосподарського виробництва, ослаблення, а в деяких галузях повна 
втрата традиційних інтеграційних зв’язків та еквівалентних економічних відносин. Особливо згубно це 
відбилося на тваринництві. Так, за останні двадцять років питома вага продукції тваринництва в 
господарствах усіх категорій знизилася, поголів’я великої рогатої худоби скоротилося, відбулось 
скорочення виробництва основних продуктів тваринництва, крім м’яса птиці [7, с. 111-113]. Однією з 
причин низької ефективності сільського господарства є високий фізичний і моральний знос основних 
засобів, технічна й технологічна відсталість галузі. Дефіцит вільних грошових коштів не дозволяє 
більшості підприємств проводити повноцінну технічну й технологічну модернізацію основних засобів. 
Частка інвестицій в основний капітал сільського господарства не забезпечує інвестиційно-інноваційне 
відтворення виробничого процесу, а знос основних засобів в аграрній сфері досягає 80%. Зазначене 
підтверджує необхідність цілеспрямованої модернізації сільськогосподарського виробництва, яка 
повинна вирішити одну з основних на сьогоднішній день проблем – задоволення потреб населення в 
якісному і доступному вітчизняному продовольстві, створенні умов для розвитку 
конкурентоспроможного сільського господарства і розвитку сільських територій. 

В останні роки спостерігається тенденція до зростання обсягів валової продукції сільського 
господарства. Разом з тим, наявний тренд до збільшення імпорту продовольчої продукції. На перший 
погляд здається, що українці суттєво наростили обсяги споживання основних продуктів харчування. 
Однак, виходячи з кількості спожитих на душу населення основних видів продовольства, цього 
стверджувати не можна. При збільшенні обсягів виробництва сільськогосподарської продукції (валова 
продукція сільського господарства у 2015 році склала понад 150 % до 2000 року) і суттєвому зростанні 
імпорту продовольства (більш як у 6 разів до 2000 р.) за аналізований період обсяг споживання 
основних продуктів харчування з розрахунку на душу населення скоротився і не досяг відповідних 
показників 1990 року. Наявні статистичні дані вказують і на низьку купівельну спроможність більшої 
частини населення країни [7, с. 59-60; 111-113; 142-146].  

Реалізація імперативів інноваційного розвитку ґрунтується на зростанні інноваційної активності 
виробників та частки інноваційної продукції, технологічному оновленні і модернізації матеріально-
технічних ресурсів. За браком офіційних статистичних даних щодо інноваційної активності в аграрній 
сфері можна проаналізувати показники, які вказують на активізацію інноваційного процесу в аграрній 
сфері та перспективи реалізації її інноваційного потенціалу, зокрема зростання матеріаловіддачі, 
фондовіддачі, продуктивності праці, енергозабезпеченості, обсягів виробництва та інвестицій (табл. 
1). 

Так збільшення інвестицій мало б забезпечити зростання фондовіддачі і матеріаловіддачі 
продукції агровиробництва. Як свідчать дані табл. 1, за період 2008–2015 рр. інвестиції перманентно 
зростали, але сформувалась майже стійка тенденція до скорочення фондовіддачі і матеріаловіддачі. 
Показники енергозабезпеченості поступово скорочувались і несуттєво зросли тільки за даними 2012-
2013 рр. Відтак зростання технічної оснащеності аграрної сфери не відбулось, навіть при 
перманентному зростанні інвестицій в основний капітал та зростанні офіційних показників 
продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах. 

 
 
 
 

 



  ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ТТАА  ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ББЕЕЗЗППЕЕККАА   

 

 254 

Таблиця 1 
Динаміка інвестиційно-інноваційних процесів та ефективності діяльності 

сільгосппідприємств України 
 

Показники 
Рік 2015 р. у % 

до  
2008 р. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Інвестиції у основний капітал 
(у поточних цінах) на 100 грн 
с.-г. продукції, грн 

16,4 9,7 12,9 14,8 16,9 13,6 13,2 15,4 93,9 

Інвестиції у основний капітал 
на 1 га с.-г. угідь, грн 

794 446 575 852 900 862 895 999 125,8 

Фондоємність на 100 грн с.-г. 
продукції, грн 

55 65 78 72 88 81 88 101 183,6 

Фондовіддача на 100 грн 
середньорічних виробничих 
фондів, грн 

181 155 128 140 114 123 113 99 54,7 

Матеріалоємність на 100 грн 
с.-г. продукції, грн 

38,4 44,0 55,8 58,4 75,0 64,8 78 116 302,1 

Матеріаловіддача на 100 грн 
матеріальних витрат, грн 

260 227 179 171 133 154 128 86 33,1 

Питома вага матеріальних 
витрат на основне 
виробництво с.-г. продукції, % 

70,4 69,3 70,0 71,2 68,6 69,6 70,4 73,6 104,5 

Енергозабезпеченість на 100 
га посівних площ, кВт 

204 199 193 187 213 218 208 166 81,4 

Вироблено продукції на 1 га 
с.-г. угідь, грн 

4827 4614 4468 5735 5326 6314 6767 6491 134,5 

Джерело: дані державної служби статистики України [2; 7] 

 
За висновками експертів, наявний рівень інвестицій в агропромисловому виробництві є 

фактично найнижчим у національному господарстві, а інвестиції до основного капіталу за період 1990-
2000 рр. скоротилися майже у 25 разів і на 2014 р. сільське господарство змогло відновити обсяги 
інвестування тільки на 24% [10]. Низькою є також і питома вага сільського господарства у структурі 
прямих іноземних інвестицій. За експертними висновками фондоозброєність у аграрній сфері 
практично в 10 разів менша від середньої по національній економіці, а за потужністю тракторного 
парку та наявністю зернозбиральних комбайнів країна поступається Німеччині майже всемеро, 
Франції уп’ятеро. Нестача техніки призводить до суттєвої втрати урожаїв, які становлять 10-11%. 
Окрім того, при здатності українських земельних угідь до продовольчого забезпечення у межах 150-
200 млн осіб, родючість ґрунтів в країні постійно знижується [10, с. 72-73]. 

Аналіз інвестиційно-інноваційного процесу в аграрній сфері засвідчив наявність значних 
перешкод для інноваційного розвитку: відсутність дієвих результатів державної підтримки аграрної 
сфери, низький рівень інвестиційного забезпечення інноваційного процесу, низьку матеріально-
технічну забезпеченість агропромислового виробництва, нерозвиненість інфраструктурного 
забезпечення інноваційного розвитку й інституціональної системності в організації інноваційного 
процесу в аграрній сфері. 

Нагальною є проблема фінансового забезпечення інноваційної діяльності. Дослідження 
доводять переважання власних джерел виробників у загальній сумі фінансових ресурсів при високому 
ризику інноваційної діяльності, що стримує інвесторів, та відсутності довгих пасивів банківських 
установ й прийнятних відсоткових ставок за кредитні ресурси, оскільки пряма бюджетна підтримка 
агропромислової сфери виявилась неефективною, а важливими постають заходи з формування 
іншого механізму підтримки аграрного бізнесу. Такий механізм може бути сформований на базі 
банківських структур за державної участі і регулювання. Нагальними вбачаються і заходи із сприяння 
розвитку венчурного фінансування. Його поширення потребує активної державної підтримки в частині 
податкових пільг (пільгове оподаткування дивідендів венчурних фондів, зменшення податкових 
зобов’язань банкам, які кредитують інноваційну діяльність), правового й інформаційного 
забезпечення. Для вдосконалення нормативно-правового забезпечення венчурної діяльності у сфері 
інноваційного розвитку аграрної сфери потребують визначення основні інструменти підтримки 
венчурного інвестування як виду діяльності (можливості залучення приватних інвестицій, коштів 
іноземних фондів, обмеження впливу держави максимальною часткою участі, гарантування кредитів). 

Отже, для того щоб інновації розглядались не як мета, а як засіб забезпечення 
конкурентоспроможності територіального агропромислового виробництва, вкрай необхідно 
забезпечити цілісність інституціонального регулювання інноваційного розвитку, включивши до нього і 
територіальну компоненту.  
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Формування засад інноваційного розвитку аграрного сектору визначено одним із стратегічних 
пріоритетів, який має втілюватись в цілеспрямованій державній політиці з конкретизацією за 
визначеними імперативами. Разом з тим, дієвий механізм активізації розвитку інновацій в аграрній 
сфері так і не було сформовано. Заходи, які приймалися в інноваційній сфері, не стали інструментом 
реалізації інноваційної політики через те, що не були узгоджені з визначеною інноваційною стратегією 
розвитку й прийнятою довгостроковою програмою інноваційного розвитку, середньостроковими 
планами і програмами, якими були б визначені горизонтальні, галузеві програми, обсяги 
фінансування, індикатори досягнення програмних цілей і механізми забезпечення інноваційних змін.  

Обмежене використання програмно-цільового підходу позбавляє координації управлінських 
впливів на інноваційну активність виробників, а впроваджувані науково-технічні програми не 
забезпечують організаційно-правову базу взаємодії інноваційних суб’єктів. Фінансування прийнятих 
державних програм перебуває на низькому рівні і навіть ці кошти використовуються вкрай 
неефективно. До державних програм майже не залучені галузева й вузівська наука, аграрні 
підприємства. Внаслідок неналежного інституціонального забезпечення не отримали поширення 
мережеві структури, які б забезпечили взаємодію наукових установ, фінансових структур, виробників 
на регіональному рівні. Окремі інноваційні центри та технопарки не сприяють цілісності 
інфраструктурної підтримки. Нерозв’язаними залишаються проблеми розвитку інтелектуального 
капіталу. В даній сфері знизилась патентна активність, скорочується кількість розроблених й 
впроваджених інноваційних продуктів і технологій, залишається на низькому рівні інформаційна 
забезпеченість ринку інтелектуальної власності. 

Означені проблеми потребують розробки відповідного регулюючого інструментарію та 
врахування пріоритетних заходів при обґрунтуванні цільових орієнтирів стратегії інноваційного 
розвитку агропромислового виробництва. До пріоритетних заходів, які мають бути враховані при 
розробці стратегії необхідно віднести: забезпечення умов для функціонування базисних інститутів 
економіки, що впливають на інституціональне середовище інноваційного розвитку; розробка 
програмних заходів державної інноваційної політики та оптимізація інструментарію галузевого й 
територіального регулювання; забезпечення взаємодії держави, комерційних структур, виробників у 
формуванні й реалізації інноваційної політики; використання інструментів підтримки і стимулювання 
розвитку інновацій, формування й підтримки інноваційної інфраструктури, комунікацій, інформаційного 
забезпечення. Основними завданнями, які потребують вирішення в процесі переходу до інноваційного 
розвитку агропромислового виробництва є відтворення наукового потенціалу, стимулювання розвитку 
агроінновацій, підтримка сприятливого інноваційного середовища, формування інноваційної 
інфраструктури, розробка заходів регіональної інноваційної політики. 

Визначені пріоритети інноваційного розвитку та відповідне концептуальне забезпечення мають 
знайти своє відображення в розробці і реалізації Державної цільової програми інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва, де будуть враховані державні, регіональні, інфраструктурні, 
фінансові, виробничі суб’єкти інноваційного процесу в агропромисловому виробництві. Програмні цілі 
мають системно здійснюватись в економічній сфері, інвестиційному, інфраструктурному, кадровому й 
інформаційно-консультативному забезпеченні сільськогосподарських товаровиробників, стимулюванні 
розвитку фундаментальної науки та інтелектуального капіталу, мінімізації ризиків інноваційної 
діяльності.  

Висновки з проведеного дослідження. Реалізація стратегічних пріоритетів інноваційного 
розвитку агропромислового виробництва потребує запровадження регулюючих впливів на всіх рівнях 
інституціональної організації, а саме – структури, середовища та інституціонального порядку. На рівні 
інституціональної організаційної структури стабілізаційний вплив має бути спрямованим на розвиток 
інноваційної інфраструктури, організацію інноваційного процесу, інформаційне, кадрове забезпечення, 
удосконалення нормативно-правової бази. На рівні інституціонального середовища адаптаційний 
вплив має передбачати заходи з наближення формальних і неформальних обмежень інноваційного 
розвитку. В цьому контексті необхідна мінімізація впливу або ліквідація інституціональних інноваційних 
пасток: руйнування деструктивних інституцій і інститутів, запровадження дієвих стимулів до інновацій, 
мінімізація інноваційних ризиків, впорядкування формальних норм, які регулюють створення та 
використання інтелектуальних продуктів, підвищення ефективності використання державних коштів в 
інноваційній сфері.  

Реалізація стратегічних імперативів обумовлює запровадження системних заходів управління 
інноваційним розвитком і формування норм стратегічного планування за допомогою розробки та 
реалізації концепції і стратегії інституціонального регулювання інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва, в межах яких визначаються цільові орієнтири інноваційного розвитку 
та розробляються державні програми. В рамках державних програм деталізується механізм реалізації 
стратегії, визначаються заходи й джерела фінансування. Регіональні стратегії інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва мають концептуально відповідати програмним документам, які 
належать до вищих статусів.  
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З метою забезпечення цілісності інституціонального регулювання інноваційного розвитку 
обґрунтовано інструментарій стимулювання розвитку інновацій на регіональному рівні. На стадії 
продукування новацій найбільш прийнятними є інструменти прямого впливу і підтримки (цільове 
фінансування, інфраструктурне, інформаційне, кадрове забезпечення) інноваційного процесу. На 
стадії впровадження і споживання інновацій більш дієвими можуть стати інструменти непрямої дії 
(пільгові кредити, субсидії, податкові пільги). Даний інструментарій має бути застосований системно 
на основі державних програм інноваційного розвитку аграрної сфери та стратегій і програм 
інноваційного розвитку агропромислового виробництва кожного регіону, які враховують його 
інноваційні переваги та наявний потенціал. 
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РЕФЕРАТИ    РЕФЕРАТЫ    ABSTRACTS 
 
Кривенко Н.В. РОЗВИТОК ТЕОРІЙ МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ ТА МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА 

ІНТЕГРАЦІЯ  
Мета. Поглиблення дослідження теорій міжнародного поділу праці з врахуванням наявності порівняльних 

переваг, розвитку внутрішньогалузевої торгівлі, а також – інтеграційних процесів. 
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою роботи стали положення вчених з питань 

міжнародного поділу праці та міжнародної економічної інтеграції, а також загальнонаукові та спеціальні методи. В 
процесі дослідження використано методи узагальнення, аналізу, історико-економічний - для дослідження 
розвитку теорій міжнародного поділу праці; абстрактно-логічний – для формування висновків. 

Результати дослідження. Здійснено аналіз розвитку теорій МПП, починаючи з XVIII ст., зокрема 

акцентована увага на причинах та періодах появи теорій та виникненні нової теорії МПП, яка не заперечує 
класичної. Розглядається питання щодо ролі розвитку НТП, інтеграційних процесів, доходів населення тощо та їх 
впливу на міжнародний поділ праці.  

Наукова новизна результатів дослідження. Поглиблено дослідження  розвитку теорій МПП в напрямі 

врахування причин, змін та конкретних періодів. Проводиться паралель між дослідженням міжнародного поділу 
праці та розвитком міжнародної економічної інтеграції. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на 

створення сприятливих умов розвитку внутрішньогалузевої торгівлі, що особливо важливо в сучасних умовах 
поглиблення глобалізації, а також розвитку міжгалузевої торгівлі як в межах, так і поза межами інтеграційних 
угрупувань.  

Ключові слова: міжнародний поділ праці, внутрішньогалузева торгівля, міжнародна економічна інтеграція, 

порівняльні переваги, спеціалізація, фактори виробництва, спільний ринок. 
 
Кривенко Н.В. РАЗВИТИЕ ТЕОРИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
Цель. Углубление исследования теорий международного разделения труда с учетом наличия 

сравнительных преимуществ, развития внутриотраслевой торговли, а также – интеграционных процессов. 
Методы исследования. Теоретической и методологической базой работы стали положения ученых по 

вопросам международного разделения труда и международной экономической интеграции, а также общенаучные 
и специальные методы. В процессе исследования использованы методы обобщения, анализа, историко-
экономический – для исследования развития теорий международного разделения труда; абстрактно-логический 
– для формирования выводов. 

Результаты исследования. Осуществлен анализ развития теорий МПП, начиная с XVIII в., в частности, 

акцентировано внимание на причинах и периодах появления теорий и возникновении новой теории МРТ, которая 
не отрицает классической. Рассматривается вопрос относительно роли развития НТП, интеграционных 
процессов, доходов и т.д. и их влияния на международное разделение труда. 

Научная новизна результатов исследования. Углубленно исследование развития теорий МПП с учетом 

причин, изменений и конкретных периодов. Проводится параллель между исследованием международного 
разделения труда и развитием международной экономической интеграции. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

направлены на создание благоприятных условий развития внутриотраслевой торговли, что особенно важно в 
современных условиях углубления глобализации, а также развития межотраслевой торговли, как в пределах, так 
и вне интеграционных группировок. 

Ключевые слова: международное разделение труда, внутриотраслевая торговля, международная 

экономическая интеграция, сравнительные преимущества, специализация, факторы производства, общий рынок. 
 
Kryvenko N.V. DEVELOPMENT OF THE THEORIES OF INTERNATIONAL LABOR AND INTERNATIONAL 

ECONOMIC INTEGRATION 
Purpose. Deepening the study of theories of the international division of labor, taking into account the existence 

of comparative advantages, the development of intra-industry trade, and integration processes. 
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the work were the positions of scientists on 

the problems of the international division of labor and international economic integration, and general scientific and 
special methods. In the process of research, the methods of generalization, analysis, and historical and economic 
methods were used to study the development of theories of the international division of labor; abstract-logical – to form 
conclusions. 

Findings. The analysis of the development of theories of international division of labor has been carried out since 

the XVIII century, in particular, attention is paid to the causes and periods of the emergence of theories and the 
emergence of a new theory of international division of labor, which does not deny the classical theory. The question of 
the role of the development of scientific and technical progress, integration processes, incomes, etc. is considered and 
their influence on the international division of labor. 

Originality. Research of development of theories of MPP is deep in direction of account of reasons, changes and 

concrete periods. A parallel is being drawn between the study of the international division of labor and the development 
of international economic integration. 

Practical value. The results of the research are aimed at creating favorable conditions for the development of 

intra-industry trade, which is especially important in the current conditions of deepening globalization, and – the 
development of inter-industry trade in and outside integration groups. 
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Key words: international division of labor, intra-industry trade, international economic integration, comparative 

advantages, specialization, factors of production, common market. 
 

 
 
Федірко М.М., Живко М.А. КОНЦЕПЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В АСПЕКТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
Мета. Дослідження та узагальнення міжнародного досвіду підвищення енергоефективності національних 

економік для вироблення пропозицій щодо впровадження її концепції в Україні. 
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стали: загальнонаукова методологія, яка 

передбачає системний аналіз і міждисциплінарний науково-системний підхід до дослідження проблеми 
енергоефективності та засад сталого розвитку. В процесі дослідження використані методи: емпіричний, індексів, 
порівняльного аналізу і узагальнень статистичних даних при дослідженні та узагальненні міжнародного досвіду 
підвищення енергоефективності національної економіки. 

Результати дослідження. Встановлено, що сучасна енергетика, заснована на використанні викопних 

видів палива, є відповідальною за проблему зміни клімату на Землі, пов’язану зі збільшенням концентрації 
парникових газів. Визначено, що раціональне використання та ощадлива витрата ресурсів органічного палива 
(вугілля, нафти, природного газу), підвищення ефективності кінцевого споживання енергії в усіх секторах 
економіки, розвиток поновлюваних джерел енергії (біомаси, гідроелектроенергії, сонячної та енергії вітру, 
геотермальної й від інших джерел) забезпечать потреби людства в енергії й одночасно знизять антропогенний 
тиск у глобальному масштабі. Виявлено основні ініціативи розвинутих країн в реалізації концепції сталим 
розвитком економіки і показана тісна взаємозалежність від енергоефективності. 

Наукова новизна результатів дослідження. Виявлено особливості політики енергозбереження, її 

потенціал енергозбереження та основні причини низької енергоефективності. Визначено основні бар’єри, що 
стримують розвиток енергозбереження: відсутність системності державної політики енергозбереження; 
колосальне відставання нормативної бази; відсутність мотиваційних заходів до впровадження енергозберігаючих 
технологій; недоліки в інформаційному забезпеченні і фінансуванні проектів; неналежний рівень організації та 
координації. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути 

використані для формування та коригування енергозберігаючої стратегії України під час розробки концепції 
«зеленої економіки», нормотворчої діяльності, в практиці управління переходом на концепцію «зеленої 
економіки», на регіональному рівні.  

Ключові слова: сталий розвиток, енергоефективність, «зелена економіка», добробут суспільства, «зелене 

економічне зростання», сталий розвиток енергетики.  
 
Федирко М.Н., Живко М.А. КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В АСПЕКТЕ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Цель. Исследование и обобщение международного опыта повышения энергоэффективности 

национальных экономик для выработки предложений по внедрению ее концепции в Украине. 
Методика исследования. Методологической основой исследования стали: общенаучная методология, 

предусматривающая системный анализ и междисциплинарный научно-системный подход к исследованию 
проблемы энергоэффективности и основ устойчивого развития. В процессе исследования использованы методы: 
эмпирический, индексов, сравнительного анализа и обобщений статистических данных при исследовании и 
обобщении международного опыта повышения энергоэффективности национальной экономики. 

Результаты исследования. Установлено, что современная энергетика, основанная на использовании 

ископаемых видов топлива, отвечает за проблему изменения климата на Земле, связанную с увеличением 
концентрации парниковых газов. Определено, что рациональное использование и экономное расходование 
ресурсов органического топлива (угля, нефти, природного газа), повышение эффективности конечного 
потребления энергии во всех секторах экономики, развитие возобновляемых источников энергии (биомассы, 
гидроэлектроэнергии, солнечной и энергии ветра, геотермальной и от других источников) обеспечат потребности 
человечества в энергии и одновременно снизят антропогенное давление в глобальном масштабе. Выявлены 
основные инициативы развитых стран в реализации концепции устойчивым развитием экономики и показана 
тесная взаимозависимость от энергоэффективности. 

Научная новизна результатов исследования. Выявлены особенности политики энергосбережения, ее 

потенциал энергосбережения и основные причины низкой энергоэффективности. Определены основные 
барьеры, сдерживающие развитие энергосбережения: отсутствие системности государственной политики 
энергосбережения; колоссальное отставание нормативной базы; отсутствие мотивационных мероприятий к 
внедрению энергосберегающих технологий; недостатки в информационном обеспечении и финансировании 
проектов; ненадлежащий уровень организации и координации. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут 

быть использованы для формирования и корректировки энергосберегающей стратегии Украины при разработке 
концепции «зеленой экономики», нормотворческой деятельности, в практике управления переходом на 
концепцию «зеленой экономики», на региональном уровне. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, энергоэффективность, «зеленая экономика», благосостояние 

общества, «зеленый экономический рост», устойчивое развитие энергетики. 
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Fedirko M.M., Zhyvko M.A. ENERGY EFFICIENCY CONCEPT IN THE ASPECTS OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY 

Purpose. The aim of the article is to research and generalization of international experience in increasing energy 

efficiency of national economies to develop proposals for the implementation of its concept in Ukraine. 
Methodology of research. The methodological basis of the research was the following: general scientific 

methodology, which provides system analysis and interdisciplinary scientific and system approach to the study of the 
problem of energy efficiency and the principles of sustainable development. In the course of the research, methods were 
used: empirical, indexes, comparative analysis and generalizations of statistical data in the study and generalization of 
international experience in improving the energy efficiency of the national economy. 

Findings. It is established that modern energy, based on the use of fossil fuels, is responsible for the problem of 

climate change on Earth, associated with an increase in the concentration of greenhouse gases. It is determined that the 
rational use and saving of resources of organic fuel (coal, oil, natural gas), increase of the efficiency of final energy 
consumption in all sectors of the economy, the development of renewable energy sources (biomass, hydroelectric power, 
solar and wind energy, geothermal and from other sources) will provide humanity’s energy needs while at the same time 
reducing human pressure on a global scale. The main initiatives of developed countries in realization of the concept of 
sustainable development of the economy are revealed and close interdependence from energy efficiency is shown. 

Originality. The features of energy saving policy, its energy saving potential and the main reasons of low energy 

efficiency are revealed. The main barriers hindering the development of energy saving are identified: lack of a systematic 
state policy of energy saving; a colossal backlog of normative base; lack of incentive measures to implement energy-
saving technologies; shortcomings in information provision and project financing; inadequate level of organization and 
coordination. 

Practical value. The obtained research results can be used to formulate and adjust the energy saving strategy of 

Ukraine during the development of the concept of "green economy", rule-making activity, in the practice of managing the 
transition to the concept of "green economy", at the regional level. 

Key words: sustainable development, energy efficiency, "green economy", welfare of society, "green economic 

growth", sustainable development of energy. 
 

 
 
Маслій Н.Д., Захарченко Н.В., Осіпова М.С. ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ 

СОЮЗОМ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ 
Мета. Розкриття перспектив фінансування ЄС розробок та впровадження технологічних інновацій в 

Україні. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загально наукові та спеціальні методи, 

зокрема діалектичний метод та метод аналізу і синтезу (для дослідження сутності та закономірностей розвитку 
технологічних інновацій); порівняльний метод, методи узагальнення даних (для дослідження затверджених 
програм, профінансованих ЄС); статистичний аналіз (для аналізу місця України в програмі «Горизонт-2020» та 
кількості поданих нею заявок на міжнародному рівні). Також у процесі дослідження використано системний підхід 
для обґрунтування закономірностей формування фінансової складової, за допомогою якої формується 
інноваційна сфера.  

Інформаційною основою дослідження стали офіційні звіти та аналітичні публікації провідних міжнародних 
та українських економічних організацій. 

Результати дослідження. Визначено, що інновації є важливим важелем регулювання економічної 

діяльності. Виявлено, що за рахунок інноваційних продуктів держава має якісну перевагу на міжнародній арені. 
Встановлено, що ЄС активно створює програми, які направлені на фінансування інноваційної сфери, в тому числі 
технологічних інновацій. Доведено, що Україна в рамках цієї програми займає непровідне місце, оскільки рівень її 
підтримки технологічних розробок на базі ВНЗ наразі є недостатнім.  

Наукова новизна результатів дослідження. Визначені перспективні напрямки фінансування 

Європейським Союзом технологічних інновацій в Україні та засобів їх впровадження.  
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження підтверджують, що 

за допомогою європейських програм фінансування розробок та впроваджень технологічних інновацій на базі ВНЗ, 
Україна в змозі залучити зарубіжний капітал з метою зростання економічного розвитку держави та добробуту 
населення. 

Ключові слова: Європейський Союз, технологічні інновації, фінансування, грантові програми. 
 
Маслий Н.Д., Захарченко Н.В., Осипова М.С. ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В УКРАИНЕ 
Цель. Раскрытие перспектив финансирования ЕС разработок и внедрения технологических инноваций в 

Украине. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, 

в частности, диалелектический метод и метод анализа и синтеза (для исследования сущности и 
закономерностей развития технологических инноваций); сравнительный метод, методы обобщения данных (для 
исследования утвержденных программ, финансируемых ЕС); статистический анализ (для анализа места 
Украины в программе «Горизонт-2020» и количества поданных ею заявок на международном уровне). Также в 
процессе исследования использован системный подход для обоснования закономерностей формирования 
финансовой составляющей, посредством которой формируется инновационная сфера. 

Информационной основой исследования являются официальные отчеты и аналитические публикации 
ведущих международных и украинских экономических организаций. 
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Результаты исследования. Определено, что инновации представляют собой важный рычаг 

регулирования экономической деятельности. Определено, что за счет инновационных продуктов государство 
имеет качественное превосходство на международной арене. Установлено, что ЕС активно создает программы, 
которые направлены на финансирование инновационной сферы, в том числе технологических инноваций. 
Доказано, что Украина в рамках этой программы занимает не ведущее место, поскольку уровень ее поддержки 
технологических разработок на базе высших учебных заведений является недостаточным. 

Научная новизна результатов исследования. Определены перспективные направления 

финансирования Европейским Союзом технологических инноваций в Украине и средств их внедрения. 
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

подтверждают, что с помощью европейских программ финансирования разработок и внедрений технологических 
инноваций на базе высших учебных заведений Украина в состоянии привлечь зарубежный капитал с целью 
роста экономического развития государства и благосостояния населения. 

Ключевые слова: Европейский Союз, технологические инновации, финансирование, грантовые 

программы. 
 
Maslii N.D., Zakharchenko N.V., Osipova M.S. THE PERSPECTIVES OF FINANCING THE EUROPEAN 

UNION OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is to disclosure of prospects for EU financing for development and introduction of 

technological innovations in Ukraine. 
Methodology of research. In the process of research, general scientific and special methods were used, in 

particular dialectical method and method of analysis and synthesis (for the study of the essence and patterns of 
technological innovation); comparative method, data aggregation methods (for research of approved programs funded by 
the EU); statistical analysis (for analyzing the place of Ukraine in the program "Horizon-2020" and the number of 
applications submitted by it at the international level). Also, in the process of research, a systematic approach was used 
to substantiate the regularities of the formation of a financial component, through which an innovative sphere is formed.  

The information basis of the research is the official reports and analytical publications of the leading international 
and Ukrainian economic organizations. 

Findings. It is determined that innovation is an important lever of economic activity regulation. It is revealed that 

due to innovative products, the state has a qualitative advantage on the international arena. It is established that the EU 
is actively developing programs aimed at financing the innovation sphere, including technological innovations. It is 
proved that Ukraine within the framework of this program occupies a non-conductive place, as the level of its support for 
technological development on the basis of universities is insufficient.  

Originality. The perspective directions of financing of the European Union’s technological innovations in Ukraine 

and the means of their implementation are determined. 
Practical value. The obtained results of the research confirm that with the help of the European programs for 

financing the development and implementation of technological innovations on the basis of higher educational 
institutions, Ukraine is able to attract foreign capital in order to increase the economic development of the state and the 
welfare of the population. 

Key words: European Union, technological innovation, financing, grant programs. 

 

 
 
Бабій Г.Я. ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

У ПРИКОРДОННИХ ІЗ ПОЛЬЩЕЮ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
Мета. Виявлення основних інституційно-правових проблем, які обмежують інвестиційно-інноваційну 

активність у прикордонних із Польщею областях України та окреслення на цій основі пріоритетних напрямів 
здійснення інституційно-правових змін. 

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є теорія інституційної економіки і 

теоретичні положення регіональної економіки. Методичні напрацювання ґрунтуються на застосуванні елементів 
інституційного аналізу, порівняльного аналізу та монографічного методу.   

Результати дослідження. Виявлено низку інституційно-правових бар’єрів, які перешкоджають розвитку 

інвестиційно-інноваційних процесів у прикордонних із Польщею регіонах України. Передусім це стосується 
застарілої системи управління, яка обмежує спроможність органів місцевого самоврядування до налагодження 
ефективних форм транскордонної взаємодії з польськими партнерами. По-друге, відчувається брак спільних дій, 
спрямованих на реалізацію стратегій регіонального розвитку, передусім у частині впровадження інновацій у 
прикордонних із Польщею регіонах України. По-третє, звертає на себе увагу дефіцит кадрів та низька якість 
соціального капіталу. 

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано пріоритетні напрями удосконалення 

інституційно-правових засад активізації інвестиційно-інноваційних процесів у прикордонних із Польщею регіонах 
України. Зокрема, це стосується обґрунтування принципів «розумного зростання» в українсько-польському 
транскордонному регіоні, налагодження транскордонних механізмів інноваційного розвитку та започаткування 
діяльності низки транскордонних інституцій, орієнованих на поліпшення інвестиційного клімату, а також на 
розробку та комерціалізацію інновацій. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження мають практичну 

значимість для органів місцевого самоврядування прикордонних із Польщею областей України, як на 
регіональному, так і на субрегіональному та локальному рівнях. Вони можуть успішно використовуватися в 
діяльності інститутів громадянського суспільства та суб’єктів інноваційного підприємництва, які функціонують у 
прикордонних із Польщею регіонах України. 
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Ключові слова: інвестиційно-інноваційні процеси, прикордонні із Польщею регіони України, інституційно-

правові засади, європейська інтеграція. 
 
Бабий Г.Я. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНO-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРИГРАНИЧНЫХ С ПОЛЬШЕЙ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Цель. Выявление основных институционально-правовых проблем, ограничивающих инвестиционно-

инновационную активность в приграничных с Польшей областях Украина и определение на этой основе 
приоритетных направлений осуществления институционально-правовых изменений. 

Методы исследования. Методологической основой исследования является теория институциональной 

экономики и теоретические положения региональной экономики. Методические наработки основаны на 
применении элементов институционального анализа, сравнительного анализа и монографического метода. 

Результаты исследования. Выявлено ряд институционально-правовых барьеров, препятствующих 

развитию инвестиционно-инновационных процессов в приграничных с Польшей регионах Украины. Прежде всего 
это касается устаревшей системы управления, ограничивающей способность органов местного самоуправления 
к налаживанию эффективных форм трансграничного взаимодействия с польскими партнерами. Во-вторых, 
ощущается нехватка совместных действий, направленных на реализацию стратегий регионального развития, 
прежде всего в части внедрения инноваций в приграничных с Польшей регионах Украины. В-третьих, обращает 
на себя внимание дефицит кадров и низкое качество социального капитала. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы приоритетные направления 

совершенствования институционально-правовых основ активизации инвестиционно-инновационных процессов в 
приграничных с Польшей регионах Украины. В частности, это относится к обоснованию принципов «умного 
роста» в украинско-польском трансграничном регионе, налаживанию трансграничных механизмов 
инновационного развития и создания ряда трансграничных учреждений, ориентированных на улучшение 
инвестиционного климата, а также на разработку и коммерциализацию инноваций. 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования имеют практическую 

значимость для органов местного самоуправления приграничных с Польшей областей Украины, как на 
региональном, так и на субрегиональном и местном уровнях. Они могут успешно использоваться в деятельности 
институтов гражданского общества и субъектов инновационного предпринимательства, функционирующих в 
приграничных с Польшей регионах Украины. 

Ключевые слова: инвестиционно-инновационные процессы, пограничные с Польшей регионы Украины, 

институционально-правовые основы, европейская интеграция. 
 
Babiy H.Ya. INSTITUTIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF INTENSIFICATION OF INVESTMENT AND 

INNOVATION PROCESSES IN THE BORDER REGIONS WITH POLAND IN THE REGIONS OF UKRAINE AT THE 
PRESENT STAGE OF EUROPEAN INTEGRATION 

Purpose. The aim of the article is to reveal the main institutional and legal problems that restrict investment and 

innovation activity in the border regions of Poland in the regions of Ukraine and outline on this basis the priority directions 
of implementation of institutional and legal changes. 

Methodology of research. The methodological basis of the study is the theory of institutional economics and the 

theoretical positions of the regional economy. Methodical work is based on application of elements of institutional 
analysis, comparative analysis and monographic method. 

Findings. A number of institutional and legal barriers that hinder the development of investment and innovation 

processes in the border regions with Poland in Ukraine are identified. First of all, this relates to an outdated management 
system that limits the ability of local governments to establish effective forms of cross-border cooperation with Polish 
partners. Secondly, there is a lack of joint actions aimed at implementing regional development strategies, primarily in 
terms of introducing innovations in the border regions with Poland in the regions of Ukraine. Thirdly, the shortage of 
personnel and the poor quality of social capital are attracting attention. 

Originality. The priority directions of improvement of institutional and legal principles of activation of investment 

and innovation processes in the border regions with Poland in the regions of Ukraine are substantiated. In particular, this 
concerns the substantiation of the principles of ―reasonable growth‖ in the Ukrainian-Polish cross-border region, the 
establishment of cross-border mechanisms for innovation development, and the establishment of a number of cross-
border institutions aimed at improving the investment climate, as well as the development and commercialization of 
innovations. 

Practical value. The obtained results of the study have practical significance for local governments of the border 

regions with Poland in the regions of Ukraine, both at the regional and sub-regional and local levels. They can be 
successfully used in the activities of institutes of civil society and subjects of innovative entrepreneurship, which operate 
in border regions with Poland in the regions of Ukraine. 

Key words: investment and innovation processes, border regions with Poland, regions of Ukraine, institutional 

and legal principles, European integration. 
 

 
 
Касич А.О., Налісна М.В. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
Мета. Висвітлення результатів дослідження сучасних тенденцій розвитку сільського господарства 

зарубіжних країн та встановлення впливу інновацій на зростання цього сектора. 
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Методика дослідження. Під час дослідження використовувались загальнонаукові методи, такі як: 

системний аналіз головних показників, які впливають на рівень інноваційної активності сільського господарства 
тієї чи іншої країни; спеціальні методи економіко-статистичного дослідження для визначення динаміки витрат на 
наукові дослідження в аграрному секторі. 

Результати дослідження. Визначені основні тенденції розвитку сільського господарства у світі та окремих 

розвинених країнах. Дається порівняння таких країн, як США, Нідерланди, Індії й України за основними 
показниками, котрі характеризують продуктивність сільського господарства. Обґрунтовано вплив інновацій в 
аграрній сфері, який полягає у зменшенні частки зайнятого населення у сільському господарстві на фоні 
зростання продуктивності виробництва. Встановлено цільові орієнтири, що забезпечать інноваційний розвиток 
аграрної сфери України.  

Наукова новизна результатів дослідження. Використано системний підхід для визначення основних 

напрямів розвитку світового сільського господарства та його особливі риси у розвинених країнах задля 
визначення чинників, які сприяють інноваційному росту сільського господарства країни. Наведене співставлення 
України до розвинених країн за показниками продуктивності сільського господарства дає змогу оцінити стан 
українського агросектору відносно розвинених країн.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на 

виявлення закономірностей між державною підтримкою, фінансуванням інноваційної діяльності агросфери та 
рівнем її розвитку в країні. 

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, сільське господарство, агропромисловий комплекс. 

 
Касич А.А., Налесная М.В. РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
Цель. Освещение результатов исследования современных тенденций развития сельского хозяйства 

зарубежных стран и установления влияния инноваций на рост этого сектора. 
Методика исследования. В ходе исследования использовались общенаучные методы, такие как: 

системный анализ основных характеристик, влияющих на уровень инновационной активности сельского 
хозяйства той или иной страны; специальные методы экономико-статистического исследования для определения 
динамики расходов на научные исследования в аграрном секторе. 

Результаты исследования. Определены основные тенденции развития сельского хозяйства в мире и 

отдельных развитых странах. Дается сравнение таких стран, как США, Нидерланды, Индии и Украины по 
основным показателям, которые характеризуют производительность сельского хозяйства. Обосновано влияние 
инноваций в аграрной сфере, которое заключается в уменьшении доли занятого населения в сельском хозяйстве 
на фоне роста производительности производства. Установлены целевые ориентиры, которые обеспечат 
инновационное развитие аграрной сферы Украины. 

Научная новизна результатов исследования. Использован системный подход для определения 

основных направлений развития мирового сельского хозяйства и его особые черты в развитых странах для 
определения факторов, способствующих инновационному роста сельского хозяйства страны. Приведенное 
сопоставление Украины к развитым странам по показателям производительности сельского хозяйства позволяет 
оценить состояние украинского агросектора относительно развитых стран. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

направлены на выявление закономерностей между государственной поддержкой, финансированием 
инновационной деятельности агросферы и уровнем ее развития в стране.  

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, сельское хозяйство, агропромышленный 

комплекс. 
 
Kasych A.O., Nalisna M.V. THE ROLE OF INNOVATIONS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT: FOREIGN 

EXPERIENCE 
Purpose. The aim of the article is to highlight the results of research on modern agricultural development 

tendencies in foreign countries and to determine the influence of innovations on the growth of this sector. 
Methodology of research. General scientific methods are used during the research, such as: systematic 

analysis of key indicators that influence the level of innovation activity of agriculture in a country; special methods of 
economic and statistical research to determine the dynamics of costs for research in the agricultural sector. 

Findings. The basic tendencies of agriculture development in the world and some developed countries are 

determined. 
A comparison of such countries as the USA, the Netherlands, India and Ukraine on the main indicators that 

characterize agricultural productivity is presented. The influence of innovations in the agrarian sphere, which consists in 
reducing the share of the employed population in agriculture with the growth of productivity of production, is 
substantiated. Target benchmarks are set up, which will ensure the innovative development of the agrarian sector of 
Ukraine. 

Originality. A systematic approach was used to determine the main directions of development of world 

agriculture and its special features in the developed countries in order to determine the factors contributing to the 
innovative growth of agriculture in the country. 

The above comparison of Ukraine to developed countries on the indicators of agricultural productivity gives an 
opportunity to assess the state of the Ukrainian agricultural sector in the developed countries. 

Practical value. The obtained results of the study are aimed at revealing patterns between state support, 

financing of innovative activity of the agricultural and the level of its development in the country. 
Key words: innovations, innovative development, agriculture, agro-industrial complex. 
 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    ––  1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 263 

 
 
Завадська Д.В. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ 
Мета. Дослідження досвіду інноваційного розвитку провідних країн та розробка рекомендацій щодо 

визначення сценаріїв інноваційного розвитку національної економіки України.  
Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи системного, теоретичного 

узагальнення, багатовимірного статистичного аналізу, порівняльного співставлення, табличного та графічного 
подання результатів, що дозволило автору визначити характер розвитку 28 країн світу, узагальнити особливості 
їх економічного укладу та сформулювати сценарії інноваційного розвитку економіки України.  

Результати дослідження. Визначено, що провідні країни характеризуються розвиненою інноваційною 

екосистемою (інститути, інфраструктура, наука, освіта, ринок). Доведено, що вища освіта та професійна 
підготовка набувають значущості поряд з такими традиційними факторами виробництва, як праця та капітал. 
Відмічено тенденції до росту вкладу в довгострокове зростання економічного благополуччя країн показників 
поліпшення якості робочої сили, капіталу, інвестицій. Досліджено ступінь впливу факторів «Макроекономічна 
стабільність», «Вища освіта та професійна підготовка», «Розвиненість фінансового ринку» та «Рівень розвитку 
бізнесу» в інноваційному розвитку країн Європейського Союзу, України, Ближнього Сходу, Північної Америки, 
Океанії та Північно-Східної Азії.  

Наукова новизна результатів дослідження. На підставі емпіричних узагальнень в статті визначено 

основи нової моделі інноваційного розвитку національної економіки України, які забезпечуються особливостями 
впливу факторів економічного добробуту на інноваційний розвиток країни. 

Практична значущість результатів дослідження. Реалізація сценарію інноваційного розвитку економіки 

України, відповідно до структурних змін в глобальному інвестиційному портфелі, сприятиме зростанню темпів 
фінансування банками невеликих інноваційних проектів із коротким строком окупності.  

Ключові слова: сукупна факторна продуктивність, довгострокове економічне зростання добробуту, 

інноваційний розвиток, модель національної економіки, сценарій.   
 
Завадская Д.В. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ  
Цель. Изучение опыта инновационного развития передовых стран и разработка рекомендаций по 

определению сценариев инновационного развития национальной экономики Украины. 
Методология исследования. В ходе исследования использовали методы систематического, 

теоретические обобщения, многомерного статистического анализа, сравнительного сопоставления, табличного и 
графического представления результатов, что позволило автору определить характер развития 28 стран, 
резюмировать особенности их экономического уклада и разработать сценарии инновационного развития 
экономики Украины. 

Результаты исследования. Определено, что ведущие страны характеризуются развитой инновационной 

экосистемой (институты, инфраструктура, образование, наука, рынок). Доказано, что высшее образование и 
профессиональная подготовка приобретают значимость наряду с такими традиционными факторами 
производства, как труд и капитал. Отмечены тенденции к увеличению вклада в долгосрочный рост 
экономического благосостояния стран показателей улучшения качества рабочей силы, капитала, инвестиций. 
Исследована степень влияния факторов «Макроэкономическая стабильность», «Высшее образование и 
профессиональная подготовка», «Развитость финансового рынка», «Уровень развития предпринимательства» в 
инновационном развитии стран Европейского союза, Украины, Ближнего Востока, Северной Америки, Океании и 
Северо-Восточной Азии. 

Научная новизна результатов исследования. На основе эмпирических обобщений в статье определены 

основы новой модели инновационного развития национальной экономики Украины, которые обеспечиваются 
особенностями влияния факторов экономического благополучия. 

Практическая значимость результатов исследования. Реализация сценария инновационного развития 

экономики Украины, в соответствии со структурными изменениями в Глобальном инвестиционном портфеле, 
направлена на увеличение темпов финансирования банками небольших инновационных проектов с 
краткосрочным сроком окупаемости. 

Ключевые слова: совокупная факторная производительность, долгосрочное экономическое 

благополучие, инновационное развитие, модель национальной экономики, сценарий. 
 
Zavadska D.V. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE: CONCEPTUALIZATION OF APPROACHES 

AND DETERMINATION OF PRIORITIES 
Purpose. The aim of the article is to study the experience of innovative development of leading countries and 

develop recommendations for defining scenarios for innovation development of the national economy of Ukraine. 
Methodology of research. Methods of systemic, theoretical generalization, multivariate statistical analysis and 

comparative comparison, tabular and graphical presentation of results are used in the course of the study, which allowed 
the author to determine the nature of the development of 28 countries of the world, to generalize the peculiarities of their 
economic structure and to formulate scenarios of innovative development of the Ukrainian economy. 

Findings. It is determined that the leading countries are characterized by a developed innovative ecological 

system (institutes, infrastructure, science, education, market). It is proved that higher education and vocational training 
acquire significance along with such traditional factors of production as labor and capital. The tendencies of growth of the 
contribution to the long-term growth of economic prosperity of the countries indicators of improvement of quality of labor, 
capital and investments are noted. 
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The degree of influence of the factors ―Macroeconomic stability‖, ―Higher education and professional training‖, 
―Development of the financial market‖ and ―Level of business development‖ in the innovation development of the 
countries of the European Union, Ukraine, Middle East, North America, Oceania and Northeast Asia. 

Originality. The foundations of a new model of innovative development of the national economy of Ukraine are 

outlined in the article based on empirical generalizations. They are provided by the peculiarities of the influence of factors 
of economic prosperity on the country’s innovative development. 

Practical value. Implementation of the scenario of innovative development of the Ukrainian economy, in 

accordance with structural changes in the global investment portfolio, will help increase the pace of financing of small 
innovative projects with banks with a short payback period. 

Key words: total factor productivity, long-term economic growth of welfare, innovation development, model of 

national economy, scenario. 
 

 
 
Волошина С.В., Калініченко Д.Р., Логвиненко Н.І. РОЗВИТОК ТЕХНОПАРКІВ ЯК ОСНОВА 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ З КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМ ЛЮДСЬКИМ 
КАПІТАЛОМ 

Мета. Обґрунтування зв’язку між економікою інноваційного типу, вагомим елементом якої є технопарки, і 

конкурентоспроможністю людського капіталу. 
Методика дослідження. Методологічним підґрунтям дослідження виступають: загальнонаукові і 

спеціальні методи (порівняння, узагальнення, типології, аналізу, синтезу, аналогії) – при оцінці сучасного стану 
інноваційного потенціалу України та ефективності його використання; системний та історико-логічний підходи, 
пов’язані з реалізацією теорії людського капіталу. 

Результати дослідження. Встановлено об’єктивну необхідність в умовах постіндустріального розвитку 

суспільства формування національної економіки інноваційного типу. Оцінено сучасний стан інноваційного 
потенціалу України та ефективності його використання як передумов формування національної економіки 
інноваційного типу. Проведена оцінка країни за індексом людського розвитку (розвитку людського капіталу), 
визначено причини низької позиції країни у світовому рейтингу. Встановлено зв’язок між розвитком людського 
капіталу та ефективністю інновацій. Визначені сутнісні характеристики технопарків як форми інноваційної 
економіки. Встановлено місце людського капіталу як передумови ефективного розвитку технопарків. Визначено 
вплив технопарків на формування конкурентоспроможного людського капіталу. Запропоновано необхідність 
оцінки впливу технопарків на міграцію людського капіталу та перерозподіл його за регіонами країни.  

Наукова новизна результатів дослідження. Науково обґрунтовано існування прямого зв’язку між 

економікою інноваційного типу, вагомим елементом якої є технопарки, і конкурентоспроможністю людського 
капіталу. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження спрямовані на 

визначення ключових індикаторів соціально-економічного розвитку на макро- і мезорівнях. Вони можуть бути 
використані при розробці державної і регіональної інноваційної політики та політики сприяння зайнятості 
населення. 

Ключові слова: інноваційна економіка, інноваційний потенціал, людський капітал, технопарк, 

конкурентоспроможність. 
 
Волошина С.В., Калиниченко Д.Р., Логвиненко Н.И. РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКОВ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ С КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

Цель. Обоснование связи между экономикой инновационного типа, весомым элементом которой являются 

технопарки, и конкурентоспособностью человеческого капитала. 
Методика исследования. Методологическим основанием исследования выступают общенаучные и 

специальные методы (сравнение, обобщение, типологии, анализа, синтеза, аналогии) – при оценке 
современного состояния инновационного потенциала Украины и эффективности его использования; системный и 
историко-логический подходы, связанные с реализацией теории человеческого капитала. 

Результаты исследования. Установлена объективная необходимость в условиях постиндустриального 

развития общества формирования национальной экономики инновационного типа. Оценено современное 
состояние инновационного потенциала Украины и эффективности его использования в качестве предпосылок 
формирования национальной экономики инновационного типа. Проведена оценка страны по индексу 
человеческого развития (развития человеческого капитала), определены причины низкой позиции страны в 
мировом рейтинге. Установлена связь между развитием человеческого капитала и эффективностью инноваций. 
Определены сущностные характеристики технопарков как формы инновационной экономики. Установлено место 
человеческого капитала как предпосылки эффективного развития технопарков. Определено влияние 
технопарков на формирование конкурентоспособного человеческого капитала. Предложено необходимость 
оценки влияния технопарков на миграцию человеческого капитала и перераспределение его по регионам 
страны. 

Научная новизна результатов исследования. Научно обосновано существование прямой связи между 

экономикой инновационного типа, весомым элементом которой являются технопарки, и конкурентоспособностью 
человеческого капитала.  

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

направлены на определение ключевых индикаторов социально-экономического развития на макро- и 
мезоуровне. Они могут быть использованы при разработке государственной и региональной инновационной 
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политики, политики содействия занятости населения. 
Ключевые слова: инновационная экономика, инновационный потенциал, человеческий капитал, 

технопарк, конкурентоспособность. 
 
Voloshyna S.V., Kalinichenko D.R., Logvinenko N.I. THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY PARKS AS 

THE BASIS FOR THE FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMY OF THE COUNTRY WITH A COMPETITIVE 
HUMAN CAPITAL 

Purpose. The aim of the article is to substantiate of the relationship between an innovation-type economy, which 

significant element are research and technology parks, and the competitiveness of human capital. 
Methodology of research. The methodological basis of the research is general scientific and special methods 

(comparison, generalization, typology, analysis, synthesis, analogy) in assessing the current state of Ukraine’s innovation 
potential and the effectiveness of its use; systemic and historical-logical approaches related to the implementation of the 
theory of human capital. 

Findings. An objective necessity is found in the conditions of postindustrial development of the society of the 

formation of an innovative national economy. The current state of the innovative potential of Ukraine and the 
effectiveness of its use as prerequisites for the formation of an innovative national economy are estimated. The country 
is assessed on the human development index (development of human capital), the reasons for the country ’s low position 
in the world rating have been determined. The relationship between the development of human capital and the 
effectiveness of innovation has been established. The essential characteristics of research and technology parks as 
forms of innovative economy are determined. The place of human capital as the prerequisites for the effective 
development of research and technology parks is established. The influence of research and technology parks on the 
formation of competitive human capital is determined. The need to assess the impact of research and technology parks 
on the migration of human capital and its redistribution across the regions of the country is suggested. 

Originality. The existence of a direct link between an innovation-type economy, which significant element are 

research and technology parks, and the competitiveness of human capital has been scientifically substantiated. 
Practical value. The results of the research are aimed at identifying key indicators of socio-economic 

development at the macro- and meso-level. They can be used in the development of state and regional innovation 
policies and policies of resident employment promotion. 

Key words: innovative economy, innovative potential, human capital, research and technology parks, 

competitiveness. 
 

 
 
Лункіна Т.І. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ОДИН ІЗ ІННОВАЦІЙНИХ НАПРЯМІВ ЕФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ 
Мета. Аналіз соціалізації економіки як однієї з інноваційних напрямів ефективної діяльності держави на 

основі досягнення консенсусу із суспільством. 
Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися такі методи: діалектичний і 

абстрактно-логічний (пізнання сутності, особливостей соціалізації економіки, збалансованого розвитку та 
соціальної відповідальності, формування висновків); бібліографічний (вивчення і опрацювання наукових праць, 
що присвячені соціалізації економіки, збалансованому розвитку та соціальній відповідальності); системного 
узагальнення (модель функціонування збалансованого розвитку країни, взаємозв’язок соціальної 
відповідальності зі збалансованим розвитком держави); хронологічний (еволюційні етапи популяризації принципів 
збалансованого розвитку) тощо. 

Результати дослідження. Розглянуто особливості розвитку соціалізації економіки на засадах 

збалансованого розвитку. Проаналізовано етапи популяризації принципів збалансованого розвитку. Розроблено 
модель функціонування збалансованого розвитку країни за умови поєднання економічних, соціальних та 
екологічних факторів. Доведено, що одним із перспективних напрямів дотримання збалансованого розвитку є 
соціалізація як взаємозв’язок між соціальною відповідальністю та збалансованим розвитком держави. З’ясовано, 
що розвиток соціалізації економіки як нового етапу розвитку суспільства неможливий без суспільної свідомості з 
урахуванням принципів збалансованого розвитку. 

Наукова новизна результатів дослідження. Використано комплексний підхід до розгляду питань, 

пов’язаних із соціалізацією економіки як одного із ефективних напрямів розвитку економіки держави. 
Практична значущість результатів дослідження. Визначено особливості розвитку соціалізації економіки 

на засадах збалансованого розвитку та у поєднанні із соціальною відповідальністю, результатом якого є 
гармонійне поєднання держави, природи та суспільства. 

Ключові слова: соціалізація економіки, збалансований розвиток, соціальна відповідальність, суспільство, 

екологічні фактори, економічні фактори, соціальні фактори. 
 

Лункина Т.И. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРАНЫ 

Цель. Анализ социализации экономики как одной из инновационных направлений эффективной 

деятельности государства на основе достижения консенсуса с обществом. 
Методика исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: диалектический 

и абстрактно-логический (познание сущности, особенностей социализации экономики, сбалансированного 
развития и социальной ответственности, формирование выводов); библиографический (изучение и проработка 
научных трудов, посвященных социализации экономики, сбалансированному развитию и социальной 
ответственности); системного обобщения (модель функционирования сбалансированного развития страны, 



РЕФЕРАТИ    РЕФЕРАТЫ    ABSTRACTS 

 

 266 

взаимосвязь социальной ответственности со сбалансированным развитием государства); хронологический 
(эволюционные этапы популяризации принципов устойчивого развития) и др. 

Результаты исследования. Рассмотрены особенности развития социализации экономики на основе 

сбалансированного развития. Проанализированы этапы популяризации принципов устойчивого развития. 
Разработана модель функционирования сбалансированного развития страны при условии сочетания 
экономических, социальных и экологических факторов. Доказано, что одним из перспективных направлений 
соблюдения сбалансированного развития является социализация, как взаимосвязь между социальной 
ответственностью и сбалансированным развитием государства. Установлено, что развитие социализации 
экономики как нового этапа развития общества невозможно без общественного сознания на основе принципов 
устойчивого развития. 

Научная новизна результатов исследования. Использован комплексный подход к рассмотрению 

вопросов, связанных с социализацией экономики как одного из эффективных направлений развития экономики 
государства. 

Практическая значимость результатов исследования. Определены особенности развития 

социализации экономики на основе сбалансированного развития и в сочетании с социальной ответственностью, 
результатом которого является гармоничное сочетание государства, природы и общества. 

Ключевые слова: социализация экономики, сбалансированное развитие, социальная ответственность, 

общество, экологические факторы, экономические факторы, социальные факторы. 
 

Lunkina T.І. SOCIALIZATION OF THE ECONOMY AS ONE OF THE INNOVATIVE WAYS OF THE STATE 
EFFECTIVE FUNCTIONING 

Purpose. The purpose of the article is to analyze the economy socialization as one of the innovative directions of 

effective state activity on the basis of reaching consensus with the society. 
Methodology of research. In the process of research the following methods were used: dialectical and abstract-

logical (knowledge of the essence, features of the economy socialization, balanced development and social 
responsibility, the formation of conclusions); bibliographic (studying and processing of scientific works devoted to the 
socialization of the economy, balanced development and social responsibility); systemic generalization (model of the 
functioning of balanced development of the country, the relationship of social responsibility with balanced development of 
the state); chronological (evolutionary stages of popularization of the principles of balanced development), etc. 

Findings. Peculiarities of the development of economic socialization on the basis of balanced development are 

considered. The stages of popularization of the principles of balanced development are analyzed. The model of the 
functioning of balanced development of the country is developed under a combination of economic, social and 
environmental factors. It is proved that socialization is one of the promising directions for observing balanced 
development, which is the relationship between social responsibility and balanced development of the state. It is 
revealed that the development of the socialization of the economy as a new stage in the development of society is 
impossible without social consciousness, taking into account the principles of balanced development. 

Originality. The scientific novelty of the research results consists of the consideration complex of issues related 

to the socialization of the economy as one of the most effective directions for the development of the state’s economy. 
Practical value. The practical significance of the research results is to determine the peculiarities of the 

development of the economy socialization on the basis of balanced development, and in combination with social 
responsibility, the result of which is a harmonious combination of state, nature and society. 

Key words: economy socialization, balanced development, social responsibility, environmental factors, economic 

factors, social factors. 
 

 
 
Оларь Н.Г. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень щодо визначення економічної сутності 

сільськогосподарського виробництва. 
Методика дослідження. Для реалізації поставлених завдань використовувалися такі методи та прийоми: 

монографічний – для комплексного вивчення сучасного стану сільськогосподарського виробництва та визначення 
факторів, що впливають на ефективність діяльності; порівняння – для зіставлення економічних явищ у різні часові 
періоди з метою виявлення причинно-наслідкового зв’язку. 

Результати дослідження. Встановлено, що економічна оцінка сільськогосподарського виробництва є 

основою об’єктивного визначення впливу факторіальних показників на рівень ефективності господарювання. 
Визначено, що наведені ознаки залежать від величини виробництва споживних вартостей, рівня мінімальних 
витрат і раціонального використання ресурсів, тому що споживання є основним і заключним етапом виробництва, 
і лише з врахуванням всіх значень названих показників можна робити об’єктивні висновки про ефективність і 
доцільність виробничої діяльності.  

Наукова новизна результатів дослідження. Доведено, що категорія «економічна ефективність 

сільськогосподарського виробництва» відображає рівень ресурсного забезпечення, збалансованості і оптимізації 
витрат, інноваційність використовуваних технології виробництва умови здійснення діяльності, які забезпечують 
одержання якісної та конкурентоспроможної продукції в обсягах, необхідних суспільству, стійкий фінансовий стан 
товаровиробників і ведення розширеного відтворення за раціонального використання виробничих ресурсів. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження підтверджують 

важливість дотримання ресурсних пропорцій, раціонального забезпечення і використання засобів виробництва, 
оптимального співвідношення між темпами зростання показників ресурсозабезпечення і ресурсовіддачі основних 
економічних показників господарювання. Визначено, що при розгляді ефективності виробництва важливе 
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значення має врахування причинно-наслідкових зв’язків, які діють не тільки усередині підприємства, але і між 
окремими учасниками процесу інтеграції. Недотримання паритету цін на споживчому ринку викликає відчутні 
диспропорції і розбалансованість економіки в цілому та стримує розвиток аграрної сфери, блокує розкриття 
потенціалу агропромислової інтеграції як на рівні країни, так і в регіонах. 

Ключові слова: аграрне виробництво, ефективність, показник, критерій, ефект. 

 
Оларь Н.Г. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Цель. Разработка теоретических, методологических положений по определению экономической сущности 

сельскохозяйственного производства. 
Методика исследования. Для реализации поставленных задач использовались такие методы и приемы: 

монографический – для комплексного изучения современного состояния сельскохозяйственного производства и 
определения факторов, влияющих на эффективность деятельности; сравнения – для сопоставления 
экономических явлений в различные временные периоды с целью выявления причинно-следственной связи. 

Результаты исследования. Установлено, что экономическая оценка сельскохозяйственного 

производства является основой объективного определения влияния факториальных показателей на уровень 
эффективности хозяйствования. Определено, что приведенные признаки зависят от величины производства 
потребительных стоимостей, уровня минимальных затрат и рационального использования ресурсов, так как 
потребление является основным и заключительным этапом производства, и только с учетом всех значений 
названных показателей можно делать объективные выводы об эффективности и целесообразности 
производственной деятельности. 

Научная новизна результатов исследования. Доказано, что категория «экономическая эффективность 

сельскохозяйственного производства» отражает уровень ресурсного обеспечения, сбалансированности и 
оптимизации затрат, инновационность используемых технологии производства условия осуществления 
деятельности, которые обеспечивают получение качественной и конкурентоспособной продукции в объемах, 
необходимых обществу, устойчивое финансовое состояние товаропроизводителей и ведения расширенного 
воспроизводства за рационального использования производственных ресурсов. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

подтверждают важность соблюдения ресурсных пропорций, рационального содержания и использования средств 
производства, оптимального соотношения между темпами роста показателей ресурсообеспечения и 
ресурсовиддачи основных экономических показателей предприятия. Определено, что при рассмотрении 
эффективности производства особо важное значение имеет учет причинно-следственных связей, которые 
действуют не только внутри предприятия, но и между отдельными участниками процесса интеграции. 
Несоблюдение паритета цен на потребительском рынке вызывает ощутимые диспропорции и 
разбалансированность экономики в целом и сдерживает развитие аграрной сферы, блокирует раскрытие 
потенциала агропромышленной интеграции как на уровне страны, так и в регионах. 

Ключевые слова: аграрное производство, эффективность, показатель, критерий, эффект. 

 
Olar N.H. THE ECONOMIC ESSENCE OF THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical and methodological provisions for determining 

the economic essence of agricultural production. 
Methodology of research. The following methods and techniques are used for the realization of the tasks: 

monographic – for the comprehensive study of the current state of agricultural production and the determination of 
factors influencing the efficiency of the activity; comparison – for the comparison of economic phenomena in different 
time periods in order to identify the cause-effect relationship. 

Findings. It is established that the economic evaluation of agricultural production is the basis of an objective 

determination of the influence of factor indicators on the level of economic efficiency. It is determined that the above 
characteristics depend on the value of production of consumer values, the level of minimum costs and rational use of 
resources, because consumption is the main and final stage of production, and only taking into account all values of 
these indicators can make objective conclusions about the efficiency and expediency of production activities. 

Originality. It is proved that the category ―economic efficiency of agricultural production‖ reflects the level of 

resource supply, balance and optimization of costs, innovation of used production technology, conditions of 
implementation, which ensure the receipt of high-quality and competitive products in the volumes necessary for society, 
a stable financial position of commodity producers and extended reproduction for rational use of productive resources. 

Practical value. The obtained results of the research confirm the importance of observance of resource 

proportions, rational provision and use of production facilities, optimal correlation between the growth rates of resources 
supply and resource efficiency of the main economic indicators of management. It is determined that when considering 
the efficiency of production, the consideration of causal relationships, which act not only inside the enterprise, but also 
between the individual participants in the process of integration, is especially important. Non-compliance with the parity 
of prices on the consumer market causes tangible imbalances and imbalances in the economy as a whole and 
constrains the development of the agrarian sector, and blocks the disclosure of the potential of agro-industrial integration 
both at the country level and in the regions. 

Key words: agrarian production, efficiency, indicator, criterion, effect. 
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Биба В.А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ КООПЕРАЦІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
УКРАЇНИ 

Мета. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій 

щодо функціонування кооперативних об’єднань фермерських господарств.  
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися такі методи: статистичного аналізу – для 

дослідження динаміки та структури розвитку фермерських господарств; порівняння – для аналізу сучасного стану 
та тенденцій розвитку; монографічний – для вивчення виробничо-господарської діяльності фермерських 
господарств; метод групування – для аналізу результатів анкетування; абстрактно-логічний – для формулювання 
висновків. 

Результати дослідження. Встановлено, що характерні риси функціонування сільськогосподарських 

кооперативів, котрі мають за мету збільшення доходів своїх членів, забезпечення вхідними ресурсами та 
необхідними послугами, реалізацію виробленої продукції, відповідають потребам розвитку малих 
сільськогосподарських виробників в Україні.  

Наукова новизна результатів дослідження. Доведено, що функціонування сільськогосподарських 

кооперативів спрямовано на збільшення доходів своїх членів, забезпечення вхідними ресурсами та необхідними 
послугами, реалізації виробленої продукції. Ефект масштабу дає можливість просування продукції членів 
сільськогосподарських кооперативів в ланцюжку від виробництва до кінцевого споживача, створюючи конкуренцію 
посередницьким структурам, та виходу на більш привабливі ринки, в тому числі міжнародні. 

Практична значущість результатів дослідження. Доведено, що найбільш перспективним нині слід 

вважати процес розвитку найпростіших форм кооперації фермерських господарств, в основному, на 
горизонтальному рівні, тобто процес створення малих первинних виробничих об’єднань переважно зі спільного 
використання землі, техніки, трудових ресурсів. 

Ключові слова: фермерське господарство, кооперація, кооперативи, виробництво, збут. 

 
Биба В.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КООПЕРАЦИИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

УКРАИНЫ 
Цель. Целью исследования является разработка теоретических, методологических положений и 

практических рекомендаций по функционированию кооперативных объединений фермерских хозяйств. 
Методика исследования. В процессе исследования применялись следующие методы: статистического 

анализа – для исследования динамики и структуры развития фермерских хозяйств; сравнения – для анализа 
современного состояния и тенденций развития; монографический – для изучения производственно-
хозяйственной деятельности фермерских хозяйств; метод группировки – для анализа результатов 
анкетирования; абстрактно-логический – для формулировки выводов. 

Результаты исследования. Установлено, что характерные черты функционирования 

сельскохозяйственных кооперативов, которые заключаются в цели увеличения доходов своих членов, 
обеспечения входными ресурсами и необходимыми услугами, реализации продукции, отвечают потребностям 
развития малых сельскохозяйственных производителей в Украине. 

Научная новизна результатов исследования. Доказано, что функционирование сельскохозяйственных 

кооперативов направлено на увеличение доходов своих членов, обеспечение входными ресурсами и 
необходимыми услугами, реализации произведенной продукции. Эффект масштаба позволяет продвижению 
продукции членов сельскохозяйственных кооперативов в цепочке от производства до конечного потребителя, 
создавая конкуренцию посредническим структурам, и выхода на более привлекательные рынки, в том числе 
международные. 

Практическая значимость результатов исследования. Доказано, что наиболее перспективным в 

настоящее время следует считать процесс развития простейших форм кооперации фермерских хозяйств, в 
основном, на горизонтальном уровне, то есть процесс создания малых первичных производственных 
объединений преимущественно по совместному использованию земли, техники, трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: фермерское хозяйство, кооперация, кооперативы, производство, сбыт. 

 
Byba V.A. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF COOPERATION OF FARMS IN UKRAINE 
Purpose. The aim of the study is to develop theoretical, methodological and practical recommendations for the 

functioning of cooperative associations of farms. 
Research methodology. The following methods are used in the process of research: statistical analysis – to 

study the dynamics and structure of the development of farms; comparison – to analyze the current state and 
development trends; monographic – for the study of production and economic activities of farms; the method of grouping 
– to analyze the results of the questionnaire; abstract and logical – for the formulation of conclusions. 

Findings. It is established that the characteristic features of the functioning of agricultural cooperatives, 

consisting of the purpose of increasing the income of its members, providing input resources and necessary services, 
sales of manufactured products, meet the needs of small agricultural producers in Ukraine. 

Originality. It is proved that the functioning of agricultural cooperatives is aimed at increasing the income of its 

members, providing input resources and necessary services, sales of manufactured products. The scale effect enables 
the promotion of products of members of agricultural cooperatives in the chain from production to final consumers, 
creating competition for intermediary structures, and entering more attractive markets, including international. 

Practical value. It is proved that the most promising now should be considered the process of development of the 

simplest forms of cooperation of farms, mainly on a horizontal level, that is, the process of creation of small primary 
industrial associations mainly from the joint use of land, technology and labor resources. 

Key words: farm, cooperative, cooperatives, production, sale. 
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Зима Ю.О. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ 
Мета. Обґрунтувати інституціональні засади розвитку аутсорсингу в національній економіці. 
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є інституціональний підхід до 

визначення інституціонального забезпечення розвитку аутсорсингових відносин. Для ідентифікації елементів 
інституціонального середовища і характеристики онтологічних засад розвитку аутсорсингу використано 
системний аналіз. 

Результати дослідження. Встановлено, що причиною низького розвитку аутсорсингу в Україні є 

відсутність достатньої нормативної бази або інституціонального забезпечення формальними нормами. Визначені 
інституціональні елементи, які сприятимуть розвитку аутсорсингу: розробка законопроектів, що регламентують 
аутсорсинг; розвиток вітчизняних організацій за прикладом міжнародних структур і об’єднань професіоналів у 
сфері аутсорсингу; прийняття міжнародних стандартів аутсорсингу; надання податкових пільг у сфері аутсорсингу 
наукових продуктів; підготовка фахівців з управління проектами аутсорсингу; створення ефективних і актуальних 
інформаційних баз даних і єдиного інформаційного простору аутсорсингу; розвиток державно-приватного 
партнерства у проведенні фундаментальних і галузевих розробок щодо перспективних напрямів досліджень; 
створення мережі дрібних і середніх інноваційних підприємств. 

Наукова новизна результатів дослідження. Розкрито сутність поняття «інституційні інновації» як 

процесу впровадження нових функцій і видів діяльності, статусів і процедур, норм і правил в господарську 
практику. Аргументовано значний потенціал розвитку аутсорсингу в національній економіці, обумовлений низьким 
рівнем проникнення даної бізнес-технології в систему господарських відносин і міжфірмової кооперації. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати поглиблюють практичні засади 

інституціонального забезпечення розвитку аутсорсингу в національній економіці та сприяють активізації 
інноваційного процесу. 

Ключові слова: аутсорсинг, інноваційний розвиток, інституція, інституціональне забезпечення, 

інституціональне середовище. 
 
Зима Ю.А. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА В УКРАИНЕ 
Цель. Обосновать институциональные основы развития аутсорсинга в национальной экономике. 
Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования является 

институциональный подход к определению институционального обеспечения развития аутсорсинговых 
отношений. Для идентификации элементов институциональной среды и характеристики онтологических основ 
развития аутсорсинга использован системный анализ. 

Результаты исследования. Установлено, что причиной низкого развития аутсорсинга в Украине является 

отсутствие достаточной нормативной базы или институционального обеспечения формальными нормами. 
Определены институциональные элементы, способствующие развитию аутсорсинга: разработка законопроектов, 
регламентирующих аутсорсинг; развитие отечественных организаций по примеру международных структур и 
объединений профессионалов в области аутсорсинга; принятие международных стандартов аутсорсинга; 
предоставление налоговых льгот в сфере аутсорсинга научных продуктов; подготовка специалистов по 
управлению проектами аутсорсинга; создание эффективных и актуальных информационных баз данных и 
единого информационного пространства аутсорсинга; развитие государственно-частного партнерства в 
проведении фундаментальных и отраслевых разработок по перспективным направлениям исследований; 
создание сети мелких и средних инновационных предприятий. 

Научная новизна результатов исследования. Раскрыта сущность понятия «институциональные 

инновации» как процесса внедрения новых функций и видов деятельности, статусов и процедур, норм и правил в 
хозяйственную практику. Аргументировано значительный потенциал развития аутсорсинга в национальной 
экономике, обусловленный низким уровнем проникновения данной бизнес-технологии в систему хозяйственных 
отношений и межфирменной кооперации. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты углубляют 

практические основы институционального обеспечения развития аутсорсинга в национальной экономике и 
способствуют активизации инновационного процесса. 

Ключевые слова: аутсорсинг, инновационное развитие, институция, институциональное обеспечение, 

институциональная среда. 
 

Zyma Yu.O. INSTITUTIONAL ASPECTS OF OUTSOURCING DEVELOPMENT IN UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is to substantiate the institutional principles of development of outsourcing in the 

national economy.  
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is an institutional approach 

to the definition of institutional support for the development of outsourcing relations. The system analysis is used to 
identify the elements of the institutional environment and the characteristics of the ontological foundations of outsourcing 
development. 

Findings. It is established that the reason for the low development of outsourcing in Ukraine is the lack of 

sufficient normative base or institutional provision by formal norms. The institutional elements that will promote the 
development of outsourcing are identified: development of bills that regulate outsourcing; the development of domestic 
organizations by the example of international structures and associations of professionals in the field of outsourcing; 
adoption of international standards of outsourcing; granting of tax privileges in the field of outsourcing of scientific 
products; training of project management outsourcing specialists; creation of effective and up-to-date information 
databases and a single outsourcing information space; the development of public and private partnership in conducting 
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fundamental and sectoral developments in promising areas of research; creation of a network of small and medium 
innovative enterprises.  

Originality. The essence of the concept of ―institutional innovations‖ as the process of introduction of new 

functions and types of activity, statuses and procedures, norms and rules in economic practice is revealed. The 
significant potential of development of outsourcing in the national economy is substantiated, due to the low level of 
penetration of this business technology into the system of economic relations and inter-firm cooperation. 

Practical value. The obtained results deepen the practical principles of institutional provision of development of 

outsourcing in the national economy and promote the activation of the innovation process. 
Key words: outsourcing, innovation development, institution, institutional support, institutional environment. 

 

 
 
Криворук Б.М. ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ДОСВІД США 
Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо формування 

ефективної держаної підтримки в Україні на основі досвіду США. 
Методика дослідження. У процесі дослідження використано набір спеціальних методів економічних 

досліджень, зокрема, з використанням абстрактно-логічного методу сформульовано висновки результатів 
дослідження; за допомогою прийомів, індукції та дедукції, аналогії і порівняння здійснено узагальнення практики 
регулювання сільського господарства США; метод теоретичного узагальнення застосовувався при здійсненні 
критичного аналізу результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених стосовно обґрунтування методів 
державного регулювання в США. 

Результати дослідження. Узагальнено практику регулювання сільського господарства США за такими 

стратегічними напрямами: підвищення конкурентоспроможності сільського господарства та розширення ринків 
збуту сільськогосподарської продукції, які є основою для підвищення економічного добробуту країни в 
довгостроковій перспективі. Запропоновано використати досвід США щодо виконання програмних завдань з: 
розширення експортних можливостей американських товаровиробників на світовому ринку; сприяння 
налагодженню й розвитку міжнародних економічних відносин США; покращення загальносвітового санітарного та 
фітосанітарного стану як фактору стимулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією.  

Наукова новизна результатів дослідження. Доведено, що глобальна експансія на зовнішніх ринках 

забезпечена збалансованою державною політикою, зорієнтованою на підвищення конкурентоспроможності 
продукції, сприяння експорту, стимулювання зовнішнього попиту на американську продукцію. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження щодо стратегічних 

цілей аграрної політики США підтверджують ефективність державної підтримки аграрного сектору, побудованого на 
стимулюванні внутрішнього виробництва, всебічній підтримці сільськогосподарських товаровиробників, підвищенні 
конкурентоспроможності продукції, сприянні експорту. За допомогою важелів регулювання держава об’єднує всіх 
учасників агропродовольчого ринку – від фермера до кінцевого споживача, створюючи так звану мережу безпеки. 

Ключові слова: сільськогосподарські товаровиробники, державна підтримка, зовнішня торгівля, законодавче 

регулювання. 
 
Криворук Б.М. ЭФФЕКТИВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АГРАРНОГО СЕКТОРА: ОПЫТ США 
Цель. Разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по 

формированию эффективной государственной поддержки в Украине на основе опыта США. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы набор специальных методов 

экономических исследований, в частности, с использованием абстрактно-логического метода сформулированы 
выводы результатов исследования; с помощью приемов, индукции и дедукции, аналогии и сравнения осуществлено 
обобщение практики регулирования сельского хозяйства США; метод теоретического обобщения применялся при 
осуществлении критического анализа результатов исследований отечественных и зарубежных ученых 
относительно обоснования методов государственного регулирования в США. 

Результаты исследования. Обобщено практику регулирования сельского хозяйства США по таким 

стратегическим направлениям: повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и расширения рынков 
сбыта сельскохозяйственной продукции, которые являются основой для повышения экономического 
благосостояния страны в долгосрочной перспективе. Предложено использовать опыт США по выполнению 
программных задач по: расширению экспортных возможностей американских товаропроизводителей на мировом 
рынке; содействию налаживанию и развитию международных экономических отношений США; улучшению 
общемирового санитарного и фитосанитарного состояния как фактора стимулирования международной торговли 
сельскохозяйственной продукцией. 

Научная новизна результатов исследования. Доказано, что глобальная экспансия на внешних рынках 

обеспечена сбалансированной государственной политикой, ориентированной на повышение 
конкурентоспособности продукции, содействие экспорту, стимулирование внешнего спроса на американскую 
продукцию. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

стратегических целей аграрной политики США подтверждают эффективность государственной поддержки 
аграрного сектора, построенного на стимулировании внутреннего производства, всесторонней поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышении конкурентоспособности, содействии экспорта. С 
помощью рычагов регулирования государство объединяет всех участников агропродовольственного рынка – от 
фермера до конечного потребителя, создавая так называемую сетку безопасности. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные товаропроизводители, государственная поддержка, внешняя 

торговля, законодательное регулирование. 
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Kryvoruk B.M. EFFECTIVE STATE SUPPORT TO THE AGRARIAN SECTOR: US EXPERIENCE 
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological and practical recommendations for 

the formation of effective state support in Ukraine based on US experience. 
Methodology of research. A set of special methods of economic research is used in the course of the research, 

in particular, using the abstract and logical method, the conclusions of the research results are formulated; with the help 
of techniques, induction and deduction, analogy and comparison, the generalization of the practice of agricultural 
regulation in the USA; the method of theoretical generalization is used in carrying out a critical analysis of the results of 
research by domestic and foreign scientists regarding the substantiation of the methods of state regulation in the United 
States. 

Findings. The practice of regulating agriculture in the United States is summarized in the following strategic 

directions: increasing competitiveness of agriculture and expanding agricultural markets, which are the basis for improving 
the country’s economic prosperity in the long run. It is suggested to use the US experience in fulfilling the program’s tasks 
with regard to: expanding the export opportunities of American commodity producers on the world market; promoting the 
establishment and development of international economic relations in the United States; improvement of the global sanitary 
and phytosanitary condition as a factor of stimulation of international trade in agricultural products. 

Originality. It is proved that global expansion in foreign markets is ensured by balanced state policy aimed at 

increasing the competitiveness of products, promoting exports, and stimulating external demand for American products. 
Practical value. The obtained results of the study on the strategic objectives of the US agrarian policy confirm the 

effectiveness of state support to the agricultural sector, built on stimulating domestic production, comprehensive support of 
agricultural producers, increasing the competitiveness of products, and promoting exports. With the help of regulatory 
levers, the state unites all members of the agro-food market – from the farmer to the final consumer, creating a so-called 
security grid. 

Key words: agricultural producers, state support, foreign trade, legislative regulation. 

 

 
 
Теслюк Ю.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
Мета. Визначити особливості інституціонального забезпечення розвитку інновацій, його характерні ознаки і 

складові елементи. 
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є інституціональний підхід до 

вивчення проблем інституціонального регулювання інноваційного розвитку агропромислового виробництва. Для 
ідентифікації складових інституціонального забезпечення і характеристики функціонального спрямування 
елементів інституціонального середовища використано структурно-функціональний аналіз. 

Результати дослідження. Встановлено, що інституціональне забезпечення інноваційного розвитку є 

процесом формування сукупності взаємопов’язаних формальних інституцій, які визначають елементне 
наповнення інноваційного середовища, структурують діяльність суб’єктів та етапи інноваційного процесу й 
забезпечують цілеспрямованість інноваційних змін. Визначені інституціональні складові інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва й виділені організаційні форми інституціонального забезпечення агроінновацій, 
основою яких є інноваційний процес. Серед структурних і функціональних чинників інституціонального 
забезпечення інновацій виділено ключову роль елементів інноваційної інфраструктури. 

Наукова новизна результатів дослідження. Розкрито сутність поняття «інституціонального 

забезпечення інноваційного розвитку» як процесу формування інституцій та інститутів інноваційного 
спрямування, що обумовлюють становлення та функціонування базисних і похідних інститутів, інституцій, які 
співвідносяться в певному інституціональному середовищі і в певних інституціональних умовах та в сукупності 
забезпечують реалізацію інноваційних імперативів. Аргументовано, що інституціональне забезпечення 
інноваційного розвитку поєднує інституції організаційно-економічного, інфраструктурного, нормативно-правового 
спрямування, які в комплексі мають забезпечити створення та поширення нововведень, виробництво 
інноваційних продуктів і безперервність інноваційного процесу в агропромисловому виробництві. 

Практична значущість результатів дослідження. Теоретичні та методологічні положення поглиблюють 

практичні засади інституціонального регулювання інноваційного розвитку аграрної сфери та забезпечують 
можливості активізації інноваційного процесу. 

Ключові слова: агропромислове виробництво, інновація, інноваційний розвиток, інноваційна політика, 

інституціоналізація. 
 
Теслюк Ю.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 Цель. Определить особенности институционального обеспечения развития инноваций, его характерные 

признаки и составляющие элементы. 
Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования является 

институциональный подход к изучению проблем институционального регулирования инновационного развития 
агропромышленного производства. Для идентификации составляющих институционального обеспечения и 
характеристики функциональной направленности элементов институциональной среды использован структурно-
функциональный анализ. 

Результаты исследования. Установлено, что институциональное обеспечение инновационного развития 

является процессом формирования совокупности взаимосвязанных формальных институтов, которые 
определяют элементное наполнение инновационной среды, структурируют деятельность субъектов, этапы 
инновационного процесса и обеспечивают целенаправленность инновационных изменений. Определены 
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институциональные составляющие инновационного развития агропромышленного производства и выделены 
организационные формы институционального обеспечения агроинноваций, основой которых является 
инновационный процесс. Среди структурных и функциональных факторов институционального обеспечения 
инноваций выделено ключевую роль элементов инновационной инфраструктуры. 

Научная новизна результатов исследования. Раскрыта сущность понятия «институциональное 

обеспечение инновационного развития» как процесса формирования институтов и институций инновационной 
направленности, обусловливающих становление и функционирование базовых и производных институтов, 
институций, соотносящихся в определенной институциональной среде и в определенных институциональных 
условиях и в своей совокупности обеспечивающих реализацию инновационных императивов. Аргументировано, 
что институциональное обеспечение инновационного развития сочетает институты организационно-
экономического, инфраструктурного, нормативно-правового направления, которые в комплексе должны 
обеспечить создание и распространение новшеств, производство инновационных продуктов и непрерывность 
инновационного процесса в агропромышленном производстве. 

Практическая значимость результатов исследования. Теоретические и методологические положения 

углубляют практические основы институционального регулирования инновационного развития аграрной сферы и 
обеспечивают возможности активизации инновационного процесса. 

Ключевые слова: агропромышленное производство, инновация, инновационное развитие, 

инновационная политика, институционализация. 
 

Teslyuk Yu.V. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF INSTITUTIONAL PROVIDING 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

Purpose. The aim of the article is to determine the peculiarities of the institutional provision of innovation 

development, its characteristic features and constituent elements. 
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the research is an institutional approach to 

studying the problems of institutional regulation of innovation development of agro-industrial production. Structural-
functional analysis was used to identify the components of the institutional support and the characteristics of the 
functional orientation of the elements of the institutional environment. 

Findings. It was established that the institutional support of innovative development is a process of formation of a 

set of interconnected formal institutions that determine the elemental filling of the innovation environment, structure the 
activities of the subjects and stages of the innovation process and ensure the purposefulness of innovation changes. The 
institutional components of the innovative development of agro-industrial production are determined and the 
organizational forms of institutional provision of agro-innovations are identified, the basis of which is the innovation 
process. Among the structural and functional factors of institutional provision of innovations, the key role of elements of 
innovation infrastructure is highlighted. 

Originality. The essence of the concept of "institutional provision of innovative development" is revealed as a 

process of formation of institutes and institutes of innovative direction, which determine the formation and functioning of 
basic and derivative institutions, institutions that relate in a certain institutional environment and in certain institutional 
conditions and in aggregate provide the implementation of innovative imperatives. It is argued that the institutional 
support of innovation development combines the institutions of organizational and economic, infrastructure, normative-
legal direction, which in the complex should ensure the creation and dissemination of innovations, the production of 
innovative products and the continuity of the innovation process in agro-industrial production. 

Practical value. Theoretical and methodological provisions deepen the practical principles of institutional 

regulation of innovation development of the agrarian sphere and provide opportunities for activation of the innovation 
process. 

Key words: agro-industrial production, innovation, innovative development, innovation policy, institutionalization. 

 

 
 
Підгорний А.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
Мета. Розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності виробництва продукції 

свинарства в сільськогосподарських підприємствах. 
Методика дослідження. Для реалізації поставлених в роботі завдань використовувалися такі методи та 

прийоми: монографічний, статистичних групувань, кореляційно-регресійного аналізу і графічний – для 
комплексного вивчення сучасного стану сільськогосподарського виробництва, оцінки організаційно-економічних 
умов виробництва продукції свинарства сільськогосподарськими підприємствами та визначення факторів, що 
впливають на ефективність діяльності; вибірковий – для детального обстеження сільськогосподарських 
товаровиробників з виробництва продукції свинарства; групування – для визначення впливу різних факторів на 
рівень ефективності виробництва продукції свинарства, порівняння – для зіставлення економічних явищ у різні 
часові періоди з метою виявлення причинно-наслідкового зв’язку. 

Результати дослідження. Встановлено, що у 2016 р. виробництво продукції свинарства в 

сільськогосподарських підприємствах є збитковим, незважаючи на зростання натуральних виробничих показників. 
Визначено, що важливою причиною збитковості є диспаритет цін на вхідні ресурси і продукцію господарств 
корпоративного сектору аграрної економіки – виробників продукції свинарства. Досить важливим чинником, який 
вплинув на погіршення фінансових результатів виробництва продукції свинарства є недосконала система державної 
підтримки даної категорії сільськогосподарських товаровиробників.  

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано механізм державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств – виробників продукції свинарства з метою створення сприятливих умов для 
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функціонування свинарства в малих, середніх і великих господарствах корпоративного сектору аграрної 
економіки. Обґрунтована доцільність розробки інструментів державної підтримки з урахуванням виділених трьох 
категорій товаровиробників: підприємства, які здійснюють промислове виробництво – загальний режим 
оподаткування; решта сільськогосподарських підприємств – спеціальний режим. 

Практична значущість результатів дослідження. Встановлено, що основним чинником збитковості 

виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах – виробниках продукції свинарства є 
зниження рівня закупівельних цін внаслідок перенасичення внутрішнього ринку. Виявлено, що зазначена причина 
викликана зниженням експорту продуктів забою свиней, що призвело до перенасичення внутрішнього ринку в 
умовах падіння купівельної спроможності населення – як основного споживача продукції. Доведено, що дана 
обставина створює загрозливу ситуацію для малих сільськогосподарських підприємств – виробників продукції 
свинарства. Визначено, що пошуком нових ринків збуту повинні займатися не тільки виробники та переробники, а 
й представники відповідних державних органів. Встановлено, що перспективним ринком є Грузія та інші країни 
світу. 

Ключові слова: свинарство, сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги, ефективність, виробництво, 

збут. 
 
Подгорный А.В. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 
Цель. Разработка практических рекомендаций по повышению эффективности производства продукции 

свиноводства в сельскохозяйственных предприятиях. 
Методика исследования. Для реализации поставленных в работе задач использовались такие методы и 

приемы: монографический, статистических группировок, корреляционно-регрессионного анализа и графический – 
для комплексного изучения современного состояния сельскохозяйственного производства, оценки организационно-
экономических условий производства продукции свиноводства сельскохозяйственными предприятиями и 
определения факторов, влияющих на эффективность деятельности; выборочный – для детального обследования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по производству продукции свиноводства; группировки – для 
определения влияния различных факторов на уровень эффективности производства продукции свиноводства, 
сравнения – для сопоставления экономических явлений в различные временные периоды с целью выявления 
причинно-следственной связи. 

Результаты исследования. Установлено, что в 2016 году производство продукции свиноводства в 

сельскохозяйственных предприятиях было убыточным, несмотря на рост натуральных показателей эффективности. 
Определено, что важной причиной убыточности является диспаритет цен на входные ресурсы и продукцию 
хозяйств корпоративного сектора аграрной экономики - производителей продукции свиноводства. Немаловажным 
фактором, повлиявшим на ухудшение финансовых результатов производства продукции свиноводства, является 
несовершенная система государственной поддержки данной категории сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Научная новизна результатов исследования. Предложен механизм государственной поддержки 

сельскохозяйственных предприятий – производителей продукции свиноводства с целью создания благоприятных 
условий для функционирования свиноводства в малых, средних и крупных хозяйствах корпоративного сектора 
аграрной экономики. Обоснована целесообразность разработки инструментов государственной поддержки с учетом 
выделенных трех категорий товаропроизводителей: предприятия, осуществляющие промышленное производство – 
общий режим налогообложения; остальные сельскохозяйственных предприятий – специальный режим. 

Практическая значимость результатов исследования. Установлено, что основным фактором 

убыточности производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных предприятиях – производителях 
продукции свиноводства есть снижение уровня закупочных цен вследствие перенасыщения внутреннего рынка. 
Выявлено, что указанная причина вызвана снижением экспорта продуктов убоя свиней, что привело к 
перенасыщению внутреннего рынка в условиях падения покупательной способности населения – как основного 
потребителя продукции. Доказано, что данное обстоятельство создает угрожающую ситуацию для малых 
сельскохозяйственных предприятий – производителей продукции свиноводства. Определено, что поиском новых 
рынков сбыта должны заниматься не только производители и переработчики, но и представители соответствующих 
государственных органов. Установлено, что перспективным рынком является Грузия и другие страны мира. 

Ключевые слова: свиноводство, сельскохозяйственные предприятия, агрохолдинги, эффективность, 

производство, сбыт. 
 
Pidhornyi A.V. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF PIG 

PRODUCTION AT AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE 
Purpose. The aim of the article is the development of practical recommendations for improving the efficiency of 

pig production at agricultural enterprises. 
Methodology of research. The following methods and techniques are used for the realization of the tasks set in 

the work: monographic, statistical groupings, correlation-regression analysis and graphic – for a comprehensive study of 
the current state of agricultural production, assessment of organizational and economic conditions for the production of 
pig production by agricultural enterprises, and identification of factors affecting efficiency activities; selective – for a 
detailed survey of agricultural producers of pig production; grouping – to determine the impact of various factors on the 
level of efficiency of production of pig products, comparisons – to compare economic phenomena in different time 
periods in order to identify the causal link. 

Findings. It is established that in 2016, the production of pig products at agricultural enterprises is loss-making, 

despite the growth of natural production rates. It is determined that the important reason for loss making is the disparity 
of prices for input resources and production of farms of the corporate sector of the agrarian economy – producers of pig 
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products. A rather important factor influencing the deterioration of the financial results of pig production is the imperfect 
system of state support for this category of agricultural producers. 

Originality. The mechanism of state support of agricultural enterprises – producers of pig breeding products is 

proposed for the purpose of creating favorable conditions for the functioning of pig breeding in small, medium and large 
farms of the corporate sector of the agrarian economy. The expediency of developing state support instruments based 
on the distinguished three categories of commodity producers is substantiated: enterprises that carry out industrial 
production – the general tax regime; the rest of the agricultural enterprises – a special regime. 

Practical value. It is established that the main factor of the loss-making effect of pig production at agricultural 

enterprises – producers of pig products is a decrease in the level of procurement prices owing to the over-saturation of 
the domestic market. It is revealed that this reason is caused by a decrease in the export of pig slaughter products, which 
led to the over-saturation of the domestic market in the face of declining purchasing power of the population – as the 
main consumer of products. It is proved that this circumstance creates a threatening situation for small agricultural 
enterprises – producers of pig products. It is determined that not only producers and processors, but also representatives 
of relevant state bodies, should look for new markets. It is established that Georgia and other countries of the world are a 
promising market. 

Key words: swine breeding, agricultural enterprises, agricultural holdings, efficiency, production, sales. 

 

 
 
Мазуров С.А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ 

ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ 
Мета. Встановлення концептуальних напрямів економічної політики щодо стимулювання створення 

високопродуктивних робочих місць в промисловості України. 
Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження склали методи фундаментальної 

і загальнонаукової методології пізнання досліджуваних явищ і процесів, зокрема: монографічний, економіко-
статистичний – при обґрунтуванні ефективності створення високопродуктивних робочих місць в промисловості; 
системного аналізу, абстрактно-логічний – при визначенні основних заходів щодо державної підтримки розвитку 
галузі та формування ефективних кластерних утворень, які мають значний потенціал створення 
високопродуктивних і стійких робочих місць.  

Результати дослідження. Виявлено наслідки впливу створення високопродуктивних робочих місць в 

промисловості на економічне зростання та соціальний розвиток країни. Узагальнено основні завдання 
економічної політики стимулювання процесу створення високопродуктивних робочих місць в промисловості. 
Запропоновано основні заходи підтримки галузі з боку держави та формування ефективних кластерних утворень, 
що мають значний потенціал створення високопродуктивних і стійких робочих місць. 

Наукова новизна результатів дослідження. Визначення концептуальних засад економічної політики 

стимулювання створення високопродуктивних робочих місць в промисловості, що включає побудову цілей 
розвитку промислового сектору, схему впливу створення високопродуктивних робочих місць в промисловості на 
економічне зростання та соціальний розвиток країни, встановлення характеру різних завдань, їх сутності та 
заходи підтримки з боку держави створення ефективних кластерних утворень.  

Практична значущість результатів дослідження. Практичне значення одержаних результатів полягає у 

сприянні розробки системи державного впливу на процеси стимулювання створення високопродуктивних робочих 
місць в промисловості і вирішувати завдання підтримки ухвалення управлінських рішень в цій галузі. 

Ключові слова: промисловість, робочі місця, стимулювання, високопродуктивні робочі місця, економічна 

політика, інвестиційна політика, кластерні утворення. 
 
Мазуров С.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Цель. Установление концептуальных направлений экономической политики по стимулированию создания 

высокопроизводительных робочих мест в промышленности Украины. 
Методы исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составили методы 

фундаментальной и общенаучной методологии познания исследуемых явлений и процессов, в частности: 
монографический, экономико-статистический – при обосновании эффективности создания 
высокопроизводительных рабочих мест в промышленности; системного анализа, абстрактно-логический – при 
определении основных мероприятий по государственной поддержке развития отрасли и формирования 
эффективных кластерных образований, имеющих значительный потенциал создания высокопроизводительных и 
стойких рабочих мест. 

Результаты исследования Выявлены последствия влияния создания высокопроизводительных рабочих 

мест в промышленности на экономический рост и социальное развитие страны. Обобщены основные задачи 
экономической политики стимулирования процесса создания высокопроизводительных рабочих мест в 
промышленности. Предложены основные меры поддержки отрасли со стороны государства и создания 
эффективных кластерных образований, имеющих значительный потенциал создания высокопроизводительных и 
стойких робочих мест. 

Научная новизна результатов исследования. Определение концептуальных основ экономической 

политики стимулирования создания высокопроизводительных робочих мест в промышленности, что включает 
построение целей развития промышленного сектора, схему влияния создания высокопроизводительных рабочих 
мест в промышленности на экономический рост и социальное развитие страны, установления характера 
различных задач, их сущности и мероприятия поддержки со стороны государства создания эффективных 
кластерных образований.   
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Практическое значение полученных результатов заключается в содействии разработки системы 

государственного влияния на процессы стимулирования создания высокопроизводительных робочих мест в 
промышленности, и решать задачи поддержки принятия управленческих решений в этой области. 

Ключевые слова: промышленность, рабочие места, стимулирование, высокопроизводительные рабочие 

места, экономическая политика, инвестиционная политика, кластерные образования. 
 

Mazurov S.A. CONCEPTUAL ASPECTS OF THE ECONOMIC POLICY FOR STIMULATION OF CREATION 
OF HIGHLY PROJECTIVE WORK PLACES IN INDUSTRY 

Purpose. The aim of the article is to establish the conceptual directions of economic policy for stimulating the 

creation of high-performance jobs in the industry of Ukraine. 
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study are the methods of 

fundamental and general scientific methodology of knowledge of the studied phenomena and processes, in particular: 
monographic, economic and statistical – in substantiating the effectiveness of creating high-quality jobs in industry; 
system analysis, abstract and logical – in defining the main measures for state support to the development of the industry 
and the formation of efficient cluster entities with significant potential for creating high-performing and sustainable jobs. 

Findings. The consequences of creating high-quality jobs in industry for economic growth and social 

development of the country are revealed. The main tasks of the economic policy for stimulating the process of creating 
highly productive workplaces in industry are generalized. The main measures supported by the state on the part of the 
state and the formation of effective cluster entities with significant potential for creation of high-yielding and sustainable 
jobs, are proposed. 

Originality. The scientific novelty can be considered the definition of the conceptual framework of economic 

policy to stimulate the creation of high-performing jobs in industry, which includes the construction of the industrial sector 
development goals, the scheme of creating high-yielding jobs in industry for economic growth and social development of 
the country, identifying the nature of various tasks, their essence and measures supported by the state to create effective 
cluster entities. 

Practical value. The practical significance of the obtained results is to facilitate the development of a system of 

state influence on the processes of stimulating the creation of highly productive jobs in industry and to solve the 
challenges of supporting the adoption of managerial decisions in this area. 

Key words: industry, jobs, incentives, high-performance jobs, economic policy, investment policy, cluster 

education. 

 
 
Стельмащук А.М. ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНІ МСП: СУТНІСТЬ, ОЦІНКА, ФАКТОРИ РОЗВИТКУ І 

ФОРМУВАННЯ ЇХ МЕРЕЖІ 
Мета. Поглиблене дослідження сутності й оцінки інноваційно-активних підприємств, визначення факторів їх 

розвитку та формування мережі. 
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. 

В процесі дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: монографічний метод – 
для всебічного аналізу літературних джерел, виявлення причинно-наслідкових зв’язків і напрямів розвитку й 
глибокого та детального вивчення об’єкта дослідження; метод системного аналізу – при обґрунтуванні шляхів 
покращання фінансового стану підприємств і зниження їх фінансових ризиків в умовах макроекономічної 
нестабільності на основі диверсифікації виробництва та капіталу; розрахунково-конструктивний метод – при 
прогнозуванні і плануванні виробництва та розробці варіантів економічних процесів розвитку та вибору кращого з 
них; балансовий метод – при плануванні й аналізі економіки на різних рівнях з метою встановлення 
пропорційності в її розвитку і своєчасного виявлення диспропорцій у процесі досягнення поставленої мети; 
нормативний метод – при порівняльному аналізі фактичного фінансово-економічного стану суб’єктів 
господарювання та при плануванні і прогнозуванні їх виробництва; абстрактно-логічний метод – 
використовувався на всіх стадіях вирішення економічних проблем, при формулюванні окремих категорій, понять, 
економічних теорій і гіпотез, висновків та рекомендацій. 

Результати дослідження. Визначено важливу роль малих і середніх підприємств (МСП) в економічному 

розвитку країни. Обґрунтовано, що перспективою виходу України з кризи є створення потужної виробничої бази 
за участю інноваційних перетворень на МСП. Запропоновано до впровадження інноваційний проект 
трансформації діяльності приватного малого підприємства інноваційного профілю ІЕТП в діяльність системного 
інтегратора конвергенції (СІК) суб’єктів аграрного сектора економіки до стандартів Європейського Союзу. Для 
трансформації діяльності в ІЕТП в діяльність СІК передбачені такі організаційні заходи:  

а) створення Всеукраїнської громадської спілки «Науково-навчальний інноваційний кластер 
«Конкурентоспроможність»;  

б) створення Інноваційних технологічних платформ;  
в) створення Центру розробки, експертизи і впровадження проектів; 
г)створення Центру трансферу технологій; 
д) створення Науково-дослідно-експериментального відділу; 
е) створення Видавничо-інформаційного відділу;  
ж) створення Всеукраїнської мережі інноваційно-активних підприємств; 
к) створення Всеукраїнської мережі інноваційно-спроможних територіальних громад; 

л) створення Маркетинго-торгівельної площадки для організації транскордонного ринку ресурсів і 
продукції. 

Наукова новизна результатів дослідження. Використано комплексний підхід при обґрунтуванні 

інноваційних пропозицій щодо розширення всеукраїнської та транскордонної інфраструктурної мережі 
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впровадження технологій в економіку, яка перетворюється на важливе джерело створення нових робочих місць 
та економічного зростання.  

Практичне значення результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на 

розвиток євроінтеграційних процесів на основі конвергенції вітчизняних суб’єктів господарювання до стандартів 
ЄС для забезпечення сталого розвитку економіки і добробуту населення. 

Ключові слова: малі і середні підприємства, інноваційний розвиток, активна діяльність, системний 

розвиток, адаптивне планування, транскордонне співробітництво, євроінтеграція, мережева економіка. 
 
Стельмащук А.М. ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫЕ МСП: СУЩНОСТЬ, ОЦЕНКА, ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ИХ СЕТИ 
Цель. Углубленное исследование сущности и оценки инновационно-активных предприятий, определение 

факторов их развития и формирования сети. 
Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод 

научного познания. В процессе исследования были использованы общенаучные и специальные методы, а 
именно: монографический метод – для всестороннего анализа литературных источников, выявления причинно-
следственных связей и направлений развития и глубокого и детального изучения объекта исследования; метод 
системного анализа – при обосновании путей улучшения финансового состояния предприятий и снижении их 
финансовых рисков в условиях макроэкономической нестабильности на основе диверсификации производства и 
капитала; расчетно-конструктивный метод – при прогнозировании и планировании производства и разработке 
вариантов экономических процессов развития и выбора лучшего из них; балансовый метод – при планировании 
и анализе экономики на различных уровнях с целью установления пропорциональности в ее развитии и 
своевременного выявления диспропорций в процессе достижения поставленной цели; нормативный метод – при 
сравнительном анализе фактического финансового состояния субъектов хозяйствования и при планировании и 
прогнозировании их производства; абстрактно-логический метод – использовался на всех стадиях решения 
экономических проблем, при формулировке отдельных категорий, понятий, экономических теорий и гипотез, 
выводов и рекомендаций. 

Результаты исследования. Определено важную роль малых и средних предприятий (МСП) в 

экономическом развитии страны. Обосновано, что перспективой выхода Украины из кризиса является создание 
мощной производственной базы с участием инновационных преобразований на МСП. Предложен к внедрению 
инновационный проект трансформации деятельности частного малого предприятия инновационного профиля 
ИЕТП в деятельность системного интегратора конвергенции (СИК) субъектов аграрного сектора экономики к 
стандартам Европейского Союза. Для трансформации деятельности в ИЕТП в деятельность СОК предусмотрены 
следующие организационные мероприятия: 

а) создание Всеукраинского общественного союза «Научно-учебный инновационный кластер 
«Конкурентоспособность»; 

б) создание инновационных технологических платформ; 
в) создание Центра разработки, экспертизы и реализации проектов; 
г) создание Центра трансфера технологий; 
д) создание Научно-опытно-экспериментального отдела; 
е) создание Издательско-информационного отдела; 
ж) создание Всеукраинской сети инновационно-активных предприятий; 
к) создание Всеукраинской сети инновационно-способных территориальных общин; 
л) создание Маркетинг-торговой площадки для организации трансграничного рынка ресурсов и продукции. 
Научная новизна результатов исследования. Использован комплексный подход при обосновании 

инновационных предложений по расширению всеукраинской и трансграничной инфраструктурной сети 
внедрения технологий в экономику, которая превращается в важный источник создания новых рабочих мест и 
экономического роста. 

Практическое значение результатов исследования. Полученные результаты исследования 

направлены на развитие интеграционных процессов на основе конвергенции отечественных субъектов 
хозяйствования к стандартам ЕС для обеспечения устойчивого развития экономики и благосостояния населения. 

Ключевые слова: малые и средние предприятия, инновационное развитие, активная деятельность, 

системное развитие, адаптивное планирование, трансграничное сотрудничество, евроинтеграция, сетевая 
экономика. 

 
Stelmashchuk A.M. INNOVATIVE AND ACTIVE SMES: ESSENCE, ASSESSMENT, DEVELOPMENTAL 

FACTORS AND THEIR NETWORK FORMATION 
Purpose. The aim of the article is the depth study and evaluation of the nature of innovation and active 

businesses, factors determining their development and networking. 
Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific 

knowledge. General scientific and special methods are used in the process of research, namely: a monographic method 
– for a comprehensive analysis of literary sources, the identification of causal relationships and directions of 
development, and a deep and detailed study of the object of research; the method of system analysis – in substantiating 
ways to improve the financial condition of enterprises and reduce their financial risks in the conditions of macroeconomic 
instability on the basis of diversification of production and capital; calculation-constructive method – at forecasting and 
planning of production and development of variants of economic processes of development and selection of the best of 
them; balance method – in the planning and analysis of the economy at different levels in order to establish 
proportionality in its development and timely detection of disproportions in the process of achieving the goal; normative 
method – at a comparative analysis of the actual financial and economic condition of economic entities and in planning 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    ––  1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 277 

and forecasting their production; abstract and logical method – used at all stages of solving economic problems, with the 
formulation of certain categories, concepts, economic theories and hypotheses, conclusions and recommendations. 

Findings. The important role of small and medium enterprises (SMEs) in economic development of the country is 

determined. It is substantiated that the perspective of Ukraine’s exit from the crisis is the creation of a powerful 
production base with the participation of innovative transformations into SMEs. An innovative project to transform the 
activity of the private small enterprise of the innovative profile of the ITP into the activity of the system integrator of 
convergence (SIC) of the subjects of the agrarian sector of the economy to the standards of the European Union is 
proposed for implementation. The following organizational arrangements are foreseen for the transformation of the 
activities of the Institute of Economics, Technology and Entrepreneurship into the activities of the SIC:  

a) creation of the All-Ukrainian public association ―Scientific and educational innovative cluster‖ 
―Competitiveness‖; 

b) creation of Innovative technological platforms; 
c) the establishment of the Center for the development, examination and implementation of projects; 
d) creation of the Center for technology transfer; 
e) creation of the Research and experimental department; 
e) Creation of the Publishing Information Department; 
g) creation of the All-Ukrainian Network of Innovative Enterprises; 
k) creation of the All-Ukrainian Network of Innovative Capacity Territorial Communities; 
l) creation of the Marketing-trading platform for the organization of the cross-border market of resources and 

products. 
Originality. An integrated approach is used in substantiating innovative proposals for expanding the all-Ukrainian 

and cross-border infrastructure network of technology introduction into the economy, which becomes an important 
source of job creation and economic growth. 

Findings. The obtained results of the research are aimed at the development of European integration processes 

on the basis of convergence of domestic business entities to the EU standards for sustainable economic development 
and welfare of the population. 

Key words: small and medium enterprises, innovative development, active activity, systemic development, 

adaptive planning, cross-border cooperation, euro-integration, network economy. 
 

 
 
Брич В.Я., Ткач У.В. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ РИЗИКІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У СФЕРІ ВИЇЗНОГО ТУРИЗМУ 
Мета статті. Обґрунтування методів діагностування ризиків туристичних підприємств у сфері виїзного 

туризму.  
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні 

положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених, нормативні та законодавчі акти України з питань 
ризик-менеджменту. В процесі дослідження використано методи: теоретичного узагальнення, абстрактно-
логічний – при дослідженні теоретичних засад управління ризиками; монографічний (при вивченні особливостей 
розвитку страхування у туристичній сфері та основних принципів її регулювання); рейтингування – для 
формування рейтингу страхових виплат у разі природніх катастроф; синергії – для визначення ефекту від 
прийняття стратегічних рішень на досліджуваних підприємствах; моделювання і прогнозування – дозволяє 
визначити прогнозований обсяг капіталу, необхідного страховій компанії для здійснення страхування ризиків 
виїзного туризму в залежності від рівня її власного утримання. 

Результати дослідження. Виявлено, що розвиток туризму в сучасному світі характеризується негативним 

впливом природних катастроф, які призводять до великих матеріальних збитків. Проаналізовано економічні 
ризики та конкретизовано основні фактори ризику, що виникають в міжнародній туристичній діяльності, а саме: 
нестабільність попиту на туристичні послуги; неналежне виконання зобов’язань контрагентами; залежність від 
природно-екологічної ситуації; політична нестабільність у країнах відпочинку туристів; загальноекономічний стан 
як у країні проживання туриста, так і в країнах відпочинку. Визначено основні природні катастрофи і їх збитки у 
світі.  

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано необхідність застосування операцій 

перестрахування при страхуванні ризиків виїзного туризму. Встановлено, що за допомогою перестрахування 
страховик здатен створювати збалансований страховий портфель з урахуванням дисперсії збитків та 

стандартного середньоквадратичного відхилення  результату, що отримувала страхова компанія у попередні 
роки. 

Доведено, що перестрахування є необхідною умовою забезпечення фінансової стійкості страхових 
операцій і нормальної діяльності будь-якої страхової компанії, що особливо важливо при страхуванні ризиків 
виїзного туризму.  

Практична значущість результатів дослідження. Використання математичної моделі, побудованої з 

урахуванням середнього значення коефіцієнта фінансової безпеки туристичного підприємства дозволяє 
визначити прогнозований обсяг капіталу, необхідного страховій компанії для здійснення страхування ризиків 
виїзного туризму в залежності від рівня її власного утримання. 

Ключові слова: виїзний туризм, природні катастрофи, діагностика ризиків туристичних підприємств, 

рівень власного утримання, коефіцієнт фінансової безпеки. 
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Брич В.Я., Ткач У.В. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ РИСКОВ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 
В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

Цель. Обоснование методов диагностирования рисков туристических предприятий в сфере выездного 

туризма. 
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются 

фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды ученых, нормативные и 
законодательные акты Украины по вопросам риск-менеджмента. В процессе исследования использованы 
методы: теоретического обобщения, абстрактно-логический – при исследовании теоретических основ 
управления рисками; монографический (при изучении особенностей развития страхования в туристической 
сфере и основных принципов ее регулирования); рейтингование – для формирования рейтинга страховых 
выплат в случае природных катастроф; синергии – для определения эффекта от принятия стратегических 
решений на исследуемых предприятиях; моделирования и прогнозирования – позволяет определить 
прогнозируемый объем капитала, необходимого страховой компании для осуществления страхования рисков 
выездного туризма в зависимости от уровня его собственного содержания. 

Результаты исследования. Определено, что развитие туризма в современном мире характеризуется 

отрицательным влиянием природных катастроф, приводящих к большому материальному ущербу. 
Проанализированы экономические риски и конкретизированы основные факторы риска, возникающие в 
международной туристической деятельности, а именно нестабильность спроса на туристические услуги; 
ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами; зависимость от природно-экологической ситуации; 
политическая нестабильность в странах отдыха туристов; общеэкономическое состояние, как в стране 
проживания туриста, так и в странах отдыха. Определены основные природные катастрофы и их убытки в мире. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснованно необходимость применения операций 

перестрахования при страховании рисков выездного туризма. Установлено, что с помощью перестрахования 
страховщик способен создавать сбалансированный страховой портфель с учетом дисперсии ущерба и 
стандартного среднеквадратичного отклонения σ результата, получавшей страховая компания в предыдущие 
годы, поэтому перестрахования является необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости 
страховых операций и нормальной деятельности любой страховой компании, что особенно важно при 
страховании рисков выездного туризма. 

Практическая значимость результатов исследования. Доказано, что использование математической 

модели построенной с учетом среднего значения коэффициента финансовой безопасности туристического 
предприятия, позволяет определить прогнозируемый объем капитала, что необходим страховой компании для 
осуществления страхования рисков выездного туризма в зависимости от уровня его собственного содержания. 

Ключевые слова: выездной туризм, природные катастрофы, диагностика рисков туристических 

предприятий, уровень собственного удержания, коэффициент финансовой безопасности. 
 
Brych V.Ya., Tkach U.V. DEVELOPING METHODS FOR TOURISM ENTERPRISES RISK DIAGNOSTICS IN 

THE SPHERE OF OUTBOUND TOURISM 
Purpose. The aim of the article is to substantiating the methods for tourism companies risk diagnostics in the 

sphere of outbound tourism. 
Methodology of research. The fundamental provisions of the modern economic theory, scientific works as well 

as statutory and legislative acts of Ukraine on risk-management serve as the theoretical and methodological basis of the 
research. Such methods were used in the process of the research: theoretical generalization; abstract-logical method – 
when researching theoretical principles of risk management; monographic method (when studying the peculiarities of 
insurance development in the sphere of tourism and the main principles of its regulation); rating – for forming the rating of 
insurance payments in case of natural disasters; synergy – for identifying the strategic-decisions-making effect at the 
enterprises in question; modelling and forecasting – it enables defining the forecasting capital which is necessary for the 
insurance company to perform the outbound tourism risk insurance depending on the level of its own reserve fund. 

Findings. It was revealed that the development of tourism in the modern world is characterized by the negative 

influence of natural disasters that lead to considerable material losses. The economic risks were analysed and the main 
international tourism business risk factors were specified, namely: the irregularity of demand on tourism services; 
inadequate performance of obligations by counter-agents; dependence on the natural and ecological situation; political 
instability in tourist recreation countries; general economic state, both in the tourist’s residence country and in the 
recreation countries. The main natural disasters and their impact in the world were elucidated.  

Originality. The necessity of reinsurance operations when ensuring outbound tourism risks was justified. It was 

determined that with the help of reinsurance the insurer is able to create a balanced insurance portfolio taking into 
account the damage dispersion as well as σ result standard root-mean-square deviation that has been received by the 
company in the recent years.  

It was proven that reinsurance is an indispensable condition of insurance operations financial stability and regular 
functioning of an insurance company, which is especially important by insuring outbound tourism risks.  

Practical value. The usage of the mathematical model based on the average tourist enterprise financial security 

index enables defining the forecasting capital which is necessary for the insurance company to perform the outbound 
tourism risk insurance depending on the level of its own reserve fund.  

Key words: outbound tourism, natural disasters, tourism companies risk diagnostics, the level of one’s own 

reserve fund, financial security index. 
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Ларіна Я.С., Завальнюк К.С. ВИБІР СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МАТРИЦІ БКГ 

Мета дослідження полягає у визначенні наукових підходів до процесів розробки стратегій розвитку 

сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки, а також рекомендацій щодо їх удосконалення.  
Методика дослідження. В процесі дослідження використані такі методи наукового дослідження: аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, порівняння, узагальнення та графічний метод – при визначенні базових наукових 
підходів до процесів розробки стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств; при обґрунтуванні 
доцільності використання матричних методів аналізу; при визначенні особливості застосування матриці БКГ для 
сільськогосподарських підприємств різних типів і масштабів діяльності. 

Результати дослідження. Обґрунтовано наукові підходи щодо розробки стратегій розвитку 

сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано показники ефективності функціонування підприємств. З 
метою підвищення ефективності господарської діяльності підприємств Хмельницькій області обґрунтовано 
засади впровадження стратегії розвитку (інтенсивного зростання, розширення ринку, підвищення якості продукції, 
інноваційна) та стратегії підтримки конкурентних переваг (селективної спеціалізації, підтримка існуючих напрямів, 
модифікація продукції). Обґрунтовано доцільність використання класичної та модифікованої матриці БКГ для 
сільськогосподарських підприємств та запропоновано методику їх застосування. Запропоновані альтернативні 
стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств залежно від ресурсного потенціалу та масштабів діяльності. 

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що класична матриця БКГ має значення як 

інструмент стратегічного планування для тих сільськогосподарських підприємств, які за відносною ринковою 
часткою окремих стратегічних господарських підрозділів наближаються до 1. Це, як правило, стосується 
агрохолдингів, а також великих підприємств. 

Практична значущість результатів дослідження. Встановлено, що для більш ефективної діяльності 

сільськогосподарських підприємств важливим є застосування таких стратегій зростання, як: стратегії інтенсивного 
росту (стратегії розширення меж ринку, оновлення асортименту, підвищення якості продукції, впровадження 
нових технологій та сортів рослин); стратегії підтримки конкурентних переваг (селективної спеціалізації, підтримка 
існуючих напрямів розвитку, модифікація продукції, впровадження нових більш продуктивних сортів рослин).  

Ключові слова: стратегічне управління, розвиток, зростання, стратегія, матриця БКГ. 
 

Ларина Я.С., Завальнюк Е.С. ВЫБОР СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МАТРИЦЫ БКГ 

Цель исследования заключается в определении научных подходов к процессам разработки стратегий 

развития сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной экономики, а также рекомендаций по их 
усовершенствованию. 

Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы научного 

исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, обобщение и графический метод – при 
определении базовых научных подходов к процессам разработки стратегий развития сельскохозяйственных 
предприятий; при обосновании целесообразности использования матричных методов анализа; при определении 
особенности применения матрицы БКГ для сельскохозяйственных предприятий различных типов и масштабов 
деятельности. 

Результаты исследования. Обоснованно научные подходы по разработке стратегий развития 

сельскохозяйственных предприятий. Проанализированы показатели эффективности функционирования 
предприятий. С целью повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий Хмельницкой 
области обоснованы принципы внедрения стратегии развития (интенсивного роста, расширения рынка, 
повышения качества продукции, инновационная) и стратегии поддержания конкурентных преимуществ 
(селективной специализации, поддержка существующих направлений, модификация продукции). Обоснована 
целесообразность использования классической и модифицированной матрицы БКГ для сельскохозяйственных 
предприятий и предложена методика их применения. Предложены альтернативные стратегии развития 
сельскохозяйственных предприятий в зависимости от ресурсного потенциала и масштабов деятельности. 

Научная новизна результатов исследования. Установлено, что классическая матрица БКГ имеет 

значение как инструмент стратегического планирования для тех сельскохозяйственных предприятий, которые по 
относительной рыночной доле отдельных стратегических хозяйственных подразделений приближаются к 1. Это, 
как правило, касается агрохолдингов, а также крупных предприятий. 

Практическая значимость результатов исследования. Установлено, что для более эффективной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий важным является применение таких стратегий роста, как: 
стратегии интенсивного роста (стратегии расширения границ рынка, обновление ассортимента, повышение 
качества продукции, внедрение новых технологий и сортов растений); стратегии поддержания конкурентных 
преимуществ (селективной специализации, поддержка существующих направлений развития, модификация 
продукции, внедрение новых более продуктивных сортов растений). 

Ключевые слова: стратегическое управление, развитие, рост, стратегия, матрица БКГ. 

 
Larina Ya.S., Zavalniuk K.S. CHOICE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT STRATEGIES 

ON THE BASIS OF BCG MATRIX APPLICATION 
Purpose. The purpose of the study is to determine the scientific approaches to the processes of developing 

strategies for the development of agricultural enterprises in a market economy, as well as recommendations for their 
improvement. 

Methodology of research. In the course of research, the following methods of scientific research are used: 

analysis, synthesis, induction, deduction, comparison, generalization and graphic method - in defining the basic scientific 
approaches to the processes of developing strategies for the development of agricultural enterprises; when 



РЕФЕРАТИ    РЕФЕРАТЫ    ABSTRACTS 

 

 280 

substantiating the feasibility of using matrix analysis methods; in determining the peculiarities of the BCG matrix 
application for agricultural enterprises of different types and scales of activity. 

Findings. The scientific approaches to the development strategies of agricultural enterprises growth are 

substantiated. The indicators of enterprises performance are analysed. In order to increase the efficiency of economic 
activity of enterprises of the Khmelnytskyi region, the principles of implementation of the development strategy (intensive 
growth, market expansion, product quality improvement, innovations) and strategies for maintaining competitive 
advantages (selective specialization, support for existing areas, product modification) are grounded. The expediency of 
using the classical and modified BCG matrix for agricultural enterprises is substantiated and the method of their 
application is proposed. Alternative strategies for the development of agricultural enterprises are proposed based on 
resource potential and scale of activity. 

Originality. It is determined the classic BCG matrix is important as a strategic planning tool for those agricultural 

enterprises which, according to the relative market share of individual strategic economic units, approach 1. This, as a 
rule, concerns agroholdings, as well as large enterprises. 

Practical value. It is found that for more effective agricultural activities, it is important to use such growth 

strategies as: strategies of intensive growth (strategy of expansion of market boundaries, updating of assortment, 
improvement of product quality, introduction of new technologies and plant varieties); strategies for supporting 
competitive advantages (selective specialization, support for existing areas of development, product modification, 
introduction of new, more productive varieties of plants).  

Key words: strategic management, development, growth, strategy, BCG matrix. 

 

 
 
Сас Л.С. СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛУ В АСПЕКТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Дослідження сутнісних характеристик персоналу в аспекті технологічного оновлення виробництва 

сільськогосподарських підприємств . 
Методика дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи, зокрема: 

узагальнення, систематизації, індукції, дедукції, аналізу, синтезу, абстрагування з метою визначення сутнісних, 
реальних та потенційних характеристик персоналу в аспекті технологічного оновлення виробництва 
сільськогосподарських підприємств.  

Інформаційну базу наукового дослідження склали наукові праці вітчизняних вчених-економістів з питань 
сутності та характеристик персоналу сільськогосподарських підприємств у контексті їх інноваційного розвитку. 

Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність розгляду персоналу підприємства як визначальної 

забезпечуючої складової та умови ефективної реалізації процесу технологічного оновлення виробництва, а також 
як ініціатора його здійснення. 

Виокремлено реальну і потенційну складові персоналу підприємства. Встановлено, що реальна складова 
охоплює наявні, здобуті раніше працівниками знання, уміння, навики, які вже використовуються у практичній 
діяльності, у даному випадку у звичному процесі виробничої діяльності. Потенційна складова – це усі ті знання, 
уміння, навики, які можуть розвинутись у людини в результаті роботи над собою (самоосвіти) та вкладень у неї з 
боку підприємства (професійне навчання, підвищення кваліфікації тощо) і які є необхідні у процесі технологічного 
оновлення виробництва. 

Визначено сутнісні характеристики (складові) людини-працівника, які мають важливе значення у його 
професійній діяльності, зокрема: природну, соціальну, економічну. 

Встановлено, що природна та економічна складові визначають можливості працівника бути ініціаторами та 
організаторами процесу технологічного оновлення виробництва або виконавцями певних виробничих функцій. 
Соціальна складова полягає у тому, що людина-працівник має розділяти, розуміти і підтримувати цілі діяльності 
підприємства, зокрема щодо технологічного оновлення виробництва, а також брати активну участь у їх реалізації. 

Наукова новизна результатів дослідження. Виокремлені та теоретично обґрунтовані сутнісні 

характеристики людини-працівника та визначена їх роль у процесі технологічного оновлення виробництва 
сільськогосподарських підприємств. 

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження можуть бути 

використані при організації процесу технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств. 
Ключові слова: персонал; технологічне оновлення виробництва; сільськогосподарські підприємства; 

реальна та потенційна складові персоналу; природна, економічна, соціальна характеристики людини-працівника. 
 
Сас Л.С. СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛА В АСПЕКТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Исследование сущностных характеристик персонала в аспекте технологического обновления 

производства сельскохозяйственных предприятий. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные методы, в частности: 

обобщения, систематизации, индукции, дедукции, анализа, синтеза, абстрагирования с целью определения 
сущностных, реальных и потенциальных характеристик персонала в аспекте технологического обновления 
сельскохозяйственных предприятий. 

Информационную базу научного исследования составили научные труды отечественных ученых-
экономистов по вопросам сущности и характеристик персонала сельскохозяйственных предприятий в контексте 
их инновационного развития. 
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Результаты исследования. Обоснована необходимость рассмотрения персонала предприятия как 

определяющей обеспечивающей составляющей и условия эффективной реализации процесса технологического 
обновления производства, а также как инициатора необходимости его осуществления. 

Выделены реальная и потенциальная составляющие персонала предприятия. Установлено, что реальная 
составляющая охватывает имеющиеся, полученные ранее работниками знания, умения, навыки, которые уже 
используются в практической деятельности, в данном случае в обычном процессе производственной 
деятельности. Потенциальная составляющая – это все те знания, умения, навыки, которые могут развиться у 
человека в результате работы над собой (самообразования) и вложений в нее со стороны предприятия 
(профессиональное обучение, повышение квалификации) и которые необходимы в процессе технологического 
обновления производства. 

Определены сущностные характеристики (составляющие) человека-работника, которые имеют важное 
значение в его профессиональной деятельности, в частности: естественную, социальную, экономическую. 

Установлено, что естественная и экономическая составляющие определяют возможности работника быть 
инициатором и организатором процесса технологического обновления производства или исполнителем 
определенных производственных функций. Социальная составляющая заключается в том, что человек-работник 
должен разделять, понимать и поддерживать цели деятельности предприятия, в частности относительно 
технологического обновления производства, а также принимать активное участие в их реализации. 

Научная новизна результатов исследования. Выделены и теоретически обоснованы сущностные 

характеристики человека-работника и определена их роль в процессе технологического обновления 
производства сельскохозяйственных предприятий. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут 

быть использованы при организации процесса технологического обновления производства 
сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: персонал; технологическое обновление производства; сельскохозяйственные 

предприятия; реальная и потенциальная составляющие персонала; естественная, экономическая, социальная 
характеристики человека-работника. 

 
Sas L.S. STAFF ESSENTIAL CHARACTERISTICS IN TERMS OF TECHNOLOGICAL RENOVATION OF 

PRODUCTION AT AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Purpose. The purpose of the article is to study the essential characteristics of staff in terms of technological 

renovation of production of agricultural enterprises. 
Methodology of research. In the process of research, general scientific methods were used, in particular 

generalization, systematization, induction, deduction, analysis, synthesis, abstraction. The methods were used for 
determining the essential, real and potential characteristics of the personnel in the aspect of technological renovation of 
agricultural enterprises. 

The information base of the research was made up of scientific works of domestic scientists-economists on the 
essence and characteristics of the personnel of agricultural enterprises in the context of their innovation development. 

Findings. The article substantiates the necessity of considering the personnel of the enterprise as a defining 

component and a condition for effective implementation of technological renovation of production, as well as an initiator 
of its implementation. 

The actual and potential components of the company’s personnel have been singled out. The actual component 
covers the existing, previously acquired knowledge and skills that are already used in practice, during the usual process 
of production activity. The potential component is all those knowledge and skills that can be developed in a person as a 
result of self-development (self-education) and investments made by the enterprise (professional training, professional 
development, etc.) and which are necessary in the process of technological renovation of production. 

The essential and important in his/her professional activity characteristics (components) of an employee have 
been determined. They are natural, social, and economic. 

The natural and economic components determine the employee’s ability to be an initiator and an organizer of the 
process of technological renovation of production or a performer of certain production functions. The social component 
means that the employee have to divide, understand and support the goals of the enterprise, in particular in relation to 
technological upgrading of production, as well as take an active part in their implementation. 

Only in the case of a harmonious combination and taking into account these characteristics productive labour of 
the personnel of the enterprise can be achieved. 

Originality. The scientific novelty of the obtained results consists in highlighting and theoretical substantiation of 

the essential characteristics of an employee and their role in the process of technological renovation of production in 
agricultural enterprises. 

Practical value. The obtained results of the research can be used for organizing the process of technological 

renovation of production in agricultural enterprises. 
Key words: personnel; technological renovation of production; agricultural enterprises; actual and potential 

components of personnel; natural, economic, social characteristics of an employee. 
 

 
 
Шепель Т.П. СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ОСОБИСТИХ 

СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ 
Мета. Розробка практичних рекомендації щодо виробництва тваринницької продукції в особистих 

селянських господарствах. 
Методика дослідження. Для розв’язання поставлених завдань застосовувалися загальнонаукові та 
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спеціальні методи: індукції і дедукції (при зборі, систематизації, обробці інформації, осмислені проблеми); 
системного аналізу і синтезу (при визначенні місця та ролі тваринництва особистих селянських господарств у 
системі сільськогосподарського виробництва); монографічний (дослідження соціально-економічної природи, 
функцій особистих селянських господарств); соціометричний (анкетне обстеження і вибіркове опитування жителів 
сільських населених пунктів). 

Результати дослідження. Виявлено, що ОСГ проявляють досить високу стійкість до трансформаційних 

змін економіки країни. У процесі соціально-економічних перетворень суттєво змінюється місце і роль особистих 
селянських господарств, зокрема у забезпеченні продовольчого балансу шляхом покриття дефіциту виробництва 
окремих видів продукції. У сучасний період економічних негараздів ОСГ посідають провідну позицію у 
виробництві продукції тваринництва. Встановлено, що селянські господарства збільшують виробництво саме тієї 
продукції, яка скорочується в сільськогосподарських підприємствах.  

Виявлено, що сукупні витрати на виробництво одиниці продукції в ОСГ є нижчими, ніж у 
сільськогосподарських підприємствах, оскільки перші набагато менше витрачають промислових ресурсів в 
розрахунку на одну голову і раціональніше їх використовують в процесі виробництва.  

Визначено, що трансформування особистих селянських господарств у суб’єкти підприємницької 
діяльності можливе тільки за умови удосконалення системи державної підтримки цього процесу. Визначено, що 
одним із пріоритетних напрямків державної підтримки є фінансування заходів щодо створення високотоварних 
особистих селянських господарств, які утримують не менше 3 голів великої рогатої худоби та міні-ферму з 
виробництва продукції молочного та м’ясного скотарства. Обґрунтовано, що найбільш доцільним методом 
підтримки галузі є встановлення доплати за приріст поголів’я корів в розмірі 50% від його ринкової вартості, а 
також фінансування заходів щодо створення високопродуктивних і високотоварних особистих селянських 
господарств. 

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що основним чинником стійкості ОСГ – є 

вимушена необхідність задоволення власних потреб у продуктах харчування, зокрема тваринницького походження 
внаслідок низької купівельної спроможності населення. Виявлено, що сукупні витрати на виробництво одиниці 
продукції в ОСГ є нижчими, ніж у сільськогосподарських підприємствах, оскільки перші набагато менше в розрахунку 
на одну голову і раціональніше витрачають ресурси промислового виробництва. Визначено, що трансформування 
особистих селянських господарств у суб’єкти підприємницької діяльності можливе тільки за умови удосконалення 
системи державної підтримки цього процесу.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження, що викладені у формі 

практичних рекомендацій, визначили основні напрями розвитку, збереження і раціонального використання 
виробничого потенціалу ОСГ та трансформації їх у високопродуктивні суб’єкти сільськогосподарської діяльності. 

Ключові слова: особисті селянські господарства, тваринництво, трансформація, сільськогосподарські 

тварини. 
 
Шепель Т.П. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 

ЛИЧНЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 
Цель. Разработка практических рекомендации по производству животноводческой продукции в личных 

крестьянских хозяйствах. 
Методика исследования. Для решения поставленных задач применялись общенаучные и специальные 

методы: индукции и дедукции (при сборе, систематизации, обработке информации, осмысленные проблемы); 
системного анализа и синтеза (при определении места и роли животноводства личных крестьянских хозяйств в 
системе сельскохозяйственного производства); монографический (исследование социально-экономической 
природы, функций личных крестьянских хозяйств); социометрический (анкетное обследование и выборочный 
опрос жителей сельских населенных пунктов).  

Результаты исследования. Выявлено, что ЛКХ проявляют достаточно высокую устойчивость к 

трансформационным изменениям экономики страны. В процессе социально-экономических преобразований 
существенно меняется место и роль личных крестьянских хозяйств, в том числе в обеспечении 
продовольственного баланса путем покрытия дефицита производства отдельных видов продукции. В 
современный период экономических неурядиц ЛКХ занимают ведущую позицию в производстве продукции 
животноводства. Установлено, что крестьянские хозяйства увеличивают производство именно той продукции, 
которая сокращается в сельскохозяйственных предприятиях. 

Выявлено, что совокупные затраты на производство единицы продукции в ЛКХ ниже, чем в 
сельскохозяйственных предприятиях, поскольку первые гораздо меньше тратят промышленных ресурсов в 
расчете на одну голову и рационально их используют в процессе производства. 

Определено, что трансформирование личных крестьянских хозяйств в субъекты предпринимательской 
деятельности возможно только при условии совершенствования системы государственной поддержки этого 
процесса. Определено, что одним из приоритетных направлений государственной поддержки является 
финансирование мероприятий по созданию высокотоварных личных крестьянских хозяйств, которые удерживают 
не менее 3 голов крупного рогатого скота и мини-ферму по производству продукции молочного и мясного 
скотоводства. Обосновано, что наиболее целесообразным методом поддержки отрасли является установление 
доплаты за прирост поголовья коров в размере 50% от его рыночной стоимости, а также финансирование 
мероприятий по созданию высокопроизводительных и высокотоварных личных крестьянских хозяйств. 

Научная новизна результатов исследования. Установлено, что основным фактором устойчивости ЛКХ - 

есть вынужденная необходимость удовлетворения собственных потребностей в продуктах питания, в частности 
животного происхождения вследствие низкой покупательной способности населения. Выявлено, что совокупные 
затраты на производство единицы продукции в ЛКХ ниже, чем в сельскохозяйственных предприятиях, поскольку 
первые гораздо меньше в расчете на одну голову и более рационально расходуют ресурсы промышленного 
производства. Определено, что трансформирование личных крестьянских хозяйств в субъекты 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННАА  ЕЕККООННООММІІККАА    ––  1111--1122’’22001177  [[7722]] 
Науково-виробничий журнал 

 

 283 

предпринимательской деятельности возможно только при условии совершенствования системы государственной 
поддержки этого процесса. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования, 

изложенные в форме практических рекомендаций, определили основные направления развития, сохранения и 
рационального использования производственного потенциала ЛКХ и трансформации их в 
высокопроизводительные субъекты сельскохозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: личные крестьянские хозяйства, животноводство, трансформация, 

сельскохозяйственные животные. 
 
Shepel T.P. THE CURRENT STATE OF PRODUCTION OF LIVESTOCK PRODUCTS IN THE INDIVIDUAL 

PEASANT FARMS 
Purpose. The aim of the article is the development of practical recommendations for the production of livestock 

products in private farms. 
Methodology of research. General scientific and special methods are used for solving the tasks: induction and 

deduction (in the collection, systematization, processing of information, meaningful problems); system analysis and 
synthesis (in determining the place and role of animal husbandry of private farms in the system of agricultural production); 
monographic (study of social and economic nature, functions of personal peasant farms); social metrics (questionnaire 
survey and selective survey of inhabitants of rural settlements). 

Findings. It is revealed that PPF exhibit rather high resistance to transformational changes in the country's 

economy. The place and role of private peasant farms, in particular, in ensuring food balance by covering the production 
deficit of certain types of products, is significantly changing in the process of social and economic transformation. In the 
modern period of economic troubles, PPFs occupy a leading position in the production of livestock products. It is 
established that peasant farms increase the production of products that are being reduced in agricultural enterprises. 

It is found that the total production costs of the unit of production in PPF are lower than in agricultural enterprises; 
since the former spend much less on industrial output per head and more rationally use them in the production process. 

It is determined that the transformation of personal peasant farms in the business entities is possible only if the 
system of state support for this process is improved. It is determined that one of the priority areas of state support is the 
financing of measures for the creation of high-value personal peasant farms holding at least 3 heads of cattle and a mini 
farm for the production of dairy and meat cattle breeding. It is substantiated that the most appropriate method of 
supporting the industry is the establishment of an additional payment for the growth of cow stock in the amount of 50% of 
its market value, as well as the financing of measures to create highly productive and high-value personal peasant farms. 

Originality. It has been established that the main factor of PPF stability is the necessity to satisfy own needs in 

food products, in particular livestock origin due to low purchasing power of the population. It has been found that the total 
production costs of the unit of production in the PPF are lower than in agricultural enterprises, since the former are much 
less per head and spend more rationally on industrial production resources. It is determined that the transformation of 
personal peasant farms in the business entities is possible only if the system of state support for this process is 
improved. 

Practical value. The obtained results of the study, presented in the form of practical recommendations, determined 

the main directions of the development, conservation and rational use of the production potential of PPF and their 
transformation into high-yielding subjects of agricultural activity. 

Key words: personal peasant farms, animal husbandry, transformation, agricultural animals. 

 

 
 
Білявський В.М., Шепута М.М. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
Мета. Обґрунтування теоретико-методологічних засад підвищення конкурентоспроможності підприємства, 

як фактора його інвестиційної привабливості. 
Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи теоретичного узагальнення та 

порівняння, аналізу та синтезу (для обґрунтування сутності теоретичних аспектів конкурентоспроможності 
підприємства, для визначення основних складових конкурентоспроможності та її впливу на інвестиційну 
привабливість підприємства), графічний метод (для наочного відображення результатів дослідження), 
стратегічного прогнозування (при визначенні стратегічних напрямів щодо підвищення інвестиційної привабливості 
підприємства), логічний метод (для теоретичних узагальнень і формування висновків дослідження). 

Результати дослідження. Проаналізовано основні фактори підвищення конкурентоспроможності 

підприємства, які дозволяють підвищити його інвестиційну привабливість. Визначено послідовність планування 
етапів щодо удосконалення внутрішніх параметрів функціонування підприємства, які потребують детального 
опрацювання з метою налагодження роботи кожного компоненту, як єдиного механізму. Досліджено параметри 
оцінювання конкурентних переваг підприємства, що дозволяють підприємству визначити можливі загрози (слабкі 
сторони), які потребують подальшого дослідження, необхідного для закріплення конкурентних позицій та 
формування ефективної конкурентної стратегії. Запропоновано основні напрями підвищення інвестиційної 
привабливості підприємства з метою залучення додаткових джерел фінансування, необхідних для інвестування у 
різні сфери господарської діяльності підприємства, а також подальшого розвитку внутрішніх складових 
життєдіяльності підприємства у відповідності до всезростаючих потреб ринку. 

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано сутність теоретичних аспектів підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, імплементація якої дозволить підвищити його інвестиційну привабливість 
з метою залучення додаткових джерел фінансування, необхідних для інвестування у різні сфери господарської 
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діяльності підприємства, а також подальшого розвитку внутрішніх складових життєдіяльності підприємства у 
відповідності до всезростаючих потреб ринку. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можна розглядати 

як шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства, що надалі буде використовуватися для створення 
об’єктивних передумов та методологічного підґрунтя подальшого дослідження заданої проблематики. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, 

конкурентні переваги. 
 
Белявский В.Н., Шепута Н.Н. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
Цель. Цель статьи заключается в обосновании теоретико-методологических основ повышения 

конкурентоспособности предприятия, как фактора его инвестиционной привлекательности. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы методы теоретического обобщения и 

сравнения, анализа и синтеза (для обоснования сущности теоретических аспектов конкурентоспособности 
предприятия, для определения основных составляющих конкурентоспособности и ее влияния на 
инвестиционную привлекательность предприятия), графический метод (для наглядного отображения 
результатов исследования), стратегического прогнозирования (при определении стратегических направлений по 
повышению инвестиционной привлекательности предприятия), логический метод (для теоретических обобщений 
и формирования выводов исследования). 

Результаты исследования. Проанализированы основные факторы повышения конкурентоспособности 

предприятия, которые позволяют повысить его инвестиционную привлекательность. Определена 
последовательность планирования этапов по совершенствованию внутренних параметров функционирования 
предприятия, требующие детальной проработки с целью налаживания работы каждого компонента как единого 
механизма. Исследованы параметры оценки конкурентных преимуществ предприятия, позволяющих 
предприятию определить возможные угрозы (слабые стороны), которые требуют дальнейшего исследования, 
необходимого для закрепления конкурентных позиций и формирования эффективной конкурентной стратегии. 
Предложены основные направления повышения инвестиционной привлекательности предприятия с целью 
привлечения дополнительных источников финансирования, необходимых для инвестирования в различные 
сферы хозяйственной деятельности предприятия, а также дальнейшего развития внутренних составляющих 
жизнедеятельности предприятия в соответствии с всевозрастающими потребностями рынка. 

Научная новизна результатов исследования. Обоснована сущность теоретических аспектов 

повышения конкурентоспособности предприятия, имплементация которой позволит повысить его 
инвестиционную привлекательность, с целью привлечения дополнительных источников финансирования, 
необходимых для инвестирования в различные сферы хозяйственной деятельности предприятия, а также 
дальнейшего развития внутренних составляющих жизнедеятельности предприятия в соответствии с 
всевозрастающих потребностей рынка. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования можно 

рассматривать как пути повышения конкурентоспособности предприятия, которые в дальнейшем будет 
использоваться для создания объективных предпосылок и методологической основы дальнейшего исследования 
по заданной проблематике. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная 

привлекательность, конкурентные преимущества. 
 
Biliavskyi V.М., Sheputa M.M. COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE AS A FACTOR OF INCREASING 

ITS INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
Purpose. The aim of the article is to substantiate theoretical and methodological principles of increasing the 

competitiveness of the enterprise as a factor of its investment attractiveness. 
Methodology of research. Methods of theoretical generalization and comparison, analysis and synthesis (to 

substantiate the essence of theoretical aspects of the company’s competitiveness, to determine the main components of 
competitiveness and its impact on the investment attractiveness of the enterprise), the graphical method (for visual 
representation of study findings), strategic forecasting (while determining the strategic directions of increasing the 
investment attractiveness of the enterprise), the logical method (for the theoretical generalizations and formation of 
research conclusions) are used. 

Findings. The main factors contributing to the increase of the enterprise’s competitive ability, which allow 

enhancing its investment attractiveness, are investigated. In this article the main factors contributing to the increase of 
the enterprise’s competitive ability, which, in turn, allows to enhance its investment attractiveness, are investigated. A 
sequence of stage planning has been determined to improve the internal parameters of the functioning of the enterprise, 
which require detailed processing in order to set up the work of each component as a single mechanism. The 
assessment parameters of competitive advantages of the enterprise, which allow the company to identify potential 
threats (its main weak sides) that require further research necessary to consolidate its competitive positions and form an 
effective competitive strategy, are examined. The main directions of increasing the enterprise’s investment attractiveness 
are proposed in order to attract additional financial sources needed for the process of investing in various spheres of 
economic activity of the enterprise, as well as further development of the internal components of the company ’s life in 
accordance with the ever-growing needs of the market. 

Originality. The essence of the theoretical aspects of increasing the competitiveness of the enterprise is 

grounded, implementation of which will allow to increase its investment attractiveness with the purpose of attracting 
additional sources of financing necessary for investment in various spheres of economic activity of the enterprise, as well 
as further development of internal components of the enterprise in accordance with the ever-growing needs of the 
market. 
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Practical value. The obtained research results can be considered as ways of improvement the competitiveness 

of the enterprise, which will be used to create objective prerequisites and methodological grounds for further study of the 
given problem. 

Key words: competitiveness, investments, investment climate, investment attractiveness, competitive 

advantages. 

 
 
Шеленко Д.І. НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Обґрунтування основних напрямків організації виробничо-господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств та визначення заходів, які мають забезпечити функціонування ефективної 
системи управління. 

Методика дослідження. Дослідження ґрунтується на застосуванні сукупності загальнонаукових методів 

(індукції, дедукції, аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації, класифікації, логічного пізнання) для 
визначення основних проблем, які стримують розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрній 
сфері та обґрунтування основних напрямків і механізмів діяльності різних організаційно-правових форм 
господарювання. 

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі акти України, публікації вітчизняних та закордонних 
вчених-економістів. 

Результати дослідження. Систематизовано основні проблеми, які стримують розвиток організаційно-

правових форм господарювання в аграрному секторі економіки. Виявлено і проаналізовано фактори впливу на 
розмір підприємства, його організаційну структуру, використання інноваційних технологій, рівень кадрового 
забезпечення та інвестиційної привабливості підприємств. 

Обґрунтовано основні напрямки діяльності різних організаційно-правових форм в сільському господарстві 
в умовах різноукладності виробництва. Зокрема, визначено напрямки виробничо-господарської діяльності 
підприємств, які спроможні забезпечити: розв’язання соціальних проблем та захист інтересів селян; розвиток 
інфраструктури; підвищення ефективності виробництва й конкурентоспроможності продукції на ринку; 
формування і реалізацію економічних відносин, які будуть сприяти матеріальній зацікавленості працівників. 

Обґрунтовано заходи, які мають забезпечити функціонування ефективної системи стратегічного 
управління.  

Доведено, що успішне вирішення окреслених проблем можливе в разі створення системи заходів, 
інструментів, методів та правил, ухвалення управлінських рішень. 

Наукова новизна результатів дослідження. Наукова новизна одержаних результатів полягає в 

комплексному підході до обґрунтування стратегічних напрямків організації виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності аграрної економіки. 

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати досліджень можуть бути 

використані в різних організаційно-правових формах сільськогосподарських підприємств. 
Ключові слова: організаційно-правові форми господарювання, напрямки виробничо-господарської 

діяльності, сільськогосподарське підприємство, різноукладність. 
 

Шеленко Д. И. НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель. Обоснование основных направлений организации производственно-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий и определение мероприятий, которые должны обеспечить 
функционирование эффективной системы управления. 

Методика исследования. Исследование основывается на применении совокупности общенаучных 

методов (индукции, дедукции, анализа, синтеза, обобщения, систематизации, классификации, логического 
познания) для определения основных проблем, сдерживающих развитие организационно-правовых форм 
хозяйствования в аграрной сфере и обоснование основных направлений и механизмов деятельности различных 
организационно-правовых форм хозяйствования. 

Информационной базой исследования стали законодательные акты Украины, публикации отечественных 
и зарубежных учѐных-экономистов. 

Результаты исследования. Систематизированы основные проблемы, сдерживающие развитие 

организационно-правовых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики. Выявлены и проанализированы 
факторы влияния на размер предприятия, его организационную структуру, использование инновационных 
технологий, уровень кадрового обеспечения и инвестиционной привлекательности предприятий. 

Обоснованы основные направления деятельности различных организационно-правовых форм в сельском 
хозяйстве в условиях ризноукладности производства. В частности, определены направления производственно-
хозяйственной деятельности предприятий, способных обеспечить: решение социальных проблем и защиту 
интересов крестьян; развитие инфраструктуры; повышение эффективности производства и 
конкурентоспособности продукции на рынке; формирование и реализацию экономических отношений, которые 
будут способствовать материальной заинтересованности работников.  

Обоснованы мероприятия, которые должны обеспечить функционирование эффективной системы 
стратегического управления.  

Доказано, что успешное решение очерченных проблем возможно в случае создания системы мер, 
инструментов, методов и правил, принятия управленческих решений. 

Научная новизна результатов исследования. Научная новизна исследования заключается в 

комплексном подходе к обоснованию стратегических направлений организации производственно-хозяйственной 
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деятельности сельскохозяйственных предприятий в условиях многоукладности аграрной экономики.  
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследований могут 

быть использованы в различных организационно-правовых формах сельскохозяйственных предприятий. 
Ключевые слова: организационно-правовые формы хозяйствования, направления производственно-

хозяйственной деятельности, сельскохозяйственное предприятие, многоукладная экономика. 
 
Shelenko D.I. THE DIRECTIONS OF ORGANIZATION OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITY OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Purpose. The aim of the article is to substantiation of the main directions of the organization of production and 

economic activity of agricultural enterprises and the identification of activities that should ensure the functioning of an 
effective management system. 

Methodology of research. The research is based on the application of a set of general scientific methods 

(induction, deduction, analysis, synthesis, generalization, classification, classification and logical cognition) to identify the 
main problems that impede the development of organizational and legal forms of management in the agrarian sphere 
and substantiate the main directions and mechanisms of the various organizational and legal forms of management. 

The information base of the investigation was legislation acts of Ukraine, publications of domestic and foreign 
scientists-economists. 

Findings. The main problems that restrain the development of organizational and legal forms of management in 

the agrarian sector of the economy are systematized. Factors of influence on the size of the enterprise, its organizational 
structure, use of innovative technologies and level of personnel support and investment appeal of the enterprises is 
revealed and analyzed. 

The main directions of activity of various organizational and legal forms of agricultural enterprises in conditions of 
heterogeneity production have been substantiated in the article. In particular, the directions of production and economic 
activity of enterprises are able to provide: solving of social problems and protecting the interests of peasants; 
infrastructure development; increase of production efficiency and competitiveness of products on the market; formation 
and realization of economic relations, which will promote material interest of employees.  

The measures, which should ensure functioning of an effective system of strategic management, have been 
substantiated.  

It is proved that a successful solution of the outlined problems is possible in the case of creating a system of 
measures, tools, methods and rules, making managerial decisions. 

Originality. The scientific novelty of the research consists in an integrated approach to the justification of the 

strategic directions of the organization of production and economic activities of agricultural enterprises in conditions of 
heterogeneity of the agrarian economy.  

Practical value. The obtained research results can be used in various organizational and legal forms of 

agricultural enterprises. 
Key words: organizational and legal forms of management, directions of production and economic activity, 

agricultural enterprise, heterogeneity production. 
 

 
 
Феєр О.В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Узагальнення теоретичних підходів до розуміння управління виробничо-господарською діяльністю як 

економічної категорії та розробка заходів для підвищення ефективності функціонування системи управління 
виробничо-господарською діяльністю. 

Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної 

економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Для вирішення поставлених завдань у процесі 
дослідження використано такі методи: системний, узагальнення (дослідження сутності поняття «виробничо-
господарська діяльність підприємства» і «управління виробничо-господарською діяльністю підприємства»); 
абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень результатів дослідження та формулювання висновків); аналізу 
і синтезу (при розробці заходів для підвищення ефективності функціонування системи управління виробничо-
господарською діяльністю). 

Результати дослідження. Обгрунтовано роль системи управління виробничо-господарською діяльністю в 

досягненні економічного зростання. Узагальнено теоретичні підходи до визначення дефініції «виробничо-
господарська діяльність» і «управління виробничо-господарською діяльністю». Визначено, що виробничо-
господарська діяльність є різновидом господарської діяльності підприємства і ефективність досліджуваного виду 
діяльності визначається тим, наскільки ефективною є система управління. Проаналізовано принципи, методи та 
функції управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. Запропоновано власне бачення 
управління виробничо-господарської діяльності – як складова загальної системи управління, яка реалізується 
через дії менеджменту (реалізація принципів, методів та функцій) з метою ефективного використання ресурсів в 
процесі виробництва і реалізації продукції і сприяє досягненню економічного, інноваційного, соціального і інших 
ефектів. Запропоновані заходи для підвищення ефективності функціонування системи управління виробничо-
господарською діяльністю підприємств.  

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено теоретичні основи до управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства. Обґрунтовано важливість побудови ефективної системи управління для 
промислових підприємств під впливом сукупності чинників зовнішнього середовища. Уточнено зміст 
досліджуваних понять і термінів. 
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Практична значущість результатів дослідження. Удосконалено теоретичні основи щодо управління 

виробничо-господарською діяльністю підприємства та розроблено практичні заходи для підвищення ефективності 
функціонування системи управління виробничо-господарською діяльністю. 

Ключові слова: управління, господарська діяльність, виробничо-господарська діяльність, управління 

виробничо-господарською діяльністю, принципи управління, методи управління, функції управління. 
 
Феер О.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель. Целью исследования является обобщение теоретических подходов к пониманию управления 

производственно-хозяйственной деятельностью как экономической категории и разработка мер по повышению 
эффективности функционирования системы управления производственно-хозяйственной деятельностью. 

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются фундаментальные положения 

современной экономической науки, труды отечественных и зарубежных ученых. Для решения поставленных 
задач в процессе исследования были использованы следующие методы: системный и обобщения (исследование 
сущности понятия «производственно-хозяйственная деятельность предприятия» и «управление 
производственно-хозяйственной деятельностью предприятия»); абстрактно-логический (для теоретических 
обобщений результатов исследования и формулирование выводов); анализа и синтеза (при разработке мер по 
повышению эффективности функционирования системы управления производственно-хозяйственной 
деятельностью). 

Результаты исследования. Обоснована роль системы управления производственно-хозяйственной 

деятельностью как основы экономического роста предприятия. Обобщены теоретические подходы к 
определению термина «производственно-хозяйственная деятельность» и «управление производственно-
хозяйственной деятельностью». Определено, что производственно-хозяйственная деятельность является 
разновидностью хозяйственной деятельности предприятия. Эффективность исследуемого вида деятельности 
определяется эффективной системой управления. Проанализированы принципы, методы и функции управления 
производственно-хозяйственной деятельностью предприятия. Предложено собственное видение управления 
производственно-хозяйственной деятельности – как составляющая общей системы управления, которая 
реализуется через действия менеджмента (реализация принципов, методов и функций) с целью эффективного 
использования ресурсов в процессе производства и реализации продукции и способствует достижению 
экономического, инновационного, социального и других эффектов. Предложенные меры для повышения 
эффективности функционирования системы управления производственно-хозяйственной деятельностью 
предприятий. 

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствованы теоретические основы управления 

производственно-хозяйственной деятельностью предприятия. Обоснована важность построения эффективной 
системы управления для промышленных предприятий под влиянием совокупности факторов внешней среды. 
Дополнено содержание исследуемых понятий и терминов. 

Практическая значимость результатов исследования. Усовершенствованы теоретические основы 

управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия и разработаны практические 
мероприятия для повышения эффективности функционирования системы управления производственно-
хозяйственной деятельностью. 

Ключевые слова: управление, хозяйственная деятельность, производственно-хозяйственная 

деятельность, управление производственно-хозяйственной деятельностью, принципы управления, методы 
управления, функции управления. 

 
Feier O.V. THEORETICAL BASES OF CONTROL OVER PRODUCTION AND COMMERCIAL ACTIVITIES OF 

THE ENTERPRISE 
Purpose. The aim of the article is synthesize theoretical approaches to understanding control over production 

and commercial activities as an economic category and development of measures to improve the efficiency of the control 
system of production and economic activities. 

Methodology of research. Theoretical basis of research is the fundamental points of modern economic science, 

the studies of domestic and foreign scientists. During the research such methods were used: system analysis and 
theoretical generalization (research of the essence of the concept of ―production and commercial activity of the 
enterprise‖ and ―control of production and commercial activity of the enterprise‖);  abstract-logical method (for theoretical 
generalizations of research results and formulation of conclusions); analysis and synthesis (in developing measures to 
improve the efficiency of the control system of production and commercial activities). 

Findings. The role of the system of control of industrial and commercial activities in achieving economic growth is 

substantiated. Theoretical approaches to the definition of the definition of ―production and commercial activity‖ and 
―control of production and commercial activities‖ is generalized. It is determined that production and economic activity is 
a kind of economic activity of the enterprise and the efficiency of the investigated type of activity is determined by how 
effective the management system. Principles, methods and functions of management of industrial and economic activity 
of the enterprise are analyzed. Proposed own vision of the control of production and commercial activity as component of 
the general management system, which is implemented through the actions of management (implementation of 
principles, methods and functions) with a view to efficient use of resources in the process of production and sales of 
products and contributes to the achievement of economic, innovative, social and other effects. Measures for increase of 
efficiency of functioning of the system of control of industrial and commercial activity of enterprises are proposed. 

Originality. The theoretical bases for managing the production and economic activity of the enterprise have been 

improved. The importance of constructing an effective control system for industrial enterprises under the influence of a 
set of factors of the environment is substantiated. The content of a number of terms and concepts has been clarified. 
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Practical value. The theoretical bases of control managing the production and commercial activities of the 

enterprise are improved. Practical measures for improving the efficiency of the operation system of production and 
commercial activity management are developed. 

Key words: control, economic activity, industrial and commercial activity, control of production and commercial 

activity, management principles, management methods, management functions 
 

 
 
Бідула П.П. УДОСКОНАЛЕННЯ БРЕНДИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій з ефективної системи 

брендингу молокопереробних підприємств. 
Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі методи наукового пізнання: логіко-

аналітичні методи, зокрема прийоми аналогії та порівняння, індукції та дедукції, наукової абстракції – для 
теоретичного узагальнення, уточнення понятійного апарату з проблеми, формулювання висновків; 
монографічний – для детального вивчення окремих елементів досліджуваного явища на прикладі конкретних 
об’єктів. 

Результати дослідження. Доведено, що удосконалення системи управління процесом брендингу на 

підприємстві (зокрема перехід до брендово-орієнтованої схеми побудови відділу) дозволяє підвищити 
конкурентоспроможність через завоювання більшої частки ринку, підвищення знання марок споживачами, 
збільшення лояльності споживачів до брендів, що відображається у зростанні обсягів продажів і виручки 
підприємства, а отже, більшого розміру прибутку і можливості направляти отримані кошти на заходи, що 
підвищують конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому. 

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено інструментарій визначення ринкової позиції 

брендів на основі системи ідентифікаційного брендингу, що дозволяє, на відміну від існуючих підходів, 
забезпечити виразність ринкової позиції бренду підприємства, а також визначити стратегічні напрями щодо 
підвищення його статусу. 

Практична значущість результатів дослідження. Встановлено, що одним із способів посилення 

конкурентних переваг молокопереробних підприємств в умовах посилення конкуренції на вітчизняному ринку 
молочної продукції є брендинг. Із цією метою на підприємстві доцільно створити відділ маркетингу за 
функціонально-брендовим принципом і виконавчу брендингову раду, до складу якої мають входити керівники усіх 
управлінських рівнів. Вважаємо, що запропоновані заходи сприятимуть посиленню конкурентних переваг 
молокопереробних підприємств Київської області на регіональному ринку молокопродукції. 

Ключові слова: бренд, система управління, молокопереробні підприємства, стратегія. 

 
Бидула П.П. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БРЕНДИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по 

разработке эффективной системы брейдингу молокоперерабатывающих предприятий. 
Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы научного 

познания: логико-аналитические методы, в частности приемы аналогии и сравнения, индукции и дедукции, 
научной абстракции – для теоретического обобщения, уточнения понятийного аппарата по проблеме, 
формулирование выводов; монографический – для детального изучения отдельных элементов изучаемого 
явления на примере конкретных объектов. 

Результаты исследования. Доказано, что усовершенствование системы управления процессом 

брендинга на предприятии (в частности переход к брендово-ориентированной схемы построения отдела) 
позволяет повысить конкурентоспособность через завоевание большей доли рынка, повышение знания марок 
потребителями, увеличение лояльности потребителей к брендам, что отражается в росте объемов продаж и 
выручки предприятия, а следовательно, большего размера прибыли и возможности направлять полученные 
средства на мероприятия, повышающие конкурентоспособность продукции и предприятия в целом. 

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствован инструментарий определения 

рыночной позиции брендов на основе системы идентификационного брэндинга, что позволяет, в отличие от 
существующих подходов, обеспечить наглядность рыночной позиции бренда предприятия, а также определить 
стратегические направления по повышению его статуса. 

Практическая значимость результатов исследования. Установлено, что одним из способов усиления 

конкурентных преимуществ молокоперерабатывающих предприятий в условиях усиления конкуренции на 
отечественном рынке молочной продукции является брендинг. С этой целью на предприятии целесообразно 
создать отдел маркетинга по функционально-брендовым принципом и исполнительный брендинговый совет, в 
состав которого должны входить руководители всех управленческих уровней. Считаем, что предложенные меры 
будут способствовать усилению конкурентных преимуществ молокоперерабатывающих предприятий Киевской 
области на региональном рынке молочной продукции. 

Ключевые слова: бренд, система управления, молокоперерабатывающие предприятия, стратегия. 

 
Bidula P.P. IMPROVEMENT OF BRANDING ACTIVITY OF DAIRY PROCESSING ENTERPRISES 
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions and practical 

recommendations on the effective system of branding dairy processing enterprises. 
Methodology of research. The following methods of scientific knowledge are used in the process of research: 

logical and analytical methods, in particular methods of analogy and comparison, induction and deduction, scientific 
abstraction – for theoretical generalization, clarification of the conceptual apparatus on the problem, formulation of 
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conclusions; monographic – for a detailed study of individual elements of the phenomenon under study on the example 
of concrete objects. 

Findings. It is proved that improvement of management system of branding process at the enterprise (in 

particular, the transition to a brand-oriented scheme of construction of a department) can increase competitiveness by 
conquering a larger market share, increasing knowledge of brands by consumers, increasing consumer loyalty to brands, 
reflected in the growth of sales volumes and enterprise proceeds, and, consequently, greater profit and opportunity to 
send received funds to measures that increase the competitiveness of products and enterprises as a whole. 

Originality. Tools for determining the market position of brands based on the system of identification branding, 

which allows, in contrast to existing approaches, to ensure the distinctness of the market position of the brand of the 
enterprise, as well as to identify strategic directions for improving its status, are improved. 

Practical value. It has been established that branding is one of the ways of strengthening the competitive 

advantages of dairy processing enterprises in conditions of increasing competition on the domestic dairy market. For this 
purpose, it is advisable to create a marketing department under the functional and brand principle and an executive 
branding board at the enterprise, which should include management of all management levels. We believe that the 
proposed measures will contribute to strengthening the competitive advantages of the milk processing enterprises of the 
Kiev region on the regional dairy market. 

Key words: brand, management system, dairy processing enterprises, strategy. 

 

 
 
Тульчинський Р.В. РЕГІОНАЛІЗМ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ: РІЗНОМАНІТТЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ 
Мета. Подальший розвиток теоретико-методичних положень щодо уточнення понятійно-категоріального 

апарату нового регіоналізму, а саме уточнення сутності поняття «регіоналізм».  
Методика дослідження. Методологія дослідження базувалась на системному підході, що дало 

можливість розглядати становлення нового регіоналізму з системно-функціональної точки зору та узагальнити 
понятійно-категоріальний апарат. 

В процесі дослідження використовувалися загальнонаукові прийоми та специфічні методи наукового 
пізнання. Зокрема, застосовувався монографічний метод та метод узагальнень – для зіставлення понять 
«регіоналізм» та «регіоналізація»; метод аналізу та синтезу – для виокремлення найвагоміших сутнісних чинників 
поняття «регіоналізм».  

Результати дослідження. Встановлено, що існують такі твердження авторів про взаємозв’язок понять 

«регіоналізація» і «регіоналізм»: ототожнення понять «регіоналізація» і «регіоналізм» і використання їх як 
синонімів; регіоналізм походить від регіонів, а регіоналізація є відповіддю на це центру; регіоналізація є 
процесом, розвиває прояви регіоналізму. 

Наукова новизна результатів дослідження. Поглиблено та розвинуто існуючі теоретико-методичні 

положення щодо становлення нового регіоналізму. Набув подальшого розвитку понятійно-категоріальний апарат 
теорії розвитку продуктивних сил і регіональної економіки шляхом авторського тлумачення сутності поняття 
«регіоналізм», який розглядається як ідеологічна концепція, що передбачає розширення повноважень та 
відповідальності регіонів, набуття регіонами, які можуть і не співпадати з офіційними адміністративними 
кордонами, суб’єктності та конкурентоспроможності на світовому ринку. 

Практична значущість результатів дослідження. Практична значущість результатів дослідження 

полягає в уточненні понятійно –категоріального апарату у частині визначення сутності поняття «регіоналізація», а 
також формування управлінських та економічних детермінант становлення нового регіоналізму в Україні.  

Ключові слова: регіоналізм; новий регіоналізм; регіон; регіоналізація; глобалізація; інтеграція, 

децентралізація.  
 
Тульчинский Р.В. РЕГИОНАЛИЗМ И ЕГО СУЩНОСТЬ: РАЗНООБРАЗИЕ НАУЧНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 
Цель. Дальнейшее развитие теоретико-методических положений по уточнению понятийно-

категориального аппарата нового регионализма, а именно уточнение сущности понятия «регионализм».  
Методика исследования. Методология исследования основана на системном подходе, что позволило 

рассматривать становление нового регионализма с системно-функциональной точки зрения и обобщить 
понятийно-категориальный аппарат. 

В процессе исследования использовались общенаучные приемы исследований и специальные методы 
научного познания. В частности, применялся монографический метод и метод обобщений – для сопоставления 
понятий «регионализм» та «регионализация»; метод анализа и синтеза – для выделения важных сущностных 
факторов понятия «регионализм».  

Результаты исследования. Установлено, что существуют следующие утверждения авторов о 

взаимосвязи понятий «регионализация» и «регионализм»: отождествление понятий «регионализация» и 
«регионализм» и использование их в качестве синонимов; регионализм происходит от регионов, а 
регионализация является ответом на это центру; регионализация является процессом, развивает проявления 
регионализма. 

Научная новизна результатов исследования. Углублены и развиты существующие теоретико-

методические положения по становлению нового регионализма. Дальнейшее развитие получил понятийно-
категориальный аппарат теории развития производительных сил и региональной экономики путем авторского 
толкования сущности понятия «регионализм», который рассматривается как идеологическая концепция, 
предусматривающая расширение полномочий и ответственности регионов, приобретение регионами, которые 
могут и не совпадать с официальными административными границами, субъектности и конкурентоспособности 
на мировом рынке. 
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Практическая значимость результатов исследования. Практическая значимость результатов 

исследования заключается в уточнении понятийно – категориального аппарата в части определения сущности 
понятия «регионализация», а также формирование управленческих и экономических детерминант становления 
нового регионализма в Украине. 

Ключевые слова: регионализм; новый регионализм; регион; регионализация; глобализация; интеграция, 

децентрализация. 
 
Tulchinskiy R.V. REGIONALISM AND ITS ESSENCE: DIVERSITY OF SCIENTIFIC VIEWS 
Purpose. The study aims to further develop the theoretical and methodological provisions to clarify conceptual 

and categorical apparatus of a new regionalism, namely clarification of the essence of the concept of "regionalism".  
Methodology of research. The methodology of the research was based on a systematic approach, which made 

it possible to consider the emergence of a new regionalism from the system-functional point of view and to generalize the 
conceptual-categorical apparatus. 

General scientific techniques and specific methods of scientific knowledge were used in the process of research. 
In particular, the monographic method and method of generalizations were used for comparing the concepts of 
"regionalism" and "regionalization"; method of analysis and synthesis was used for isolating the most important factors of 
the concept of "regionalism".  

Findings. The study made it possible to find out that there are the following statements by the authors regarding 

the relationship between the concepts of "regionalization" and "regionalism": the identification of the concepts of 
"regionalization" and "regionalism" and their use as synonyms; regionalism comes from the regions, and regionalization 
is the answer to this center; regionalization is a process that develops the manifestation of regionalism. 

Originality. Scientific novelty consists in deepening and development of existing theoretical and methodological 

provisions concerning the formation of a new regionalism. The conceptual-categorical apparatus of the productive forces 
and the regional economy development theory has further developed through the author’s interpretation of the 
"regionalism" notion essence, which is considered as an ideological concept that involves expanding powers and 
responsibilities of regions, acquiring regions that may not coincide with official administrative boundaries, subjectivity and 
competitiveness in the global market. 

Practical value. The practical significance of the research results is to refine the concept-categorical apparatus in 

defining the essence of a «regionalization" concept, as well as the formation of managerial and economic determinants 
of the emergence of a new regionalism in Ukraine. 

Key words: regionalism; new regionalism; region; regionalization; globalization; integration, decentralization. 
 

 
 
Ткачук В.В. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ  
Мета. Узагальнення способів поширення інформації про сільський зелений туризм та розвитку 

інформаційних технологій у цій сфері. 
Методика дослідження. При дослідженні даного питання використовувались такі методи: мографічний – 

при аналізі праць інших вчених, аналізу і синтезу – при дослідженні процесу інформаційно-аналітичного 
забезпечення сфери сільського туризму як на рівні території, так і на рівні окремого суб’єкта; індукції і дедукції – 
при оцінці впливу інформаційних систем і технологій на споживачів та на розвиток галузі.  

Результати дослідження. Встановлено, що основним каналом отримання оперативної інформації про 

туристичні пропозиції є інформаційні туристичні сайти. Жоден із туристичних сайтів на сьогоднішній день не є 
досконалим. Це проявляється у дублюванні інформації, у застарілості даних та пропозицій господарів сільських 
садиб, в обмеженості вибору туристичного продукту; перенасиченості рекламою та спамом, відсутності 
інформації по окремих розділах сайту тощо. Проблемою є відсутність єдиного інформаційного ресурсу, який би 
акумулював всю інформацію про сільські туристичні садиби, послуги та умови, які вони пропонують споживачам. 
Виявлено, що своєрідним трендом є збільшення кількості замовлень туристичного продукту з мобільного 
телефону, що має також враховуватись при формуванні інформаційно-аналітичного забезпечення сільського 
зеленого туризму. З метою популяризації України у світі передбачається створення та ведення іноземними 
мовами туристичного Інтернет-порталу ―Visit Ukraine‖, який міститиме актуальну та достовірну інформацію про 
туристичні можливості регіонів. Для удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення сільського туризму, 
українськими вченими пропонується впровадження інформаційно-аналітичної системи, яка б акумулювала 
інформацію про регіони та садиби сільського туризму й інтегрувала в собі функцію по визначенню екологічного 
стану територій сільського туризму за допомогою математичного апарату, що дасть змогу туристам, яких цікавить 
екологічна складова туристичного продукту за заданими критеріями знайти відповідний об’єкт чи територію, а для 
господарів сільських садиб це буде стимулом для екологізації туристичної діяльності. 

Наукова новизна результатів дослідження. Набула подальшого розвитку ідея про доцільність 

впровадження інформаційно-аналітичної системи, яка би поєднала інформацію про садиби сільського зеленого 
туризму, напрямки їх співпраці із споживачами, інформацію про регіон, його визначні місця, ціни, маршрути, 
екологічну складову туристичного продукту тощо. 

Практичне значення результатів дослідження. Результати та висновки дослідження можуть бути 

використані окремими господарськими одиницями чи органами державної влади для удосконалення презентації 
сільського зеленого туризму на рівні території, держави чи міжнародній арені.  

Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, сільський туризм, туристичний продукт, 

інформаційна база, інформаційні технології. 
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Ткачук В.В. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА 

Цель. Обобщение путей распространения информации о сельском зеленом туризме и развития 

информационных технологий в этой сфере. 
Методика исследования. При исследовании данного вопроса использовались такие методы: 

монографический – при анализе трудов других ученых, анализа и синтеза – при исследовании процесса 
информационно-аналитического обеспечения сферы сельского туризма, как на уровне территории, так и на 
уровне отдельного субъекта; индукции и дедукции – при оценке влияния информационных систем и технологий 
на потребителей и на развитие отрасли. 

Результаты исследования. Установлено, что основным каналом получения оперативной информации о 

туристических предложениях есть информационные туристические сайты. Ни один из туристических сайтов на 
сегодняшний день не является совершенным. Это проявляется в дублировании информации, в устаревших 
данных и предложениях хозяев сельских усадеб, в ограниченности выбора туристического продукта; 
перенасыщенности рекламой и спамом, отсутствии информации по отдельным разделам сайта и тому подобное. 

Проблемой является отсутствие единственного информационного ресурса, который бы аккумулировал 
всю информацию о сельских туристических усадьбах, услугах и условиях, какие они предлагают потребителям. 
Выявлено, что своеобразным трендом современности является увеличение количества заказов туристического 
продукта из мобильного телефона, который должен также учитываться при формировании информационно-
аналитического обеспечения сельского зеленого туризма. 

С целью популяризации Украины в мире, предусматривается создание и ведение иностранными языками 
туристического Интернет-портала ―Visit Ukraine‖, который будет содержать актуальную и достоверную 
информацию о туристических возможностях регионов. Для усовершенствования информационно-аналитического 
обеспечения сельского туризма, украинскими учѐными предлагается внедрение информационно-аналитической 
системы, которая бы аккумулировала информацию о регионах и усадьбах сельского туризма и интегрировала в 
себе функцию по определению экологического состояния территорий сельского туризма с помощью 
математического аппарата, который даст возможность туристам, которых интересует экологическая 
составляющая туристического продукта за заданными критериями найти соответствующий объект или 
территорию, а для хозяев сельских усадеб это будет стимулом для экологизации туристической деятельности.  

Научная новизна результатов исследования. Приобрела дальнейшее развитие идея о 

целесообразности внедрения информационно-аналитической системы, которая бы соединила информацию об 
усадьбах сельского зеленого туризма, направления их сотрудничества с потребителями, информацию о регионе, 
его выдающиеся места, цены, маршруты, экологическую составляющую туристического продукта и тому 
подобное. 

Практическое значение результатов исследования. Результаты и выводы исследования могут быть 

использованы отдельными хозяйственными единицами или органами государственной власти для 
усовершенствования презентации сельского зеленого туризма на уровне территории, государства, а также 
международной арене. 

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, сельский туризм, туристический продукт, 
информационная база, информационные технологии. 

 
Tkachuk V.V. PROBLEMS OF RESEARCH AND INFORMATION PROVIDING OF DEVELOPMENT OF RURAL 

GREEN TOURISM 
Purpose. The aim of the article is to generalization of ways to disseminate information about rural green tourism 

and the development of information technology in this area. 
Methodology of research. In the study of this issue, the following methods were used: the monographic - in the 

analysis of the works of other scientists, analysis and synthesis - in the study of the process of information and analytical 
support of the rural tourism sector both at the level of territory and at the level of an individual subject; induction and 
deduction - in assessing the impact of information systems and technologies on consumers and on the development of 
the industry. 

Findings. It was established that the main channel for receiving operative information about tourist offers is 

information tourism sites. None of the tourist sites to date is not perfect. This is manifested in the duplication of 
information, in the outdated data and proposals of the owners of rural homesteads, in the limited choice of tourist 
product; excessive advertising and spam, lack of information on individual sections of the site, etc. The problem is the 
lack of a single information resource, which would accumulate all information about rural tourist farms, services and 
conditions that they offer to consumers. It is revealed that a kind of trend is an increase in the number of travel product 
travel orders from a mobile phone, which should also be taken into account in the formation of informational and 
analytical support for rural green tourism. In order to popularize Ukraine in the world, the creation and management of 
the foreign languages of the tourist Internet portal ―Visit Ukraine‖ is foreseen, which will contain up-to-date and reliable 
information about the tourist possibilities of the regions. To improve the information and analytical provision of rural 
tourism, Ukrainian scientists are proposing the introduction of an information and analytical system that would 
accumulate information about the regions and farmsteads of rural tourism and integrate the function of determining the 
ecological status of rural tourism territories with the help of a mathematical apparatus that will enable tourists, who are 
interested in the ecological component of a tourist product according to the criteria, to find the appropriate object or 
territory, and for owners of rural homesteads it is  will be an incentive for environmental tourism activities. 

Originality. The idea of expediency of the introduction of an informational and analytical system, which would 

combine information about the rural green tourism estate, directions of their cooperation with consumers, information 
about the region, its prominent places, prices, routes, ecological component of the tourism product, etc., has developed 
further. 
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Practical value. The results and conclusions of the research can be used by separate economic units or state 

authorities to improve the presentation of rural green tourism at the level of the territory, state or international arena.  
Key words: informational and analytical support, rural tourism, tourist product, information base, information 

technologies. 
 

 
 
Сидорук Б.О. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ 
Мета. Науково обґрунтувати основні складові в системі екологічної оптимізації використання земельно-

ресурсного потенціалу в аграрній галузі. 
Методика дослідження. В результаті дослідження використані такі методи наукового пошуку: 

монографічний, узагальнення, аналізу та синтезу, індукції (переходу від знання окремих фактів до знання 
загального) та дедукції, формування причинно-наслідкових зв’язків економічних явищ та процесів в аграрному 
секторі економіки в залежності від напрямів землекористування, що в комплексі забезпечують в своїй єдності 
наукове обґрунтування проблеми екологічної оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу в 
аграрній галузі у багатосторонньому діалектичному зв’язку. 

Результати дослідження. Систематизовано принципи оптимізації використання земель у 

сільськогосподарському виробництві в контексті екологічної оптимізації процесів землекористування. Досліджено 
основні елементи в системі екологічної оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній 
галузі. Зроблено висновки щодо необхідності екологічної оптимізації сільськогосподарського землекористування 
за рахунок розробки заходів, що забезпечуватимуть збереження й підвищення родючості ґрунтів, більш повне 
використання їх природних можливостей. 

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано авторський підхід до процесу формування 

структурних зв’язків в системі екологічної оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній 
галузі. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на 

вдосконалення процесу планування оптимізаційних заходів в системі збалансованого використання земельно-
ресурсного потенціалу з врахуванням запропонованих етапів ландшафтно-екологічної оптимізації 
землекористування, що сприятиме покращенню еколого-економічної ефективності сільськогосподарського 
землекористування та відтворенню потенціалу земельних ресурсів.  

Ключові слова: аграрна галузь, екологічна оптимізація, етапи, землекористування, земельно-ресурсний 

потенціал, оцінювання, система. 
 

Сидорук Б.О. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ 

Цель. Научно обосновать основные составляющие в системе экологической оптимизации использования 

земельно-ресурсного потенциала в аграрной отрасли. 
Методика исследования. В результате исследования использованы такие методы научного поиска: 

монографический, обобщения, анализа и синтеза, индукции (перехода от знания отдельных фактов к знанию 
общего) и дедукции, формирование причинно-следственных связей экономических явлений и процессов в 
аграрном секторе экономики в зависимости от направлений землепользования, в комплексе обеспечивающие в 
своем единстве научное обоснование проблемы экологической оптимизации использования земельно-
ресурсного потенциала в аграрной отрасли в многосторонней диалектической связи. 

Результаты исследования. Систематизированы принципы оптимизации использования земель в 

сельскохозяйственном производстве в контексте экологической оптимизации процессов землепользования. 
Исследованы основные элементы в системе экологической оптимизации использования земельно-ресурсного 
потенциала в аграрной отрасли. Сделаны выводы о необходимости экологической оптимизации 
сельскохозяйственного землепользования за счет разработки мероприятий, обеспечивающих сохранение и 
повышение плодородия почв, более полное использование их природных возможностей. 

Научная новизна результатов исследования. Обосновано авторский подход к процессу формирования 

структурных связей в системе экологической оптимизации использования земельно-ресурсного потенциала в 
аграрной отрасли. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

направлены на совершенствование процесса планирования оптимизационных мероприятий в системе 
сбалансированного использования земельно-ресурсного потенциала с учетом предложенных этапов 
ландшафтно-экологической оптимизации землепользования, что будет способствовать улучшению эколого-
экономической эффективности сельскохозяйственного землепользования и воспроизводству потенциала 
земельных ресурсов. 

Ключевые слова: аграрная отрасль, экологическая оптимизация, этапы, землепользования, земельно-

ресурсный потенциал, оценивание, система. 
 
Sydoruk B.O. MAIN COMPOSITES IN THE SYSTEM OF ECOLOGICAL OPTIMIZATION OF USE OF LAND-

RESOURCE POTENTIAL IN AGRARIAN SECTOR 
Purpose. The aim of the article is to scientific substantiation of the main components in the system of ecological 

optimization of use of land-resource potential in the agrarian sector. 
Methodology of research. The research used the following methods of scientific research: monographic, 

compilation, analysis and synthesis, induction (transfer of knowledge of certain facts to general knowledge) and 
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deduction, causal relationships of economic events and processes in the agrarian sector of the economy depending on 
the directions of land use, which in the complex provide in their unity the scientific substantiation of the problem of 
ecological optimization of the use of land-resource potential in the agrarian sector in the multilateral dialectical 
connection. 

Findings. The principles of optimization of land use in agricultural production in the context of ecological 

optimization of land use processes have been systematized. The main elements in the system of ecological optimization 
of the use of land-resource potential in the agrarian sector have been investigated. Conclusions are made on the 
necessity of ecological optimization of agricultural land use at the expense of developing measures that will ensure the 
preservation and increase of soil fertility and the fuller utilization of their natural abilities. 

Originality. The author’s approach to the process of formation of structural connections in the system of 
ecological optimization of use of land-resource potential in the agrarian sector has been substantiated. 

Practical value. The results of the study are aimed at improving the process of planning of optimization 

measures in the system of balanced use of land-resource potential, taking into account the proposed stages of 
landscaping and ecological optimization of land use, which will improve the ecological and economic efficiency of 
agricultural land use and restore the potential of land resources. 

Key word: agrarian sector, ecological optimization, stages, land use, land-resource potential, evaluation, system. 

 

 
 

Андрейченко А.В. ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ АПК (РЕТРОСПЕКТИВНІ АСПЕКТИ) 
Мета. Висвітлення ретроспективних аспектів питання поводження з відходами агропромислового 

комплексу, враховуючи об’єктивну необхідність вирішення проблеми відходів в Україні, що вирізняється 
особливою масштабністю і значимістю як внаслідок домінування в національній економіці ресурсоємних 
багатовідхідних технологій, так і через відсутність протягом тривалого часу адекватного реагування на її виклики.  

Методика дослідження. Дослідження базувалося на використанні таких підходів та методів: системного, 

діалектичного, єдності та боротьбі суперечностей, теоретичного узагальнення і порівняння, причино-наслідкового 
методу – для обґрунтування необхідності формування в Україні системи поводження з відходами 
агропромислового виробництва і раціонального використання сільськогосподарських відходів. 

Результати дослідження. Встановлено, що раціональне використання сільськогосподарських відходів 

впливає на збільшення сировинних ресурсів та зниження собівартості отриманої продукції. Обґрунтована 
необхідність формування в Україні системи поводження з відходами агропромислового виробництва з метою 
раціонального поєднання ефективності сільськогосподарської діяльності, соціального забезпечення населення та 
збереження екологічної рівноваги.  

Наукова новизна результатів дослідження. Отримало подальшого розвитку питання поводження з 

відходами АПК, починаючи з 20-х рр. ХХ ст. на підставі вивчення досвіду зарубіжних країн, зокрема США та ЄС, 
котрий продемонстрував, що використання відходів сільського господарства є невичерпним джерелом 
сировинних ресурсів.  

Практична значущість результатів дослідження. З практичної точки зору проведення історичного 

аналізу проблематики поводження з відходами АПК дозволяє простежити еволюцію такого поводження та 
розвиток наукових уявлень у цій сфері, що сприятиме виробленню відповідних заходів для запобігання 
утворенню відходів АПК, їх збирання, перероблення, утилізації. 

Ключові слова: поводження з відходами, відходи АПК, ресурсозбереження, сільське господарство, 

агропромислове виробництво, охорона навколишнього природного середовища, циклічна економіка. 
 
Андрейченко А.В. ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ АПК (РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ) 
Цель. Освещение ретроспективных аспектов вопроса обращения с отходами агропромышленного 

комплекса, учитывая объективную необходимость решения проблемы отходов в Украине, которая отличается 
особой масштабностью и значимостью как вследствие доминирования в национальной экономике ресурсоемких 
многоотходных технологий, так и из-за отсутствия в течение длительного времени адекватного реагирования на 
ее вызовы. 

Методика исследования. Исследование основывалось на использовании таких подходов и методов: 

системного, диалектического, единства и борьбы противоречий, теоретического обобщения и сравнения, 
причинно-следственного метода – для обоснования необходимости формирования в Украине системы 
обращения с отходами агропромышленного производства и рационального использования 
сельскохозяйственных отходов. 

Результаты исследования. Установлено, что рациональное использование сельскохозяйственных 

отходов влияет на увеличение сырьевых ресурсов и снижение себестоимости полученной продукции. 
Обоснована необходимость формирования в Украине системы обращения с отходами агропромышленного 
производства с целью рационального сочетания эффективности сельскохозяйственной деятельности, 
социального обеспечения населения и сохранения экологического равновесия. 

Научная новизна результатов исследования. Получили дальнейшее развитие вопросы обращения с 

отходами АПК, начиная с 20-х гг. ХХ в. на основании изучения опыта зарубежных стран, в частности США и ЕС, 
который показал, что использование отходов сельского хозяйства является неисчерпаемым источником 
сырьевых ресурсов. 

Практическая значимость результатов исследования. С практической точки зрения проведение 

исторического анализа проблематики обращения с отходами АПК позволяет проследить эволюцию такого 
обращения и развития научных представлений в этой сфере, которое будет способствовать выработке 
соответствующих мер для предотвращения их образования, сбора, переработки, утилизации. 
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Ключевые слова: обращение с отходами, отходы АПК, ресурсосбережение, сельское хозяйство, 

агропромышленное производство, охрана окружающей среды, циклическая экономика. 
 
Andreichenko A.V. PROBLEMS OF AGRICULTURAL WASTE MANAGEMENT (RETROSPECTIVE 

ASPECTS) 
Purpose. The article provides a retrospective aspect of the problem of agricultural waste management. The 

problem of waste in Ukraine is particularly large and significant as a result of the domination of resource-intensive 
technologies in the national economy and due to the lack of adequate response to its challenges for a long time.  

Methodology of research. The following approaches and methods were used in the research: systems 

approach; dialectical; unity and struggle of contradictions; theoretical generalization and comparison; causal-
investigatory method - to substantiation of the necessity of forming in Ukraine a system of waste management of agro-
industrial production and rational use of agricultural waste. 

Findings. It is determined that the rational use of agricultural waste helps to increase raw material resources and 

reduce the cost of production. It is substantiated the necessity of formation in Ukraine a system of agricultural waste 
management with the purpose of rational combination of efficiency of agricultural activity, population welfare and 
preservation of ecological balance.  

Originality. The article provides a retrospective analysis of the problem of agricultural waste management since 

the 20’s of the twentieth century on the basis of studying the experience of foreign countries, in particular the USA and 
the EU, which experience has shown that the use of agricultural waste is an inexhaustible source of raw materials. 

Practical value. From the practical point of view historical analysis of the problems of waste management of the 

agro-industrial complex allows us to trace the evolution of the behavior and the development of scientific concepts in this 
area. This will facilitate the development of appropriate measures for prevention the formation of waste in the agro-
industrial complex, their collection, recycling and utilization. 

Key words: waste management, agricultural waste, resource conservation, agriculture, agro-industrial 

production, environmental protection, circular economy. 
 

 
 
Полюк М.І. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Дослідження існуючих наукових підходів до сутності поняття «мотивація» та обґрунтування системи 

найважливіших мотиваційних факторів в управління персоналом на сільськогосподарських підприємствах, які 
здатні забезпечити підвищення ефективності їх функціонування. 

Методика дослідження. У роботі використано загальнонаукові та специфічні методи дослідження, а саме: 

аналіз і синтез, наукової абстракції, соціологічного анкетування, групування. 
Результати дослідження. Встановлено, що усі наукові підходи до тлумачення поняття «мотивація» можна 

поділити на 3 групи. Перший науковий підходу до розуміння поняття «мотивація» охоплює тих авторів, які 
вважають, що мотивація – це сукупність стимулюючих факторів, які спонукають працівника до праці. Другий 
науковий підхід до тлумачення сутності дефініції «мотивація» охоплює тих авторів, які розуміють під цим 
терміном процес внутрішнього спонукання людини до праці. Третій науковий підхід охоплює тих авторів, які, 
характеризуючи поняття «мотивація» дають відразу два визначення, одне з яких відповідає першому підходу, а 
інше – другому. Погоджуємось з цим підходом, оскільки вважаємо, що мотивація – це динамічний процес 
психологічного та емоційного відношення людини до ефективного досягнення поставлених перед нею завдань, 
що формується на основі певних мотивів та стимулів. 

Мотивація – це результат поєднання впливу зовнішніх і внутрішніх факторів спонукання до праці. Виділено 
два типи мотивації: внутрішню і зовнішню. Внутрішня мотивація – це особисте бажання (спонукання) людини 
виконувати певні дії задля досягнення мети. Зовнішня мотивація – це стимулювання людини кимось іншим до 
виконання певних дій. 

Встановлено, що внутрішня мотивація є набагато важливіша у процесі мотивування ніж зовнішня, що й 
пояснює той факт, що при прийомі на роботу перевага надається молодим, активним, внутрішньо вмотивованим 
людям. Внутрішня мотивація має значно вищий ефект у процесі досягнення певних завдань.  

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблена класифікація наукових підходів до розуміння 

сутності поняття «мотивація». Обґрунтовано власне визначення даної категорії. Обґрунтовано вплив зовнішньої 
та внутрішньої мотивації на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Практична значущість результатів дослідження. Встановлено основні мотиваційні фактори для 

працівників: місце та умови праці; рівень заробітної плати; можливість кар’єрного зростання; комунікації в 
колективі; сприятливі соціальні умови праці; психологічний клімат в колективі. В процесі опитування встановлено, 
що додаткова винагорода є найважливішим мотиваційним фактором. Запропоновано розробити специфічний 
комплексний механізм мотивації працівників на основі досліджених мотиваційних чинників. 

Ключові слова: мотивація, персонал, сільськогосподарські підприємства, наукові підходи, мотиваційні 

фактори. 
 
Полюк М.И. МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Исследование существующих научных подходов к сущности понятия «мотивация» и обоснование 

системы важнейших мотивационных факторов в управление персоналом на сельскохозяйственных 
предприятиях, которые способны обеспечить повышение эффективности их функционирования. 
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Методика исследования. В работе использованы общенаучные и специфические методы исследования, 

а именно: анализ и синтез, научной абстракции, социологического анкетирования, группировки. 
Результаты исследования. Установлено, что все научные подходы к толкованию понятия «мотивация» 

можно разделить на 3 группы. Первый научный подход к пониманию понятия «мотивация» охватывает тех 
авторов, которые считают, что мотивация – это совокупность стимулирующих факторов, побуждающих работника 
к труду. Второй научный подход к толкованию сущности дефиниции «мотивация» охватывает тех авторов, 
которые понимают под этим термином процесс внутреннего побуждения человека к труду. Третий научный 
подход охватывает тех авторов, которые, характеризуя понятие «мотивация» дают сразу два определения, одно 
из которых соответствует первому подходу, а другое – второму. Согласны с этим подходом, поскольку считаем, 
что мотивация – это динамический процесс психологического и эмоционального отношения человека к 
эффективному достижению поставленных перед ней задач, формируется на основе определенных мотивов и 
стимулов. 

Мотивация – это результат сочетания влияния внешних и внутренних факторов побуждения к труду. 
Выделено два типа мотивации: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация – это личное желание 
(побуждение) человека выполнять определенные действия для достижения цели. Внешняя мотивация – это 
стимулирование человека кем-то другим для выполнения определенных действий. 

Установлено, что внутренняя мотивация намного важнее в процессе мотивации, чем внешняя, что и 
объясняет тот факт, что при приеме на работу предпочтение отдается молодым, активным, внутренне 
мотивированным людям. Внутренняя мотивация имеет значительно выше эффект в процессе достижения 
определенных задач. 

Научная новизна результатов исследования. Разработана классификация научных подходов к 

пониманию сущности понятия «мотивация». Обосновано собственное определение данной категории. 
Обосновано влияние внешней и внутренней мотивации на эффективность деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. 

Практическая значимость результатов исследования. Установлены основные мотивационные 

факторы для сотрудников: место и условия труда; уровень заработной платы; возможность карьерного роста; 
коммуникации в коллективе; благоприятные социальные условия труда; психологический климат в коллективе. В 
ходе опроса установлено, что дополнительное вознаграждение является важнейшим мотивационным фактором. 
Предложено разработать специфический комплексный механизм мотивации работников на основе 
исследованных мотивационных факторов. 

Ключевые слова: мотивация, персонал, сельскохозяйственные предприятия, научные подходы, 

мотивационные факторы. 
 
Poliuk M.I. MOTIVATION OF EMPLOYEES AS A FACTOR OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 
Purpose. The aim of the article is to research of existing scientific approaches to the essence of the concept of 

"motivation" and the justification of the system of the most important motivational factors in the management of personnel 
at agricultural enterprises, which can provide an increase in the efficiency of their functioning. 

Methodology of research. The paper uses general scientific and specific methods of research, namely: analysis 

and synthesis, scientific abstraction, sociological questioning, grouping. 
Findings. According to the results of the study, all scientific approaches to the interpretation of the concept of 

"motivation" can be divided into 3 groups. The first scientific approach to understanding the concept of "motivation" 
covers those authors who believe that motivation is a set of stimulating factors that encourage the employee to work. 
That is, in the first approach motivation is identified with external influence on a person with the help of certain incentives. 

The second scientific approach to the interpretation of the essence of the definition of "motivation" covers those 
authors who understand by this term the process of the internal motivation of a person to work. That is, according to this 
approach, the notion of "stimulation" is highlighted. It has signs of external action of the manager on the employee, and 
"motivation", which is characterized by the internal psycho-emotional state of a person’s attitude to work. 

The third scientific approach covers those authors who characterize the concept of "motivation" with two definitions 
at once, one of which corresponds to the first approach, and the other to the second one. We agree with this approach, 
because we believe that motivation is a dynamic process of psychological and emotional attitude of a person towards 
effective achievement of the tasks set before him, which is formed on the basis of certain motives and incentives. 

Motivation is the result of a combination of the influence of external and internal factors of motivation to work. 
Accordingly, it is necessary to allocate two types of motivation: internal and external. Internal motivation is a person ’s 
desire (inducement) to perform certain actions in order to achieve the goal. External motivation is to encourage someone 
else to take action. 

It is established that internal motivation is much more important in the process of motivation, which is explained 
by the fact that in the process of hiring the advantage is given to young, active, internally motivated people. Internal 
motivation has a much higher effect in the process of achieving certain tasks. Therefore, it needs to be supported and 
developed. For this, factors of external motivation can be applied. 

Originality. The classification of scientific approaches to understanding the essence of the concept of 

"motivation" is developed. The definition of this category is substantiated. The influence of external and internal 
motivation on efficiency of activity of agricultural enterprises is substantiated. 

Practical value. According to the results of sociological research, the main motivational factors for employees are 

place and working conditions; wage level; the possibility of career growth; communication in the team; favorable social 
conditions; psychological climate in the team. The survey found that additional rewards are the most important 
motivational factor. It is suggested to develop a specific complex mechanism of motivation of employees on the basis of 
the investigated motivational factors. 

Key words: motivation, personnel, agricultural enterprises, scientific approaches, motivational factors. 
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Юхименко П.І., Карман О.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РИНКУ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ 
Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень щодо підходів функціонування ринку овочів 

відкритого ґрунту. 
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались історико-економічний, статистично-

економічний, монографічний, абстрактно-логічний, балансовий методи економічних досліджень – при 
обґрунтуванні і розкритті організаційно-економічного механізму ринку овочів відкритого ґрунту. 

Результати дослідження. Обґрунтовано, що організаційно-економічний механізм функціонування ринку 

овочів відкритого ґрунту передбачає зміну повноважень і функцій існуючих структур управління та регулювання, 
діяльність яких спрямована на розробку, узгодження і координацію забезпечення оптимального поєднання 
ринкових методів господарювання з державним регулюванням виробництва і збуту продукції овочів, що вплине 
на ефективність всіх елементів системи забезпечення овочевою продукцією. 

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано авторське визначення організаційно-

економічного механізму ринку овочівництва відкритого ґрунту як сукупність форм і методів господарювання, 
важелів та інструментів регулювання і саморегулювання відтворювальних процесів, що реалізуються на різних 
рівнях і формують, в результаті взаємодії ринкових законів і державної аграрної політики, відкриту динамічну 
систему, орієнтовану на узгодження інтересів суб’єктів господарювання і стійкий, адаптивний розвиток галузі в 
ринкових умовах. Встановлено, що зазначений механізм будується на визнанні різноманіття форм 
господарювання, а також рівнях управління і регулювання.  

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження визначають спектр 

заходів, які спрямовані на активізацію функціонування організаційно-економічного механізму ринку овочів 
відкритого ґрунту. Вони повинні проявлятися у наступних напрямах: вдосконалення нормативно-правової бази, 
яка регламентує діяльність як безпосередньо господарств корпоративного сектору аграрної економіки, так і інших 
суб’єктів, пов’язаних з організацією функціонування ринку овочів відкритого ґрунту. Особлива роль у зазначених 
заходах відводиться питанням організації взаємодії органів державної влади і місцевих громад, 
сільськогосподарських підприємств-виробників овочів відкритого ґрунту та їх асоціацій, а також  розробці єдиної 
державної стратегії розвитку галузі овочівництва відкритого ґрунту на довгострокову перспективу. 

Ключові слова: ринок, організаційно-економічний механізм, категорія, ринок овочів відкритого ґрунту. 

 
Юхименко П.И., Карман А.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЫНКА ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 
Цель. Целью исследования является разработка теоретических, методологических положений 

относительно подходов функционирования рынка овощей открытого грунта. 
Методика исследования. В процессе исследования использовались историко-экономический, 

статистически-экономический, монографический, абстрактно-логический, балансовый методы экономических 
исследований – при обосновании и раскрытии организационно-экономического механизма рынка овощей 
открытого грунта. 

Результаты исследования. Обосновано, что организационно-экономический механизм 

функционирования рынка овощей открытого грунта предусматривает изменение полномочий и функций 
существующих структур управления и регулирования, деятельность которых направлена на разработку, 
согласование и координацию обеспечения оптимального сочетания рыночных методов хозяйствования с 
государственным регулированием производства и сбыта продукции овощей, что повлияет на эффективность 
всех элементов системы обеспечения овощной продукцией. 

Научная новизна результатов исследования. Предложено авторское определение организационно-

экономического механизма рынка овощеводства открытого грунта как совокупность форм и методов 
хозяйствования, рычагов и инструментов регулирования и саморегулирования воспроизводственных процессов, 
реализуемых на разных уровнях и формируют, в результате взаимодействия рыночных законов и 
государственной аграрной политики, открытую динамическую систему, ориентированную на согласование 
интересов субъектов хозяйствования и устойчивое, адаптивное развитие отрасли в рыночных условиях. 
Установлено, что данный механизм строится на признании многообразия форм хозяйствования, а также уровнях 
управления и регулирования. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

определяют спектр мероприятий, направленных на активизацию функционирования организационно-
экономического механизма рынка овощей открытого грунта. Они должны проявляться в следующих 
направлениях: совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность как 
непосредственно хозяйств корпоративного сектора аграрной экономики, так и других субъектов, связанных с 
организацией функционирования рынка овощей открытого грунта Особая роль в указанных мероприятиях 
отводится вопросам организации взаимодействия органов государственной власти и местных общин, 
сельскохозяйственных предприятий-производителей овощей открытого грунта и их ассоциаций, а также 
разработке единой государственной стратегии развития отрасли овощеводства открытого грунта на 
долгосрочную перспективу. 

Ключевые слова: рынок, организационно-экономический механизм, категория, рынок овощей открытого 

грунта. 
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Yukhymenko P.I., Karman O.V. THEORETICAL AND METHODICAL PRINCIPLES OF FUNCTIONING OF 
THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF THE VEGETABLE MARKET OF OPEN SOIL 

Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions regarding 

approaches to the functioning of the vegetable market of open soil. 
Methodology of research. Historical and economic, statistical and economic, monographic, abstract and logical, 

balance methods of economic researches are used in the course of the research – when substantiating and disclosing 
the organizational and economic mechanism of the vegetable market of open soil. 

Findings. It is substantiated that the organizational and economic mechanism of functioning of the vegetable 

market of open soil involves the change of powers and functions of the existing management and regulation structures, 
the activity of which is aimed at developing, harmonization and coordination to ensure the optimal combination of market 
methods of management of state regulation of production and marketing of vegetables, which will affect the effectiveness 
of all elements of the system of vegetables. 

Originality. The author’s definition of the organizational and economic mechanism of the vegetable market of 

open soil as an aggregate of forms and methods of management, levers and instruments of regulation and self-
regulation of reproductive processes that are implemented at different levels and forms, as a result of the interaction of 
market laws and state agricultural policy, an open dynamic system oriented on coordination of interests of business 
entities and sustainable, adaptive development of the industry in market conditions. It is established that this mechanism 
is based on the recognition of the diversity of forms of management, as well as the levels of management and regulation. 

Practical value. The obtained results of the survey determine the range of measures aimed at activating the 

functioning of the organizational and economic mechanism of the vegetable market of open soil. They should be 
manifested in the following areas: improvement of the regulatory framework regulating the activities of both the 
enterprises of the corporate sector of the agrarian economy and other entities related to the organization of the 
functioning of the vegetable market of open soil. A special role in these events is given to the organization of the 
interaction between public authorities and local communities, agricultural enterprises producing of the vegetables of open 
soil and their associations, as well as the development of a unified state strategy for the development of the field of 
vegetable growing of open soil for the long-term perspective. 

Key words: market, organizational and economic mechanism, category, vegetable market of open soil. 
 

 
 
Ібатуллін М.І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА 
Мета. Розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо розробки та реалізацію 

концептуальних засад функціонування ринку продукції свинарства. 
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи і прийоми: 

монографічний, статистичних групувань, анкетування, порівняння, абстрактно-логічний – при визначенні 
пріоритетних напрямів нарощування обсягів виробництва продукції свинарства та підвищення ефективності.  

Результати дослідження. Доведено, що розвиток ринку продукції свинарства буде зорієнтований на 

підвищення рівня забезпечення населення відносно доступною за ціною продукцією, досягнення необхідного рівня 
рентабельності свинарських господарств, збільшення бюджетних надходжень, кількості робочих місць, підвищення 
доходів і поліпшення соціальних умов життя сільських жителів. 

Визначено, що пріоритетними напрямами нарощування обсягів виробництва продукції свинарства та 
підвищення ефективності є інтенсифікація технологічних процесів та кормовиробництва, удосконалення 
економічних відносин між товаровиробниками та споживачами свинини, розробка дієвого організаційно-
економічного механізму регулювання ринку продукції свинарства.  

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано, що державна фінансова підтримка має 

надаватися як високоспеціалізованим, так і дрібним товаровиробникам продукції свинарства на основі: 
передбачення пільгових кредитів для будівництва нових і модернізації та технічного переозброєння існуючих 
комплексів, закупівлі вітчизняного племінного поголів’я та технологічного обладнання; фінансування розробки 
проектної документації з реалізації цільових програм та пілотних проектів на основі інновацій за участі установ 
НААН або використання схеми партнерства бізнесу та держави у фінансуванні інноваційно-інвестиційних проектів 
(частка держави не менше 30 %); розвитку програм страхування тварин із залученням держави; розробки технічних 
регламентів і стандартів на технологічні процеси у свинарстві, адаптованих до міжнародних вимог (ХАССП); 
передбачення фінансової підтримки новоствореним фермерським господарствам і виробничим кооперативам за 
умови утримання в них не менше 10 свиноматок; розвитку діяльності кредитних спілок щодо короткострокового 
пільгового кредитування. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження засвідчують, що 

стабільне функціонування ринку продукції свинарства можливе за умови використання системи економічних важелів 
з урахуванням досвіду провідних країн, які включають цінову й податкову політику, фінансово-кредитну підтримку 
виробництва, стимулювання інвестиційної діяльності, формування сприятливої для вітчизняних товаровиробників 
експортно-імпортної політики й організації дієвого страхування у галузі свинарства, які сприятимуть мотивації 
суб’єктів ринку до інноваційного розвитку галузі та поліпшення інфраструктурного забезпечення їхньої діяльності.  

Ключові слова: ринок, держава, свинарства, попит, пропозиція, ціна. 

 
Ибатуллин М.И. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ 

СВИНОВОДСТВА 
Цель. Разработка теоретических положений и практических рекомендаций по разработке и реализации 

концептуальных основ функционирования рынка продукции свиноводства. 
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Методика исследования. Для достижения поставленной цели использовались такие методы и приемы: 

монографический, статистических группировок, анкетирование, сравнение, абстрактно-логический – при 
определении приоритетных направлений наращивания объемов производства продукции свиноводства и 
повышения эффективности. 

Результаты исследования. Доказано, что развитие рынка продукции свиноводства будет ориентировано на 

повышение уровня обеспечения населения относительно доступной по цене продукцией, достижение 
необходимого уровня рентабельности свиноводческих хозяйств, увеличение бюджетных поступлений, количества 
рабочих мест, повышение доходов и улучшение социальных условий жизни сельских жителей. 

Определено, что приоритетными направлениями наращивания объемов производства продукции 
свиноводства и повышения эффективности является интенсификация технологических процессов и 
кормопроизводства, совершенствование экономических отношений между товаропроизводителями и 
потребителями свинины, разработка действенного организационно-экономического механизма регулирования 
рынка продукции свиноводства. 

Научная новизна результатов исследования. Обосновано, что государственная финансовая поддержка 

должна предоставляться как высокоспециализированным, так и мелким товаропроизводителям продукции 
свиноводства на основе: предоставления льготных кредитов для строительства новых и модернизации и 
технического перевооружения существующих комплексов, закупки отечественного племенного поголовья и 
технологического оборудования; финансирования разработки проектной документации по реализации целевых 
программ и пилотных проектов на основе инноваций с участием учреждений НААН или использования схемы 
партнерства бизнеса и государства в финансировании инновационно-инвестиционных проектов (доля государства 
не менее 30%); развития программ страхования животных с привлечением государства; разработки технических 
регламентов и стандартов на технологические процессы в свиноводстве, адаптированных к международным 
требованиям (ХАССП) предвидения финансовой поддержки вновь созданным фермерским хозяйствам и 
производственным кооперативам при условии содержания в них не менее 10 свиноматок; развитии деятельности 
кредитных союзов относительно краткосрочного льготного кредитования. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

свидетельствуют, что стабильное функционирование рынка продукции свиноводства возможно при условии 
использования системы экономических рычагов с учетом опыта ведущих стран, которые включают ценовую и 
налоговую политику, финансово-кредитную поддержку производства, стимулирование инвестиционной 
деятельности, формирование благоприятной для отечественных товаропроизводителей экспортно-импортной 
политики и организации действенного страхования в области свиноводства, способствующие мотивации субъектов 
рынка к инновационному развитию отрасли и улучшения инфраструктурного обеспечения их деятельности. 

Ключевые слова: рынок, государство, свиноводства, спрос, предложение, цена. 

 
Ibatullin M.I. CONCEPTUAL PRINCIPLES FOR THE FUNCTIONING OF THE MARKET FOR PIG PRODUCTS 
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical positions and practical recommendations for the 

development and implementation of the conceptual principles of the functioning of the pig market. 
Methodology of research. The following methods and techniques are used to achieve this goal: monographic, 

statistical groupings, questionnaires, comparisons, abstract and logical – when determining the priority directions of 
increasing the volume of production of pig production and increasing the efficiency. 

Findings. It is proved that the development of the market for pig products will be aimed at increasing the level of 

population security in relation to affordable products, achieving the necessary level of profitability of pig farms, increasing 
budget revenues, the number of jobs, increasing incomes, and improving social living conditions of rural residents. 

It is determined that the priority directions of increasing the volume of production of pig products and increasing the 
efficiency are intensification of technological processes and fodder production, improvement of economic relations between 
commodity producers and consumers of pork, development of effective organizational and economic mechanism of 
regulation of the market for pig products. 

Originality. It is substantiated that state financial support should be provided both to highly specialized and small 

producers of pig products based on: the provision of preferential loans for the construction of new and modernization and 
technical re-equipment of existing complexes, the purchase of domestic breeding stock and technological equipment; 
financing the development of project documentation on the implementation of targeted programs and pilot projects on the 
basis of innovations with the participation of NAAS institutions or using the scheme of partnership of business and the state 
in financing innovation and investment projects (the share of the state not less than 30%); development of animal insurance 
programs involving the state; development of technical regulations and standards for pig production processes adapted to 
international requirements (HACCP); provision of financial support to newly established farms and production cooperatives, 
provided that they contain at least 10 sows; development of the activity of credit unions for short-term preferential lending. 

Practical value. The obtained results of the research confirm that the stable operation of the pig market is possible 

provided that the system of economic instruments is used, taking into account the experience of the leading countries, which 
include price and tax policy, financial and credit support of production, stimulation of investment activity, formation of 
favorable export and import policy for domestic commodity producers and organizations of effective insurance in the field of 
pig breeding, which will promote the motivation of market subjects to innovate development of the industry and improvement 
of the infrastructural provision of their activities. 

Key words: market, state, pigs, demand, supply, price. 
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Нянько В. М., Нездоровін О. В. МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК 
СКЛАДОВА ЇХ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ 

Мета. Огляд сучасних концепцій маркетингового забезпечення діяльності підприємства. 
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення економічної 

теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань маркетингу підприємств. Використано такі методи 
дослідження: діалектичний метод пізнання – при дослідженні планування і обґрунтуванні концепції маркетингу; 
теоретичного узагальнення і порівняння – для розвитку понятійного апарату і дослідження маркетингового 
забезпечення; абстрактно-логічний – при теоретичному узагальненні сутності та методів маркетингового 
забезпечення.  

Результати дослідження. Розкрито суть і зміст поняття маркетингове забезпечення. Обґрунтовано, що 

розвиток маркетингового забезпечення – це складний діалектичний процес взаємодії чинників зовнішнього 
середовища і цілеспрямованого впливу чинників, пов’язаних з виробництвом конкурентоспроможної продукції, що 
задовольняє певні ринкові потреби. Розглянуто і обґрунтовано сутність, завдання, основні інструменти та 
принципи маркетингового забезпечення.  

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено класифікацію маркетингового забезпечення 

підприємства. Обґрунтовано основні принципи маркетингового забезпечення. Визначено методологічні засади 
дослідження маркетингового забезпечення підприємств. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані наукові положення і результати дослідження 

є підґрунтям для вирішення практичних аспектів формулювання маркетингового забезпечення підприємства. 
Запропоновано систему маркетингового забезпечення, яка передбачає низку підсистем, основними з яких є 
підсистеми інформаційного, організаційного, правового, економічного, технічного, соціального, економічного та 
забезпечення безпеки. Обґрунтовано створення підрозділів служби маркетингу на підприємстві. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингове забезпечення, маркетингове середовище, управління 

підприємством, маркетингові дослідження, підрозділів служби маркетингу. 
 
Нянько В. Н., Нездоровин А.В. МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИХ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 
Цель. Обзор современных концепций маркетингового обеспечения деятельности предприятия. 
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются 

положения экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам маркетинга 
предприятий. Использованы следующие методы исследования: диалектический метод познания – при 
исследовании планирования и обосновании концепции маркетинга; теоретического обобщения и сравнения – 
для развития понятийного аппарата и исследования маркетингового обеспечения; абстрактно-логический – при 
теоретическом обобщении сущности и методов маркетингового обеспечения. 

Результаты исследования. Раскрыты сущность и содержание понятия маркетинговое обеспечение. 

Обосновано, что развитие маркетингового обеспечения – это сложный диалектический процесс взаимодействия 
факторов внешней среды и целенаправленного воздействия факторов, связанных с производством 
конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей определенные рыночные потребности. Рассмотрены и 
обоснованы сущность, задачи, основные инструменты и принципы маркетингового обеспечения. 

Научная новизна исследования. Осуществлена классификация маркетингового обеспечения 

предприятия. Обоснованы основные принципы маркетингового обеспечения. Определены методологические 
основы исследования маркетингового обеспечения предприятий. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные научные положения и результаты 

исследования являются основой для решения практических аспектов формулировки маркетингового 
обеспечения предприятия. Предложена система маркетингового обеспечения, которая предусматривает ряд 
подсистем, основными из которых являются подсистемы информационного, организационного, правового, 
экономического, технического, социального, экономического и обеспечения безопасности. Обосновано создание 
подразделений службы маркетинга. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговое обеспечение, маркетинговая среда, управление 

предприятием, маркетинговые исследования, подразделений службы маркетинга. 
 
Nianko V.M., Nezdorovin O.V. MARKETING SUPPLY OF THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES AS THE 

COMPOSITION OF THEIR SUCCESSFUL DEVELOPMENT 
Purpose. The aim of the article is an overview of modern concepts of marketing support for the enterprise. 
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the position of economic 

theory, scientific works of domestic and foreign scientists on the marketing of enterprises. The following research 
methods are used: the dialectical method of cognition – in the study of planning and substantiating the concept of 
marketing; theoretical generalization and comparison – for the development of the conceptual apparatus and the 
research of marketing support; abstract and logical – in the theoretical generalization of the essence and methods of 
marketing provision. 

Findings. The essence and content of the concept of marketing support are revealed. It is substantiated that the 

development of marketing support is a complex dialectical process of interaction of factors of the environment and 
purposeful influence of factors related to the production of competitive products that satisfies certain market needs. The 
essence, tasks, basic tools and principles of marketing support are considered and substantiated. 

Originality. The classification of marketing support of the enterprise is carried out. The basic principles of 

marketing provision are substantiated. The methodological principles of research of marketing support of enterprises are 
determined. 

Practical value. The obtained scientific positions and results of the research are the basis for solving practical 

aspects of the formulation of marketing support of the enterprise. The system of marketing provision, which provides a 
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number of subsystems, the main of which are the subsystem of information, organizational, legal, economic, technical, 
social, and security is proposed. The establishment of marketing service divisions at the enterprise is substantiated. 

Key words: marketing, marketing support, marketing environment, enterprise management, marketing research, 

marketing service units. 

 
 
Карпенко В.Л. ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
Мета. Метою статті є проведення теоретичного осмислення розвитку інноваційного маркетингу підприємств 

України, виявлення основних проблем, а також визначення завдань для їх подолання. 
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення економічної 

теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань маркетингу підприємств. Зокрема, монографічний 
метод та теоретичного узагальнення застосовано при вивченні сутності інноваційного маркетингу на підприємстві. 
Використано такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання – при розгляді планування і обґрунтуванні 
концепції маркетингу; теоретичного узагальнення і порівняння – для розвитку понятійного апарату і дослідження 
маркетингу; абстрактно-логічний – при теоретичному узагальненні сутності та методів механізмів управління 
маркетингом. 

Результати дослідження. Розроблено і науково обґрунтовано організаційні складові інноваційного 

маркетингу підприємств України на основі забезпечення узгодженої взаємодії їх інноваційної та маркетингової 
діяльності. Визначено сутність, зміст і принципи терміну «інноваційний маркетинг». Запропоновано класифікацію 
різновидів інноваційного маркетингу у залежності від їх функціональної приналежності.  

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено сутність, зміст і структуру інноваційного 

маркетингу як важливої і невід’ємної компоненти ведення господарської діяльності підприємства, котра, 
передбачає створення принципово нової продукції (товару, технології, послуги); виокремлено використання 
інноваційного маркетингу для вдосконалення бізнес-процесів на підприємстві. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані в 

практичній діяльності підприємств при використанні інноваційного маркетингу. 
Ключові слова: інновація, маркетинг, маркетинг інновацій, інноваційний маркетинг, підприємство, 

управління. 
 
Карпенко В.Л. ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Целью статьи является проведение теоретического осмысления развития инновационного 

маркетинга предприятий Украины, выявление основных проблем, а также определение задач для их 
преодоления. 

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются 

положения экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам маркетинга 
предприятий. В частности, монографический метод и теоретического обобщения применен при изучении 
сущности инновационного маркетинга. Использованы следующие методы исследования: диалектический метод 
познания – при рассмотрении планирования и обосновании концепции маркетинга; теоретического обобщения и 
сравнения – для развития понятийного аппарата и исследования маркетинга; абстрактно-логический – при 
теоретическом обобщении сущности и методов механизмов управления маркетингом. 

Результаты исследования. Разработаны и научно обоснованы организационные составляющие 

инновационного маркетинга предприятий Украины на основе обеспечения согласованного взаимодействия их 
инновационной и маркетинговой деятельности. Определена сущность, содержание и принципы термина 
«инновационный маркетинг». Предложена классификация видов инновационного маркетинга в зависимости от их 
функциональной принадлежности. 

Научная новизна результатов исследования. Определена сущность, содержание и структура 

инновационного маркетинга как важной и неотъемлемой компоненты ведения хозяйственной деятельности 
предприятия, которая предусматривает создание принципиально новой продукции (товара, технологии, услуги); 
выделены использования инновационного маркетинга для совершенствования бизнес-процессов на 
предприятии. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут 

быть использованы в практической деятельности предприятий при использовании инновационного маркетинга. 
Ключевые слова: инновация, маркетинг, маркетинг инноваций, инновационный маркетинг, предприятие, 

управление. 
 
Karpenko V.L. INNOVATIVE MARKETING AS A MODERN CONCEPT OF DEVELOPMENT OF 

ENTERPRISES 
Purpose. The aim of the article is conducting theoretical comprehension of the development of innovative 

marketing of the enterprises in Ukraine; identifying the main problems and determining the tasks to overcome them. 
Methodology of research. The provision of economic theory, scientific works of domestic and foreign scholars 

on the issues of marketing of the enterprises are the theoretical and methodological basis of the study. In particular, 
monographic method and theoretical generalization were applied in the study of the essence of innovative marketing at 
the enterprise. The following methods of research are used in the article: dialectical method of knowledge – in 
considering planning and substantiation of the concept of marketing; abstract and logical – in the theoretical 
generalization of the essence and methods of management mechanisms of marketing. 

Findings. It has been developed and scientifically substantiated organizational components of innovative 

marketing of enterprises in Ukraine on the basis of ensuring coordinated interaction of their innovation and marketing 
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activity. The essence, content and principles of the term ―innovative marketing‖ have been determined. It has been 
proposed the classification of varieties of innovative marketing depending on their functional belonging. 

Originality. It has been determined the essence, content and structure of innovative marketing as an important 

and integral component for conducting economic activity of enterprise, which provides the creation of fundamentally new 
products (goods, technologies and services); the use of innovative marketing to improve business processes at the 
enterprise has been singled out. 

Practical value. The obtained results of research can be used in practical activity of enterprises when using 

innovative marketing.  
Key words: innovation, marketing, marketing of innovations, innovative marketing, enterprise, management 
 

 
 
Леськів І.Ю. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ М’ЯСА 
Мета. Обґрунтування теоретичних аспектів інноваційно-інвестиційного забезпечення функціонування ринку 

м’яса.  
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувалися наступні методи: монографічний – при 

обґрунтуванні актуальності питання, формування ринку м’яса на інноваційних засадах з ефективним 
використанням інвестицій; абстрактно-логічний – для визначення стадій та етапів освоєння інновацій у 
тваринництві, що забезпечить повний ефект від їх освоєння, що виражається в додатковому одержанні м’яса або 
скороченні питомих витрат на її виробництво. 

Результати дослідження. Здійснено синтез теоретичних положень та узагальнення сучасної 

інвестиційно-інноваційної практики в таких напрямках: дослідження і регулювання макроекономічних умов 
здійснення суспільного розширеного відтворення та умов інвестиційно-інноваційної активності, які забезпечують 
економічне зростання та соціально-економічний розвиток; дослідження моделей і механізмів індивідуального 
відтворення та інвестиційного поводження окремих суб’єктів господарювання, які забезпечують високий ефект їх 
інвестиційно-інноваційної діяльності. 

Наукова новизна результатів дослідження. Систематизовано критерії для визначення ефективності 

освоєння інновацій: ступінь новизни розробки та її відповідність світовому рівню; збільшення обсягів виробництва; 
поліпшення якості та забезпечення екологічної безпеки продукції; підвищення продуктивності праці; зростання 
конкурентоспроможності та створення умов розширеного відтворення галузі. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на 

вирішення проблеми раціонального та ефективного виробництва м’яса всіх видів за допомогою системи 
інноваційно-інвестиційного забезпечення функціонування ринку м’яса та заходів, реалізація яких забезпечить 
внутрішній попит на м’ясну продукцію та вихід на міжнародний ринок. 

Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційне забезпечення, економічне зростання, ринок 

м’яса. 
 
Лескив И.Ю. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА МЯСА  
Цель. Обоснование теоретических аспектов инновационно-инвестиционного обеспечения 

функционирования рынка мяса. 
Методика исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: 

монографический - при обосновании актуальности вопрос, формирование рынка мяса на инновационных 
началах с эффективным использованием инвестиций; абстрактно-логический – для определения стадий и этапов 
освоения инноваций в животноводстве, что обеспечит полный эффект от их освоения, выражается в 
дополнительном получении мяса или сокращении удельных затрат на ее производство. 

Результаты исследования. Осуществлен синтез теоретических положений и обобщения современной 

инвестиционно-инновационной практики в следующих направлениях: исследования и регулирование 
макроэкономических условий осуществления общественного расширенного воспроизводства и условий 
инвестиционно-инновационной активности, которые обеспечивают экономический рост и социально-
экономическое развитие; исследование моделей и механизмов индивидуального воспроизводства и 
инвестиционного поведения отдельных субъектов хозяйствования, которые обеспечивают высокий эффект их 
инвестиционно-инновационной деятельности. 

Научная новизна результатов исследования. Систематизированы критерии для определения 

эффективности освоения инноваций: степень новизны разработки и соответствие мировому уровню; увеличение 
объемов производства; улучшение качества и обеспечение экологической безопасности продукции; повышение 
производительности труда; рост конкурентоспособности и создания условий расширенного воспроизводства 
отрасли.  

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

направлены на решение проблемы рационального и эффективного производства мяса всех видов с помощью 
системы инновационно-инвестиционного обеспечения функционирования рынка мяса и мероприятий, 
реализация которых обеспечит внутренний спрос на мясную продукцию и выход на международный рынок. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационно-инвестиционное обеспечение, экономический 

рост, рынок мяса. 
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Leskiv I.Yu. THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATIVE AND INVESTMENT PROVISION IN THE MEAT 
MARKET FUNCTIONING 

Purpose. The research purpose is to substantiate the theoretical aspects of innovative and investment support 

for the meat market functioning.  
Methodology of research. In the research process, the following methods were used: monographic – in 

substantiating the issue relevance, the meat market formation on the innovative basis with the investment effective 
usage; abstract-logical – to determine the development steps and stages of innovations in livestock, which will ensure 
their development full effect, which is expressed in the meat additional receipt or in the unit costs reduction for its 
production. 

Findings. The synthesis of theoretical provisions and generalization of modern investment-innovative practices in 

the following areas is carried out: research and regulation of macroeconomic conditions for the implementation of public 
expanded reproduction and the investment and innovation activity conditions that ensure economic growth and socio-
economic development; the models and mechanisms study of individual reproduction and investment behavior of 
individual business entities that ensure investment and innovation activities high effect. 

Originality. The criteria for determining the innovation development effectiveness are systematized: the novelty 

degree of development and compliance with the world level; production volumes increase; improvement of quality and 
ensuring environmental safety of products; labor productivity increase; competitiveness and creation growth of conditions 
for expanded reproduction of the industry. 

Practical value. The research results are aimed at solving the rational and efficient production problem of all 

meat types using the innovative and investment support system for the meat market and measures functioning, the 
implementation of which will ensure domestic demand for meat products and access to the international market. 

Key words: innovations, investments, innovation and investment provision, economic growth, meat market. 
 

 
 
Ситник Н.С., Грицько І.І. ПОКРАЩАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ 

ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА КАПІТАЛУ 
Мета. Дослідження проблеми покращання фінансового стану підприємств та зниження їх фінансових 

ризиків в умовах макроекономічної нестабільності на основі диверсифікації виробництва та капіталу.  
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. 

В процесі дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи, а саме абстрактно-логічний, 
дедуктивний і системний аналізи при дослідженні проблеми діяльності вітчизняних підприємств; оцінці сучасного 
стану диверсифікації їх капіталу; обґрунтуванні шляхів покращання фінансового стану підприємств та зниження їх 
фінансових ризиків в умовах макроекономічної нестабільності на основі диверсифікації виробництва та капіталу. 

Результати дослідження. Проведено літературний огляд і аналіз сучасних підходів до визначення 

поняття «диверсифікація виробництва». Визначено коефіцієнт автономії вітчизняних підприємств за видами 
економічної діяльності та проаналізовано диверсифікацію джерел їх фінансування. Встановлено, що  більшість 
підприємств України, хоч і потерпають від нестачі фінансових ресурсів, проте обсяги капітальних інвестицій 
впродовж останніх років збільшуються.  

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що вітчизняні підприємства в значній мірі 

фінансують свою діяльність за рахунок позикового капіталу, що ставить під загрозу їх фінансову стійкість. 
Запропоновано напрями покращання фінансового стану вітчизняних підприємств та зменшення їх ризиків на 
основі диверсифікації виробництва і капіталу. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження, які виражені у 

висновках та пропозиціях сприяють вирішенню проблеми покращення фінансового стану вітчизняних підприємств 
та мінімізації їх ризиків. 

Ключові слова: диверсифікація виробництва, капітал, фінансовий стан, дебіторська заборгованість, 

фінансова стійкість підприємства. 
 
Сытник Н.С., Грыцько И.И. УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И КАПИТАЛА 
Цель. Исследование проблемы улучшения финансового состояния предприятий и снижение их 

финансовых рисков в условиях макроэкономической нестабильности на основе диверсификации производства и 
капитала. 

Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод 

научного познания. В процессе исследования были использованы общенаучные и специальные методы, а 
именно абстрактно-логический, дедуктивный и системный анализы при исследовании проблемы деятельности 
отечественных предприятий; оценке современного состояния диверсификации их капитала; обосновании путей 
улучшения финансового состояния предприятий и снижение их финансовых рисков в условиях 
макроэкономической нестабильности на основе диверсификации производства и капитала. 

Результаты исследования. Проведен литературный обзор и анализ современных подходов к 

определению понятия «диверсификация производства». Определен коэффициент автономии отечественных 
предприятий по видам экономической деятельности и проанализированы диверсификацию источников их 
финансирования. Установлено, что большинство предприятий Украины, хотя и страдают от недостатка 
финансовых ресурсов, однако объемы капитальных инвестиций в последние годы увеличиваются. 

Научная новизна результатов исследования. Установлено, что отечественные предприятия в 

значительной степени финансируют свою деятельность за счет заемного капитала, ставит под угрозу их 
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финансовую устойчивость. Предложены направления улучшения финансового состояния отечественных 
предприятий и уменьшение их рисков на основе диверсификации производства и капитала. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования, 

выраженные в выводах и предложениях, способствуют решению проблемы улучшения финансового состояния 
отечественных предприятий и минимизации их рисков. 

Ключевые слова: диверсификация производства, капитал, финансовое состояние, дебиторская 

задолженность, финансовая устойчивость предприятия. 
 
Sytnyk N.S., Hrytsko I.I. IMPROVING THE FINANCIAL STATE OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF 

DIVERSIFICATION OF PRODUCTION AND CAPITAL 
Purpose. The aim of this article is to investigation of the problem of improving the financial condition of 

enterprises and reducing their financial risks in the conditions of macroeconomic instability on the basis of diversification 
of production and capital. 

Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific 

knowledge. In the process of research, general scientific and special methods were used, namely abstract-logical, 
deductive and system analysis in the study of problems of the activities of domestic enterprises; assessment of the 
current state of diversification of their capital; substantiation of ways to improve the financial condition of enterprises and 
reduce their financial risks in the conditions of macroeconomic instability on the basis of diversification of production and 
capital. 

Findings. A literary review and analysis of modern approaches to the definition of the concept of "diversification 

of production" was conducted. The coefficient of autonomy of domestic enterprises by types of economic activity is 
determined and diversification of sources of their financing is analyzed. It has been established that most Ukrainian 
enterprises, although suffering from a lack of financial resources, however, have increased their capital investments in 
recent years. 

Originality. It is established that domestic enterprises largely finance their activities at the expense of debt 

capital, which jeopardizes their financial stability. The directions of improvement of the financial condition of domestic 
enterprises and reduction of their risks on the basis of diversification of production and capital are offered. 

Practical value. The obtained results of the research, expressed in the conclusions and proposals, contribute to 

solving the problem of improving the financial position of domestic enterprises and minimizing their risks. 
Key words: diversification of production, capital, financial condition, accounts receivable, financial stability of the 

enterprise. 

 
 
Тріпак М.М. МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ІНКЛЮЗИВНОГО ВУЗУ  
Мета. Моніторинг фінансового стану спеціалізованих навчально-реабілітаційних вищих навчальних 

закладів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів в Україні. 
Методика дослідження. У статті використано сучасні загальнонаукові та спеціальні методи економічних 

досліджень, зокрема: системний підхід – при вивченні зв’язків між явищами та процесами аналізу фінансового 
стану інклюзивного вузу; статистичний аналіз – при визначенні динаміки, структури фінансових ресурсів 
інклюзивного вищого навчального закладу в розрізі загального та спеціального фондів; діалектичний та 
абстрактно – логічний – при проведенні теоретичних узагальнень і формуванні висновків.  

Результати дослідження. Виявлено, що в інклюзивному вузі спостерігається динаміка зростання 

основних кількісних та якісних показників. Встановлено, що фінансування інклюзивного вузу здійснюється за 
рахунок коштів: загального фонду на підготовку фахівців у межах державного замовлення та спеціального фонду, 
який формується за рахунок: доходів від надання платних освітніх послуг, надходжень від господарської 
діяльності, плати за оренду приміщень і майна, надходжень від реалізації майна. Визначено, що з кожним роком 
коштів для спеціалізованого навчального закладу виділяється все більше і відповідно зростають витрати 
пропорційно до збільшення надходжень. Для розвитку матеріальної бази інклюзивного вузу необхідно, щоб до 
загального фонду надходило бюджетних ресурсів в достатній кількості і кошти спеціального фонду не 
витрачалися б на покриття витрат, а спрямовувалися на розвиток коледжу, на створення умов для здобуття 
освіти особами з особливими фізичними потребами (студентів, осіб на реабілітаційних візочках). 

Наукова новизна результатів дослідження. Проведено комплексний аналіз фінансового стану 

інклюзивного вузу. Визначено, що джерелами формування кошторису інклюзивного вузу є як бюджетні кошти, так 
і кошти, отримані з інших джерел. При цьому співвідношення між бюджетними та позабюджетними фінансовими 
ресурсами змінюється залежно від наявності бюджетних ресурсів та адекватної державної політики у сфері 
освіти, темпів економічного розвитку, форми власності навчального закладу, співвідношення між державним та 
недержавним секторами економіки зазначених показників пояснюється інфляційними процесами в державі, 
зростанням соціальних стандартів, ринкових цін тощо. 

Практична значущість результатів дослідження. Встановлено низку чинників, що перешкоджають 

впровадженню та розвитку інклюзивної освіти та впливають на стан фінансово-господарської діяльності коледжу.  
Ключові слова: вища освіта, інклюзивна освіта, фінансові ресурси, Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж, фінансова діяльність. 
 
Трипак М.Н. МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ВУЗА 
Цель. Мониторинг финансового состояния специализированных учебно-реабилитационных высших 

учебных заведений в условиях ограниченности бюджетных ресурсов в Украине. 
Методика исследования. В статье использованы современные общенаучные и специальные методы 

экономических исследований, в частности: системный подход – при изучении связей между явлениями и 
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процессами анализа финансового состояния инклюзивного вуза; статистический анализ – при определении 
динамики, структуры финансовых ресурсов инклюзивного высшего учебного заведения в разрезе общего и 
специального фондов; диалектический и абстрактно-логический – при проведении теоретических обобщений и 
формировании выводов. 

Результаты исследования. Выявлено, что в инклюзивном вузе наблюдается динамика роста основных 

количественных и качественных показателей. Установлено, что финансирование инклюзивного вуза 
осуществляется за счет средств: общего фонда на подготовку специалистов в рамках государственного заказа и 
специального фонда, который формируется за счет: доходов от оказания платных образовательных услуг, 
поступлений от хозяйственной деятельности, платы за аренду помещений и имущества, поступлений от 
реализации имущества. Определено, что с каждым годом средств для специализированного учебного заведения 
выделяется все больше и соответственно растут расходы пропорционально увеличению поступлений. Для 
развития материальной базы инклюзивного вуза необходимо, чтобы в общий фонд поступало бюджетных 
ресурсов в достаточном количестве и средства специального фонда не тратились бы на покрытие расходов, а 
направлялись на развитие колледжа, на создание условий для получения образования лицами с особыми 
физическими потребностями (студентов, лиц на реабилитационных колясках). 

Научная новизна результатов исследования. Проведен комплексный анализ финансового состояния 

инклюзивного вуза. Определено, что источниками формирования сметы инклюзивного вуза является как 
бюджетные средства, так и средства, полученные из других источников. При этом соотношение между 
бюджетными и внебюджетными финансовыми ресурсами меняется в зависимости от наличия бюджетных 
ресурсов и адекватной государственной политики в сфере образования, темпов экономического развития, 
формы собственности учебного заведения. Соотношение между государственным и негосударственным 
секторами экономики указанных показателей объясняется инфляционными процессами в государстве, ростом 
социальных стандартов, рыночных цен и тому подобное. 

Практическая значимость результатов исследования. Установлен ряд факторов, препятствующих 

внедрению и развитию инклюзивного образования которые влияют на состояние финансово-хозяйственной 
деятельности колледжа. 

Ключевые слова: высшее образование, инклюзивное образование, финансовые ресурсы, Подольский 

специальный учебно-реабилитационный социально-экономический колледж, финансовая деятельность. 
 
Tripak M.M. MONITORING OF THE FINANCIAL STATE OF INCLUSIVE HIGH SCHOOL 
Purpose. The aim of this article is to monitoring of the financial state of specialized educational and rehabilitation 

higher educational institutions in the conditions of limited budget resources in Ukraine. 
Methodology of research. The article uses modern general scientific and special methods of economic 

research, in particular: a systematic approach - when studying the connections between phenomena and processes of 
analysis of the financial state of the inclusive institution; statistical analysis - in determining the dynamics, structure of 
financial resources of the inclusive institution of higher education in the context of general and special funds; dialectical 
and abstract-logical - when conducting theoretical generalizations and forming conclusions. 

Findings. In the inclusive university there is a dynamics of growth of the basic quantitative and qualitative 

indicators. Financing of an inclusive institution is carried out at the expense of: a general fund for the training of 
specialists within the framework of a state order and a special fund, which is formed at the expense of: income from the 
provision of paid educational services, revenues from business activities, rental fees for premises and property, and 
proceeds from the sale of property. It is proved that the funds allocated from the state budget are insufficient, as at the 
same time, they are allocated less than planned. Every year, more and more money is allocated, but costs increase in 
proportion to the increase in revenues. Therefore, these college fees were covered at the expense of funds received 
from the special fund. Therefore, if the general fund received sufficient budgetary resources, the funds of the special fund 
would not be spent on covering the expenses, but directed to the development of the college, to create conditions for the 
acquisition of education for people with special physical needs (students, persons on rehabilitation boxes). 

Originality. Complex analysis of the financial state of the inclusive institution was conducted. It is determined that 

sources of formation of the estimate of an inclusive institution are both budgetary funds and funds received from other 
sources. At the same time, the relationship between budget and extrabudgetary financial resources varies depending on 
the availability of budgetary resources and adequate state policy in the field of education, the rates of economic 
development, the form of ownership of the educational institution, the ratio between the state and non-state sectors of 
the economy of these indicators due to inflationary processes in the state, the growth of social standards, market prices, 
etc. 

Practical value. A number of factors have been identified that impede the implementation and development of 

inclusive education and influence the analysis of college financial and economic activity. 
Key words: higher education, inclusive education, financial resources, Podilsky special educational-rehabilitation 

socio-economic college, financial activity. 
 

 
 
Магас Л.М., Грабовський Р.С. СУЧАСНИЙ СТАН ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 
Мета. Метою даної статті є аналіз та оцінка сучасного рівня та регіональних особливостей формування 

складу і динаміки доходів сільського населення Карпатського регіону, джерел їх формування, диференціації за 
соціальними групами, оцінки стану і тенденцій змін для проведення ефективної політики сільського розвитку. 

Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема: 

статистичний, економічного аналізу – для визначення рівня та динаміки доходів сільського населення; 
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порівняльного та факторного аналізу – для здійснення порівняльного аналізу щодо джерел, структури, основних 
тенденцій формування, проблем і чинників диференціації рівня доходів сільських домогосподарств України та 
Карпатського регіону, а також форми табличної систематизації статистичних даних. 

Результати дослідження. Узагальнено проблеми формування доходів сільського населення Карпатського 

регіону, обумовлені специфікою регіональних соціально-економічних умов розвитку сільських територій. 
Здійснено порівняльний аналіз джерел формування, структури, динаміки, основних тенденцій формування та 
проблем і чинників диференціації рівня доходів сільських домогосподарств України та Карпатського регіону. 

Наукова новизна результатів дослідження. Наукова новизна полягає у використанні системного підходу 

для окреслення проблем та регіональних особливостей формування доходів сільського населення. 
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати забезпечать наукове 

обґрунтування соціально-економічної результативності прийнятих державних заходів щодо зростання соціальних 
стандартів, рівня доходів і життя сільського населення Карпатського регіону. 

Ключові слова: доходи, сільське населення, диференціація доходів, соціальна політика. 

 
Магас Л.М., Грабовский Р.С. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

КАРПАТСКОГО РЕГИОНА 
Цель. Целью данной статьи является анализ и оценка современного уровня и региональных особенностей 

формирования состава и динамики доходов сельского населения Карпатского региона, источников их 
формирования, дифференциации по социальным группам, оценки состояния и тенденций изменений для 
проведения эффективной политики сельского развития. 

Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы, в частности: 

статистический, экономического анализа – для определения состояния и динамики доходов сельского 
населения; сравнительного и факторного анализа – для осуществления сравнительного анализа по источникам, 
структуры, основных тенденций формирования, проблем и факторов дифференциации уровня доходов сельских 
домохозяйств Украина и Карпатского региона, а также формы табличной систематизации статистических данных. 

Результаты исследования. Обобщены проблемы формирования доходов сельского населения 

Карпатского региона, обусловленные спецификой региональных социально-экономических условий развития 
сельских территорий. Осуществлен сравнительный анализ источников формирования, структуры, динамики, 
основных тенденций формирования, проблем и факторов дифференциации уровня доходов сельских 
домохозяйств Украины и Карпатского региона. 

Научная новизна результатов исследования заключается в использовании системного подхода для 

определения проблем и региональных особенностей формирования доходов сельского населения. 
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты обеспечат научное 

обоснование социально-экономической результативности принятых государственных мер по росту социальных 
стандартов, уровня доходов и жизни сельского населения Карпатского региона. 

Ключевые слова: доходы, сельское население, дифференциация доходов, социальная политика 

 
Mahas L.M., Grabovskyi R.S. CURRENT STATUS OF INCOMES OF THE RURAL POPULATION OF THE 

CARPATHIAN REGION 
Purpose. The aim of this article is to analyze and the assessment of the current level and regional peculiarities of 

the formation of the Carpathian region rural population incomes composition and dynamics, sources of these incomes 
formation, differentiation by social groups, assessment of the state and trends of changes in order to conduct effective 
rural development policy. 

Methodology of research. General scientific methods were used in the process of research, in particular: 

statistical, economic analysis – to determine the state and dynamics of the development of rural population incomes, 
comparative and factor analysis – for comparative analysis of sources, structure, main trends of formation, problems and 
factors of differentiation of rural households in Ukraine and the Carpathian region, as well as forms of tabular 
systematization of statistical data. 

Findings. The problems of forming of the rural population of the Carpathian region incomes due to the specifics 

of the regional socio-economic conditions of rural areas development are generalized. A comparative analysis of the 
sources of formation, structure, dynamics, main trends of formation, problems and differentiation factors of income level 
of rural households in Ukraine and the Carpathian region is carried out. 

Originality lies in the use of systemic approach to outline the problems and regional peculiarities of the rural 

population incomes formation. 
Practical value. The obtained results will provide scientific substantiation of the social and economic efficiency of 

the adopted state measures on the growth of social standards, incomes and life levels of the rural population of the 
Carpathian region. 

Key words: incomes, rural population, incomes differentiation, social policy. 

 

 
 
Волощук В.Р. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ ПРИ КРЕДИТУВАННІ АГРАРНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
Мета. Обґрунтування сутності поняття «диверсифікація банківських кредитних ризиків» як одного зі 

способів зниження їх рівня та відновлення і підвищення ефективності банківського кредитування аграрного 
виробництва  
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Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались різні методи, зокрема: системний і 

структурний – при розгляді питань управління ризиком кредитного портфеля банку; економіко-аналітичний – для 
конкретного і абстрактного оцінювання процесів при обґрунтуванні способу зниження ступеня банківських ризиків.  

Результати дослідження. Обґрунтовано, що диверсифікація – це метод контролю ризиків за рахунок 

підбору та розподілу активів по різних компонентах які мало корелюють між собою як на рівні фінансових 
інструментів, так і по їх складових.  

Доведено, що диверсифікація є найбільш обґрунтованим і відносно менш низьковитратним способом 
зниження ступеня банківських ризиків. Виявлено, що вона не може звести ризик до нуля, тому що на діяльність 
банку чинять вплив і фактори зовнішнього порядку, вони не пов’язані з певними об’єктами залучення капіталів 
тож не підвладні впливу диверсифікації. Встановлено, що використання цього механізму носить в банках 
обмежений характер, тому багато банків замість розвитку асортиментного ряду своїх послуг, концентруються на 
декількох найбільш затребуваних продуктах, потрапляючи тим самим в залежність від ринкової кон’юнктури. 

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано науковий підхід щодо використання механізму 

диверсифікації як одного з способів нейтралізації ризиків банківського кредитування. 
Практична значущість результатів дослідження. Розроблено науково-практичні рекомендаціі щодо 

використання механізму диверсифікації для нейтралізації банківських ризиків при кредитуванні 
сільськогосподарського виробництва. 

Ключові слова: банк, кредит, диверсифікація, ризики, сільськогосподарського підприємства. 
 

Волощук В.Р. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ АГРАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Цель. Обоснование сущности понятия «диверсификация банковских кредитных рисков» как одного из 

способов снижения их уровня, восстановления и повышения эффективности банковского кредитования 
аграрного производства. 

Методика исследования. Для исследования использовались различные методы: системный и 

структурный – при исследовании вопросов управления риском кредитного портфеля банка; экономико-
аналитический – для конкретной и абстрактной оценки процессов при обосновании способа снижения степени 
банковских рисков. 

Результаты исследования. Обосновано, что диверсификация – это метод контроля рисков за счет 

подбора и распределения активов по различным компонентам которые мало коррелируют между собой как на 
уровне финансовых инструментов, так и по их составляющих. 

Обосновано, что диверсификация является наиболее обоснованным и относительно более 
низкозатратных способом снижения степени банковских рисков. Однако она не может свести риск к нулю, так как 
на деятельность банка оказывают влияние и факторы внешнего порядка, они не связаны с определенными 
объектами привлечения капиталов, поэтому не подвержены влиянию диверсификации. Установлено, что 
использование этого механизма носит в банках ограниченный характер, поэтому многие банки вместо развития 
ассортиментного ряда своих услуг, концентрируются на нескольких наиболее востребованных продуктах, 
попадая тем самым в зависимость от рыночной конъюнктуры. 

Научная новизна результатов исследования. Обосновано научный подход по использованию 

механизма диверсификации как одного из способов нейтрализации рисков банковского кредитования. 
Практическая значимость результатов исследования. Разработаны научно-практические 

рекомендации по использованию механизма диверсификации для нейтрализации банковских рисков при 
кредитовании сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: банк, кредит, диверсификация, риски, сельскохозяйственные предприятия. 

 
Voloshchuk V.R. DIVERSIFICATION OF BANK RISKS WHEN LENDING TO AGRARIAN PRODUCTION 
Purpose – is to determine the essence of the concept of "diversification of Bank credit risks" as one of way of 

reducing their level and recovery, increase of efficiency of Bank crediting of agrarian production. 
Methodology of research. For the study used a variety of methods: systematic and structural – in the study of 

risk management of credit portfolio of the bank; economic and analytical – for a concrete and abstract assessment of 
processes while justifying of the method of reducing the degree of banking risks. 

Findings. It is substantiated that diversification is a method of risks control due to selection and asset allocation 

for various components which are little correlated among themselves both at the level of the financial instruments, so and 
on their parts. 

It is proven that diversification is the most reasonable and relatively less expensive way to reduce Bank risks. 
However, it cannot reduce risk to zero, because the activity of the Bank is influenced by factors of external order, not 
connected with some objects to attract capital, therefore, the diversification doesn’t influence on it. It is established that 
the use of this mechanism in banks is limited, so many banks instead of developing the product range of their services, 
concentrating on some of the most sought after products, getting in this way dependence on market conjuncture. 

Originality. A scientific approach to the use of the mechanism of diversification as one of way of neutralization 

risks of Bank lending is substantiated. 
Practical value. Scientific and practical recommendations for the use of mechanism of diversification for 

neutralization of banking risks in crediting to agricultural production have been developed.  
Key words: bank, credit, diversification, risks, agricultural enterprise. 
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Соловей Ю.І. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

Мета. Розгляд теоретичних і практичних підходів до фінансового забезпечення діяльності 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
Методика дослідження. При виконанні поставленого завдання застосовані загальнонаукові і спеціальні 

методи економічного дослідження: аналізу і синтезу – для розгляду особливостей окремих джерел фінансування і 
обґрунтування можливості їх поєднання; системний підхід – для розкриття засад створення механізму 
фінансового забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; абстрактно-логічний – для 
узагальнень і формування висновків; соціологічного опитування – для вивчення поглядів малих агровиробників на 
проблеми фінансування кооперативів.  

Результати дослідження. Висвітлено особливості застосування власних і залучених джерел 

фінансування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Обґрунтовано перспективність застосування 
грантової підтримки їх створення. Критично оцінено існуючі погляди малих агровиробників на участь держави у 
вирішенні фінансових проблем сільськогосподарської кооперації. Розглянуто зв’язок між самоокупністю 
кооперативу і наявністю в його членів стимулів для членства в об’єднанні. Показано врахування фінансових 
аспектів при обґрунтуванні розмірів обслуговуючих кооперативів.  

Наукова новизна результатів дослідження. Набули розвитку засади фінансового забезпечення 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на основі конкретизації застосування окремих інструментів 
фінансування. 

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані на 

місцевому рівні у процесі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
Ключові слова: сільськогосподарська кооперація, обслуговуючий кооператив, фінансове забезпечення, 

джерела фінансування, самоокупність, державна підтримка. 
  
Соловей Ю.И. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЕНОЙ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ КОПЕРАЦИИ  
Цель. Рассмотрение теоретических и практических подходов к финансовому обеспечению деятельности 

сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. 
Методика исследования. При выполнении поставленной задачи применены общенаучные и 

специальные методы экономического исследования: анализа и синтеза – для рассмотрения особенностей 
отдельных источников финансирования и обоснования возможности их сочетания; системный подход – для 
раскрытия основ создания механизма финансового обеспечения сельскохозяйственной обслуживающей 
кооперации; абстрактно-логический – для обобщений и формирования выводов; социологического опроса – для 
изучения взглядов малых агропроизводителей на проблемы финансирования кооперативов. 

Результаты исследования. Показаны особенности применения собственных и привлеченных источников 

финансирования сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Обоснована перспективность 
применения гранатовой поддержки их создания. Критически оценены существующие взгляды малых 
агропроизводителей на участие государства в решении финансовых проблем сельскохозяйственной кооперации. 
Рассмотрена связь между самоокупаемостью кооперативов и наличием в его членов стимулов для членства в 
объединении. Показан учет финансовых аспектов при обосновании размеров обслуживающих кооперативов. 

Научная новизна результатов исследования. Получили развитие принципы финансового обеспечения 

сельскохозяйственной обслуживающей кооперации на основе конкретизации применения отдельных 
инструментов финансирования. 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть 

использованы на местном уровне в процессе создания сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. 
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, обслуживающий кооператив, финансовое 

обеспечение, источники финансирования, самоокупаемость, государственная поддержка. 
 

Solovei Yu.I. FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SERVICE 
COOPERATION IN UKRAINE 

Purpose. The objective of the article is to consider theoretical and practical approaches to financial supply for 

performance of agricultural servicing cooperatives.  
Methodology of research. To solve the defined problem, the author applied general scientific and special 

methods of economic investigation: analysis and synthesis – to study particularities of some sources of financing and 
argue a possibility of their combination; the system approach – to present fundamentals of creation of the mechanism of 
financial supply for agricultural service cooperation; the abstract-logical method – for generalization and conclusions 
making; the method of social interviewing – to study the viewpoints of small agrarian producers concerning the problem 
of financing for cooperatives.  

Findings. The work describes particularities of application of internal and attracted sources of financing for 

agricultural service cooperatives. The research grounds prospects of application of grant support for their creation and 
gives a critical assessment of the existing ideas of small agrarian producers concerning participation of the state in 
solution of financial problems of agricultural cooperation. The article concerns relations between self-repayment of a 
cooperative and stimuli of its members to become a part of the union, as well as considers financial aspects while 
arguing sizes of the service cooperatives.  

Originality. There is a growing interest to development of the fundamentals of financial support for agricultural 

service cooperation basing on specified application of some financing instruments.  
Practical value. Results of the research can be locally used in the process of creation of agricultural service 

cooperatives.  
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Key words: agricultural cooperation, service cooperative, financial supply, sources of financing, self-repayment, 

state support.   

 
 
Гонак І.М. ТЕХНОЛОГІЇ “КЕРОВАНОГО ХАОСУ” НА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 
Мета. Вивчення можливостей використання технологій «керованого хаосу» на валютно-фінансовому ринку 

як комбінацію інформаційних та економічних механізмів, покликаних забезпечити досягнення фінансово-
економічних цілей. 

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. 

У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, серед яких найсуттєвішими є: 
абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків дослідження; методи аналізу, синтезу й узагальнення 
– для вивчення основних фінансово-економічних механізмів «теорії керованого хаосу». 

Результати дослідження. Опрацьовано економічні аспекти впливу на валютно-фінансовий ринок за 

допомогою технологій «керованого хаосу», що використовуються в Україні. Встановлено особливості технологій 
«керованого хаосу» в контексті подій, що відбуваються на фінансово-валютному ринку України. Проаналізовано 
сучасну парадигму економічних механізмів здійснення впливу на валютно-фінансовий ринок за допомогою 
технологій «керованого хаосу».  

Наукова новизна результатів дослідження. Проаналізовано можливості впливу на валютно-фінансовий 

ринок за допомогою технологій «керованого хаосу». 
Практична значущість результатів дослідження. Проаналізовано економічні аспекти впливу на 

валютно-фінансовий ринок за допомогою технологій «керованого хаосу». Обґрунтовано, що технології 
«керованого хаосу» на валютно-фінансовому ринку – це комбінація інформаційних та економічних механізмів, 
покликаних забезпечити досягнення фінансово-економічних цілей. 

Надано характеристику основним економічним механізмам теорії «керованого хаосу» на валютно-
фінансовому ринку. 

Ключові слова: Національний банк України, валюта, гривня, долар США, рефінансування, валютна 

інтервенція, інфляція, девальвація, ревальвація. 
 
Гонак И.М. ТЕХНОЛОГИИ “УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА” НА ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
Цель. Изучение возможностей использования технологий «управляемого хаоса» на валютно-финансовом 

рынке как комбинацию информационных и экономических механизмов, призванных обеспечить достижение 
финансово-экономических целей. 

Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод 

научного познания. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, среди 
которых наиболее существенными являются: абстрактно-логический метод – для формулирования выводов 
исследования; методы анализа, синтеза и обобщения – для изучения основных финансово-экономических 
механизмов «теории управляемого хаоса». 

Результаты исследования. Обработаны экономические аспекты влияния на валютно-финансовый рынок 

с помощью технологий «управляемого хаоса», используемых в Украине. Установлены особенности технологий 
«управляемого хаоса» в контексте событий, происходящих на финансово-валютном рынке Украины. 
Проанализирована современная парадигма экономических механизмов оказания влияния на валютно-
финансовый рынок с помощью технологий «управляемого хаоса». 

Научная новизна результатов исследования. Проанализированы возможности влияния на валютно-

финансовый рынок с помощью технологий «управляемого хаоса». 
Практическая значимость результатов исследования. Проанализированы экономические аспекты 

влияния на валютно-финансовый рынок с помощью технологий «управляемого хаоса». Обосновано, что 
технологии «управляемого хаоса» на валютно-финансовом рынке – это комбинация информационных и 
экономических механизмов, призванных обеспечить достижение финансово-экономических целей. 
Охарактеризованы основные экономические механизмы теории «управляемого хаоса» на валютно-финансовом 
рынке. 

Ключевые слова: Национальный банк Украины, валюта, гривна, доллар США, рефинансирование, 

валютная интервенция, инфляция, девальвация, ревальвация. 
 
Honak I.M. TECHNOLOGIES OF “MANAGED CHAOS” IN THE CURRENCY AND FINANCIAL MARKET 
Purpose. The aim of the article is to study the possibilities of using ―managed chaos‖ technologies in the currency 

and financial market as a combination of information and economic mechanisms designed to ensure achievement of 
financial and economic goals. 

Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific 

knowledge. General scientific and special methods are used in the process of research, among which the most 
significant are: abstract and logical method – to formulate the conclusions of the study; methods of analysis, synthesis 
and generalization – to study the main financial and economic mechanisms of the ―theory of controlled chaos‖. 

Findings. The economic aspects of the influence on the currency and financial market with the help of ―controlled 

chaos‖ technologies used in Ukraine are worked out. The peculiarities of ―controlled chaos‖ technologies in the context of 
events taking place in the financial and foreign exchange market of Ukraine are established. The modern paradigm of 
economic mechanisms of influencing the currency and financial market with the help of ―controlled chaos‖ technologies is 
analyzed. 

Originality. The possibilities of influence on the currency and financial market with the help of ―controlled chaos‖ 

technologies are analyzed. 
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Practical value. The economic aspects of influence on the currency and financial market with the help of 

―controlled chaos‖ technologies are analyzed. It is substantiated that technologies of ―controlled chaos‖ in the currency 
and financial market is a combination of information and economic mechanisms designed to ensure the achievement of 
financial and economic goals. 

The main economic mechanisms of the theory of ―controlled chaos‖ on the currency and financial market are 
described. 

Key words: National Bank of Ukraine, currency, hryvnia, US dollar, refinancing, currency intervention, inflation, 

devaluation, revaluation. 

 
 
Каткова Н.В., Платонова В.С. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
Мета. Аналіз змін у законодавстві щодо первинного обліку зобов’язань на підприємствах та визначення 

проблемних питань, пов’язаних з ними. 
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи 

пізнання, зокрема, монографічний, абстрактно-логічний, порівняльний, аналізу і синтезу, узагальнення і 
групування, індукції й дедукції — при характеристиці змін до Закону України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні». 

Результати дослідження. Визначено, що внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні» та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку 
№ 88 викликали певні зміни у документуванні зобов’язань, які, у свою чергу, обумовили виникнення проблемних 
питань у практиці бухгалтерського обліку. До первинних документів з обліку виникнення зобов’язань, окрім актів 
приймання-передачі, виконаних робіт / наданих послуг, приймання матеріалів, податкових та товарно-
транспортних накладних, можуть бути віднесені рахунок-фактура (якщо він є оплаченим й має відповідні 
підтверджувальні документи, має усі обов’язкові реквізити) та внутрішній первинний документ, якщо документ від 
контрагента запізнюється (за умови наявності всіх необхідних реквізитів). Встановлено, що при цьому договір не є 
первинним документом, оскільки він діє як підстава виникнення зобов’язання, але не підтверджує його у момент 
його виникнення (відвантаження товару/надання послуг). Зазначено, що до питань, які викликатимуть складності 
у бухгалтерському обліку зобов’язань, відноситься, зокрема, неоднозначність щодо сум визнання витрат у 
внутрішньому первинному документі розрахунковим шляхом.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в уточненні системи документального забезпечення 

обліку виникнення зобов’язань під впливом змін законодавства стосовно первинної документації.  
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження дозволять суб’єктові 

господарювання коректно відображати операції з виникнення зобов’язань у первинному обліку та уникати ризику 
виникнення непорозумінь з фіскальними органами та контрагентами. 

Ключові слова: первинний документ, внутрішній первинний документ, реквізити, господарська операція, 

зобов’язання, документування, рахунок-фактура (інвойс), договір.  
 

Каткова Н.В., Платонова В.С. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Цель. Анализ изменений в законодательстве о первичном учете обязательств на предприятиях и 

определение проблемных вопросов, связанных с ними. 
Методика исследования. Методологической основой исследования являются общенаучные и 

специальные методы познания, в частности, монографический, абстрактно-логический, сравнительный, анализа 
и синтеза, обобщения и группировки, индукции и дедукции — при характеристике изменений в Закон Украины «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». 

Результаты исследования. Определено, что внесение изменений в Закон Украины «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности в Украине» и Положение о документальном обеспечении записей в 
бухгалтерском учете № 88 вызвали определенные изменения в документировании обязательств, которые, в 
свою очередь, обусловили возникновение проблемных вопросов в практике бухгалтерского учета. Так, к 
первичным документам по учету возникновения обязательств, кроме актов приема-передачи, выполненных 
работ / оказанных услуг, приема материалов, налоговых и товарно-транспортных накладных, могут быть 
отнесены счет-фактура (если он оплачен и имеет соответствующие подтверждающие документы, и все 
обязательные реквизиты) и внутренний первичный документ, если документ от контрагента запаздывает (при 
наличии всех необходимых реквизитов); при этом договор не является первичным документом, поскольку он 
действует как основание возникновения обязательства, но не подтверждает его в момент его возникновения 
(отгрузки товара / оказания услуг). Отмечено, что к вопросам, которые могут вызывать сложности в 
бухгалтерском учете обязательств, относится, в частности, неоднозначность относительно сумм признания 
расходов во внутреннем первичном документе расчетным путем. 

Научная новизна результатов исследования заключается в уточнении системы документального 

обеспечения учета возникновения обязательств под влиянием изменений законодательства о первичной 
документации. 

Практическая значимость результатов исследования. Применение на практике результатов 

исследования позволит предприятию корректно отображать операции по возникновению обязательств в 
первичном учете и избегать риска возникновения недоразумений с фискальными органами и контрагентами. 

Ключевые слова. Первичный документ, внутренний первичный документ, реквизиты, хозяйственная 

операция, обязательство, документирование, счет-фактура (инвойс), договор. 
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Katkova N.V., Platonovа V.S. THE PROBLEM ISSUES OF LIABILITIES’ DOCUMENTATION IN 
ACCOUNTING 

Purpose. The purpose of the study is to analyze changes in the legislation on of liabilities at enterprises and to 

identify the problem issues related to them. 
Methodology of research. The methodological basis of the research are general scientific and special methods 

of cognition, in particular, monographic, abstract-logical, comparative, analysis and synthesis, generalization and 
grouping, induction and deduction when describing changes to the Law of Ukraine "On Accounting and Financial 
Reporting in Ukraine". 

Findings. According to the results of the study has been determined that the amendments to the Law of Ukraine 

"On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" and the Regulations on the documentary provisions of records in the 
accounting number 88 caused certain changes to the documentation of liabilities, which, in turn, led to the emergence of 
problematic issues in the practice of accounting.  

So, to the source documents for accounting of liabilities can be assigned an invoice (if it is paid and has the 
appropriate supporting documents and has all obligatory requisites) and the internal source document, if the document 
from the counterparty is late (if it has all necessary essential elements of the document) as well as act of acceptance and 
transfer, act of work performed (services rendered), act of acceptance of materials, tax and consignment notes. Herewith 
the contract is not a source document, since it acts as the basis for the occurrence of an obligation, but does not confirm 
it at the time of its occurrence (shipment of goods/services). It is noted that the issues that can cause difficulties in the 
accounting of liabilities include ambiguity regarding the amounts of recognition of expenses in the internal source 
document by the calculating method. 

Originality. The scientific novelty of the study is to clarify the system of documenting of the emergence of 

liabilities under the influence of changes in legislation on source documentation. 
Practical value. Application of the research results in practice will allow the enterprise to display transactions of 

the occurrence of liabilities in the source accounting correctly and avoid the risks of misunderstanding with fiscal bodies 
and counterparties. 

Key words: source document, internal source document, requisites, business transaction, liabilities, 

documentation, invoice, contract. 
 

 
 
Яковенко В.С., Гордієнко А.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ 
Мета. Формування системи методів оцінки виробництва та розподілу зернових культур України. 
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові праці вчених та 

дослідників, нормативні акти та закони України, що регулюють питання стосовно зернового господарства. В 
процесі дослідження використовуються такі методи: описовий (теоретичний) метод (для визначення основних 
умов та положень виробництва та розподілу зернової продукції), факторний аналіз (для визначення найбільш 
впливових факторів, що впливають в процесі виробництва та розподілу), кластерний аналіз/побудова карти 
Кохонена (для виявлення групи підприємств та країн за схожою базою даних показників), прогнозування (з метою 
визначення основних стратегічних напрямів подальшого розвитку), дерево рішень (для формування системи 
розвитку подій на ринку та виявлення найбільш оптимальної та прибуткової стратегії), на основі отриманих 
результатів формується блок прийняття управлінських рішень. 

Результати дослідження. Визначено основних учасників ринку зернових культур та поставлено завдання 

оцінювання виробництва та розподілу ресурсів. Розглянуто основні показники оцінки ринку зерна, визначено 
особливості обраної методології всебічної оцінки. На основі визначених учасників ринку, обраних статистичних 
показників, теоретичної бази, обраних методів та програмного забезпечення побудовано систематизовану схему 
оцінювання виробництва та розподілу зернових культур. 

Наукова новизна результатів дослідження. Використано комплексний підхід до обґрунтування 

теоретичної складової дослідження, а також показників за допомогою обраних методів, що використано для 
оцінювання виробництва та розподілу зернових культур України. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати є фундаментальною базою для 

оцінювання виробництва та розподілу зернових культур української держави як учасника світового ринку зерна. 
Ключові слова: зерновий ринок, розподіл ресурсів, методологія оцінки, світова торгівля, стратегічний 

розвиток. 
 
Яковенко В.С., Гордиенко А.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЫНКА ЗЕРНА 

УКРАИНЫ 
Цель. Формирование системы методов оценки производства и распределения зерновых культур Украины. 
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются научные 

труды ученных и исследователей, нормативные акты и законы Украины, которые регулируют вопросы 
касательно зернового хозяйства. В процессе исследования используются такие методы: описательный 
(теоретический) метод (для определения основных условий и положений производства и распределения 
зерновой продукции), факторный анализ (для определения наиболее влиятельных факторов, которые влияют в 
процессе производства и распределения) кластерный анализ/построение карты Кохонена (для определения 
группы предприятий и стран по подобию баз данных показателей), дерево решений (для формирования системы 
развития событий на рынке и определения наиболее оптимальной и прибыльной стратегии), на основании 
полученных результатов формируется блок принятия управленческих решений. 

Результаты исследования. Определены основные участники рынка зерновых культур и установлены 

задачи исследования производства и распределения ресурсов. Рассмотрены основные показатели оценки рынка 

http://yandex.fr/clck/jsredir?bu=uniq15153590409634398719&from=yandex.fr%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1660.9dCfyAF-gd3epk6srMUDU17gOj1c9dGXPawelG5WYMiDsurzyJIVYgF0Jy47hIUk.45c14f2cfbb4e6c8c90261f4f6709056ee349750&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXVHZJKQvpytSIkjSZ4Cc6zu0NMQINCoRdw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGH0vrlmlKqI1NTz0maUnvKMl92scHdLNayMl3lJHoSYOQ2rLHbxp3Bgmo1GFq_xRW6LFfQ1VMkpDdAixwZrSJ1d5zNesHJbeow72Ej8JFnoNofqQjlACoee0V4vCR5H34DeQCv3RupiWrRnr_9R3nnNRYpwDHeoN2tr1jzZmzey1vGeJnQcH2DZnxPbMMSepioYhzA9_SHEJ1sHYLAO3N8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSmx2QWNNZUdnQ2x2TGlJcTVOY01MODRId0ZKcmlmM2VPWS1vZ2Zpd1d6eGNxUXpkam5JTGlhV2hBRktqazh3QnR5c09mN2V1RW9PVDM4NU9OOWQwaElYSGd4WFJQNlU0Zyws&sign=b78bc017cb9b92ffc7b24e64acc3197c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmeEvfSbBIU7wdiUYsOhtJ_iBgyhMsLz7bIlbWpoxv2fdpbwpBaqPhLuGAhyT70lDNVcdelBv_1kw14eOV2HBl_3ulWLsFZeHmDxAJEglgH85_4oZdU4sobx8EYzYSS14r7i0pEKoGVaQ,,&l10n=ru&cts=1515406793626&mc=6.136778807225082
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зерна, определены особенности выбранной методологии всестороннего оценивания. На основании 
определенных участников рынка, выбранных статистических показателей, теоретической базы, выбранных 
методов и программного обеспечения построена систематизированная схема оценивания производства и 
распределения зерновых культур. 

Научная новизна результатов исследования. Использован комплексный подход к обоснованию 

теоретической составляющей исследования, а также показателей с помощью выбранных методов, что 
использовано для оценивания производства и распределения зерновых культур Украины. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты являются 

фундаментальной базой для оценивания производства и распределения зерновых культур украинского 
государства как участника мирового рынка зерна. 

Ключевые слова: зерновой рынок, распределение ресурсов, методология оценивания, мировая 

торговля, стратегическое развитие.  
 
Iakovenko V.S., Hordiienko A.V. METHODOLOGICAL BASES OF EVALUATION OF THE CEREAL MARKET 

IN UKRAINE 
Purpose. The purpose of the article is to create a system of methods for assessing the production and 

distribution of grain crops in Ukraine. 
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the scientific works of 

scientists and researchers, normative acts and laws of Ukraine, which regulate questions concerning grain economy. In 
the process of research, the following methods are used: the descriptive (theoretical) method (to determine the basic 
conditions and conditions of the production and distribution of grain products), factor analysis (to determine the most 
influential factors affecting the production and distribution process), cluster analysis/construction of the Kohonen map (for 
the identification of a group of companies and countries for a similar database of indicators), forecasting (in order to 
identify the main strategic directions for further development), the tree of decisions (for the formation of a system of 
development of events but the market and the identification of the most optimal and profitable strategy), based on the 
results obtained formed a block of decision-making. 

Findings. The main participants of the grain crop market have been identified and the tasks of estimating 

production and distribution of resources are set. The main indicators of the grain market evaluation are considered, the 
features of the selected methodology of the comprehensive assessment are determined. Based on determined market 
participants, selected statistical indicators, theoretical basis, selected methods and software, a systematic scheme of 
estimation of production and distribution of grain crops is constructed. 

Originality. The complex approach to the substantiation of the theoretical component of the research, as well as 

the indicators with the help of the selected methods, used for estimating the production and distribution of grain crops in 
Ukraine was used. 

Practical value. The results of the study are a fundamental basis for assessing the production and distribution of 

grain crops of the Ukrainian state as a participant in the global grain market. 
Key words: cereal market, distribution of resources, assessment methodology, world trade, strategic 

development. 

 
 
Гончаренко О.В., Павлова Г.Є., Пугач А.М. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
Мета. Оцінка ресурсної складової та обґрунтування інституціонального інструментарію реалізації 

потенціалу інноваційного розвитку агропромислового виробництва. 
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є інституційний підхід до 

вивчення проблем інституційного регулювання інноваційного розвитку агропромислового виробництва. Для 
ідентифікації складових інституційного забезпечення та характеристики функціональної спрямованості елементів 
інституційного середовища використаний структурно-функціональний аналіз. 

Результати дослідження. Встановлено низький рівень технічної оснащеності аграрної сфери при 

перманентному зростанні інвестицій в основний капітал та зростанні офіційних показників продуктивності праці в 
сільськогосподарських підприємствах. Аргументовано наявність значних перешкод для інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва: відсутність дієвих результатів державної підтримки аграрної сфери, низький 
рівень інвестиційного забезпечення інноваційного процесу, низьку матеріально-технічну забезпеченість 
агропромислового виробництва, нерозвиненість інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку й 
інституціональної системності в організації інноваційного процесу в аграрній сфері.  

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано запровадження регулюючого інструментарію 

на всіх рівнях інституціональної організації, а саме – структури, середовища та інституціонального порядку з 
метою реалізації стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку агропромислового виробництва. 

Аргументовано запровадження системних заходів управління інноваційним розвитком і формування норм 
стратегічного планування за допомогою розробки й реалізації концепції та стратегії інституціонального 
регулювання інноваційного розвитку агропромислового виробництва, в межах яких визначаються цільові 
орієнтири інноваційного розвитку і розробляються державні програми.   

Обґрунтовано інструментарій стимулювання розвитку інновацій на регіональному рівні: на стадії 
продукування новацій найбільш прийнятними є інструменти прямого впливу і підтримки; на стадії впровадження і 
споживання інновацій більш дієвими можуть стати інструменти непрямої дії. 

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження поглиблюють 

практику інституціонального регулювання інноваційного розвитку та забезпечують можливість активізації 
інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві. 
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Ключові слова: агропромислове виробництво, інновація, інноваційний розвиток, інноваційна політика, 

інноваційний потенціал. 
 
Гончаренко О.В., Павлова Г.Е., Пугач А.Н. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 Цель. Оценка ресурсной составляющей и обоснование институционального инструментария реализации 

потенциала инновационного развития агропромышленного производства. 
Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования является 

институциональный подход к изучению проблем институционального регулирования инновационного развития 
агропромышленного производства. Для идентификации составляющих институционального обеспечения и 
характеристики функциональной направленности элементов институциональной среды использован структурно-
функциональный анализ. 

Результаты исследования. Установлен низкий уровень технической оснащенности аграрной сферы при 

перманентном росте инвестиций в основной капитал и росте официальных показателей производительности 
труда в сельскохозяйственных предприятиях. Аргументировано наличие значительных препятствий для 
инновационного развития агропромышленного производства: отсутствие действенных результатов 
государственной поддержки аграрной сферы, низкий уровень инвестиционного обеспечения инновационного 
процесса, низкая материально-техническая обеспеченность агропромышленного производства, неразвитость 
инфраструктурного обеспечения инновационного развития и институциональной системности в организации 
инновационного процесса в аграрной сфере. 

Научная новизна результатов исследования. Обосновано введение регулирующего инструментария на 

всех уровнях институциональной организации, а именно – структуры, среды и институционального порядка с 
целью реализации стратегических приоритетов инновационного развития агропромышленного производства. 

Аргументировано введение системных мероприятий управления инновационным развитием и 
формирования норм стратегического планирования посредством разработки и реализации концепции и 
стратегии институционального регулирования инновационного развития агропромышленного производства, в 
рамках которых определяются целевые ориентиры инновационного развития и разрабатываются 
государственные программы.  

Обосновано инструментарий стимулирования развития инноваций на региональном уровне: на стадии 
разработки новаций наиболее приемлемыми являются инструменты прямого влияния и поддержки; на стадии 
внедрения и потребления инноваций более действенными могут стать инструменты непрямого воздействия. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования 

углубляют практику институционального регулирования инновационного развития и обеспечивают возможность 
активизации инновационной деятельности в агропромышленном производстве. 

Ключевые слова: агропромышленное производство, инновация, инновационное развитие, 

инновационная политика, инновационный потенциал. 
 

Honcharenko O.V., Pavlova H.Ye., Pugach A.M. REALIZATION OF THE POTENTIAL OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION AS A CONDITION FOR ENSURING ECONOMIC 
SECURITY 

Purpose. The aim of the article is the assessment of resource component and substantiation of institutional tools 

for implementation of the potential of innovative development of agro-industrial production.  
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is an institutional approach 

to the study of the problems of institutional regulation of innovation development of agro-industrial production. Structural 
and functional analysis is used to identify the components of the institutional support and the characteristics of the 
functional orientation of the elements of the institutional environment. 

Findings. The low level of technical equipment of the agrarian sector is established at the constant increase of 

investments into fixed capital and the growth of official indicators of labor productivity at agricultural enterprises.  
The existence of significant obstacles for the innovative development of agro-industrial production is substantiated: 

absence of effective results of state support to the agrarian sector, low level of investment support of the innovation process, 
low material and technical provision of agro-industrial production, underdeveloped infrastructure provision of innovation 
development and institutional system in the organization of the innovation process in the agrarian sector. 

Originality. The introduction of regulatory tools at all levels of the institutional organization, namely, the structure, 

environment and institutional order with the aim of realization of strategic priorities of innovation development of agro-
industrial production, is substantiated. 

The implementation of systematic measures of management of innovative development and formation of norms of 
strategic planning by means of development and implementation of the concept and strategy of institutional regulation of 
innovation development of agro-industrial production, within which target directions of innovation development are 
defined and state programs are developed, is argued. 

The tools for stimulating the development of innovations at the regional level are substantiated. At the stage of 
innovation, the tools of direct influence and support are the most acceptable. Indirect instruments may become more 
effective in the stage of implementation and consumption of innovations.  

Practical value. The obtained results of the study deepen the practice of institutional regulation of innovation 

development and provide an opportunity for activation of innovation activity in agro-industrial production. 
Key words: agro-industrial production, innovation, innovative development, innovation policy, innovative 

potential. 
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