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Державна підтримка суб’єктів 
аграрної сфери 
 
 

УДК 338.43 
 

ПАНУХНИК О.В., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економіки та фінансів, 
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НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

 
 

Панухник О.В. Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної 
сфери України. 

У статті досліджено напрями державної підтримки аграрної сфери України. Розглянуто особливості 
системи державної підтримки підприємств аграрної сфери та заходів щодо удосконалення механізму державної 
підтримки вітчизняного сільськогосподарського підприємства. Встановлено, що неодмінною умовою сталого 
розвитку аграрного сектору економіки та забезпечення продовольчої безпеки держави є державна підтримка 
сільськогосподарських товаровиробників. На підставі здійснених досліджень запропоновано науково-методичний 
підхід, який дозволяє скорегувати існуючий механізм дотацій у сільське господарство, ввести нові види субсидій, 
змінити та удосконалити вже наявні. Визначено, що доцільним є перехід від стимулювання витрат на 
виробництво до заохочення кінцевого результату виробництва. 

Ключові слова: сільське господарство, державне регулювання, фінансування, послуги, дотації, підтримка. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сільське господарство у сучасних 
умовах є однією з найбільш важливих 
галузей вітчизняної економіки. В силу 
підвищеної чутливості до впливу різного 
роду негативних чинників нестабільності, 
сільське господарство потребує певної 
державної підтримки. Таким чином, 
одним із чинників успішного розвитку 
сільського господарства є державна 
підтримка (її ефективна реалізація сприяє 
прискоренню темпів зростання обсягів 
сільськогосподарського виробництва та 
підвищенню конкурентоспроможності 
галузі) [9]. На сьогодні фінансування 
більшості сільськогосподарських 
підприємств можна визнати не задовільним. 
Багато підприємств АПК не здатні 
реалізувати принцип самофінансування не 
лише розширеного, але і простого 
відтворення, що робить галузь інвестиційно-
непривабливою. Державна підтримка на 
державному та регіональному рівнях – 
одним з чинників успішного розвитку 
сільського господарства. 

Аналіз основних досліджень і 
публікацій. Проблематикою дослідження 
державної підтримки 
сільськогосподарського виробництва 
займаються багато вчених, зокрема: 

В. Андрійчук, В. Бойко, П. Гайдуцький, 
Б. Кваснюк, Ю. Лузан, В. Месель-Веселяк, 
О. Могильний, А. Стельмащук, П. Саблук, 
Г. Черковський та ін., які в своїх працях 
обґрунтували необхідність державної 
підтримки аграрної сфери, а також 
запропонували шляхи вдосконалення 
системи бюджетного фінансування 
сільського господарства. 

Незважаючи на активне дослідження 
даної проблематики, доцільним є 
обґрунтування необхідності державної 
підтримки сільського господарства, а також 
пропозиції щодо вдосконалення системи 
його бюджетного фінансування. Теоретичні 
та методичні аспекти проблеми формування 
механізму державної підтримки аграрної 
сфери залишаються недостатньо 
дослідженими і потребують подальшого 
поглибленого опрацювання. 

Формування цілей статті. Метою 
статті є розгляд  особливостей системи 
державної підтримки підприємств аграрної 
сфери та заходів щодо удосконалення 
механізму державної підтримки 
вітчизняного сільськогосподарського 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Державна бюджетна 
підтримка є основним напрямом державного 
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регулювання сільського господарства. Вона 
дозволяє істотно пом’якшити наслідки 
нееквівалентності в товарообміні сільського 
господарства з іншими галузями економіки, 
забезпечити ефективне функціонування 
сільськогосподарського виробництва 
України в цілому [1]. 

До основних проблем державної 
підтримки сільського господарства в Україні 
потрібно віднести: 

– відсутність довіри до держави у цій 
сфері з боку сільгоспвиробників; 

– недостатній рівень впливу заходів 
бюджетної підтримки на розвиток 
вітчизняного сільського господарства. 

Це обумовлено тим, що програми 
бюджетної підтримки в Україні страждають 
від постійного недофінансування; а також, 
правила розподілу бюджетних коштів за 
відповідними програмними підтримками 
зазвичай схвалюється на щорічній основі і 
часто змінюється з року в рік (тобто 
виробники сільськогосподарської продукції 
часто не отримують підтримки, коли вона їм 
терміново потрібна). Також, потрібно 
врахувати корупційні прояви, наявність 
обмежень та ускладнень для доступу до 
програм бюджетної підтримки для 
сільгоспвиробників. 

Світовий досвід переконує, що основою 
створення раціонального та стійкого, 
економічного збалансованого 
сільськогосподарського виробництва є 
цілеспрямована державна підтримка. 

Нині у сфері державної підтримки 
агропромислового комплексу України 
визначають такі основні напрями [10]: 

– розробка та реалізація різних програм 
розвитку сільського господарства; 

– підтримка сільськогосподарських 
товаровиробників за рахунок дотацій, 
субсидій і субвенцій; 

– надання виробникам кредитів і позик на 
пільгових умовах; 

– страхування аграрної галузі; 
– розвиток зернового потенціалу. 

Важливе значення мають не лише 
обсяги державної підтримки, а й механізми її 
надання. Механізм державної підтримки 
аграрного сектору регулюється Законом 
України «Про державний бюджет України» 
[7] і «Про державну підтримку сільського 
господарства України» [8], а порядок 
витрачання бюджетних коштів щорічно 
визначається окремими постановами 
Кабінету Міністрів України. 

Класифікація механізму державної 
підтримки зображена на рис. 1. 

В державній підтримці 
сільськогосподарських товаровиробників 
держава повинна не тільки сприяти 
індивідуальному підходу, але і стимулювати 
їх розвивати власну збутову інфраструктуру, 
що допоможе позбавитись від посередників 
у сільському господарстві та наблизитись 
до світових моделей розвитку 
агропромислового комплексу [5]. 

 

Механізм державної підтримки 

Залежно від джерел фінансування 
виділяють бюджетний механізм 

підтримки, коли за рахунок 
бюджетів усіх рівнів надаються 

бюджетні послуги, а також 
розробляються та реалізуються 
програми регулювання галузі 

сільського господарства і 
позабюджетний вид державної 

підтримки, що є заходами 
економічної політики, які не 

потребують витрачання коштів 
державного бюджету 

Залежно від періоду 
дії заходів, спрямованих 

на сталий розвиток 
сільського господарства, 

розрізняють 
короткостроковий 
(до одного року) і 
довгостроковий 

(більше одного року) 
механізм державної 

підтримки 

За рівнями 
виокремлюють два види 

державної підтримки 
сільськогосподарських 

товаровиробників: 
регіональний, коли 
заходи державної 

підтримки аграрного 
бізнесу поширюються 

тільки всередині 
окремого регіону або 

суб’єкта господарювання 

 
Рис. 1. Диференціювання механізму державної підтримки 

 



Державна підтримка суб’єктів аграрної сфери 

 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 1 / 2017 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 7 ~ 

В сфері аграрної політики, для 
досягнення поставленої мети, держава 
використовує різноманітні інструменти, 
зокрема фінансову підтримку 
сільськогосподарських товаровиробників. 

Головними інструментами державної 
підтримки сільськогосподарських 
підприємств є дотації, субсидії, субвенції. 
Основні види держаної підтримки в України 
наведено на рис. 2. 

 

Субсидії на відшкодування частини витрат 

 
На придбання 

паливно-мастильних 
матеріалів 

На страхування 
врожаю 

сільськогосподарських 
культур 

На придбання 
технічних засобів та 

обладнання для 
сільськогосподарського 

виробництва 

Сплата відсоткових 
ставок за 

короткостроковими та 
довгостроковими 

кредитами 

Державні цільові програми 

 
Розвиток села 

 

Розвиток сільської 
кооперації 

 
Розвиток фермерства 

Фінансова підтримка 
на створення оптових 

ринків 

Субсидії на підтримку 

Розвиток рослинництва Розвиток тваринництва 

 
 

Рис. 2. Види державної підтримки в Україні [4] 
 

Отже, на нашу думку, державна 
підтримка являє сукупність різних важелів і 
інструментів пільгового, фінансування 
найбільш вразливих підприємств і галузей 
АПК, а таке є невід’ємною частиною 
державного регулювання. 

Розвитку агропромислового комплексу 
сприятиме удосконалення державної 
підтримки. Її необхідність здійснювати з 
урахуванням специфіки регіональної 
ситуації, а також фінансових можливостей 
бюджету. 

На сьогодні недостатньо ефективно 
реалізується державна підтримка у вигляді 
надання субсидій, дотацій і субвенцій. 
Оскільки, виробники сільськогосподарської 
продукції, або не отримують фінансових 
ресурсів унаслідок браку коштів, або 
отримують їх зі значним запізненням у часі 
[5]. Процедура отримання категорії 
державної підтримки, порядок надання 
документів для отримання субсидій є 
складною та не зрозумілою суб’єкту 
господарювання. 

Державна підтримка має бути 
переорієнтована з сільськогосподарського 
виробництва на підтримку індивідуальних 
проектів, що визначаються заздалегідь 
відомими категоріями, які забезпечують їх 
високу ефективність. 

Держава повинна сприяти зниженню 
процентних ставок на кредитах, 
забезпечувати рівні умови діяльності в усіх 
регіонах України, шляхом більш ефективної 
податкової політики, переглянути 
транспортні тарифи для 
сільськогосподарських товаровиробників і 
стимулювати останніх розвивати власну 
збутову інфраструктуру, що допоможе 
позбавитися від посередників у сільському 
господарстві та наблизитися до світових 
моделей розвитку агропромислового 
комплексу [3]. 

У світовій практиці, за наявності 
активної державної підтримки в країні 
має бути створено повний цикл 
виробництва сільськогосподарської 
продукції (див. рис. 3). 
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Сортове насіння 

Інкубаторні яйця 

Племінна худоба та птиця через сільськогосподарське виробництво 

Промислова переробка 

Логістична інфраструктура до реалізації оптової і роздрібної торгівлі 

 
Рис. 3. Цикл виробництва сільськогосподарської продукції 

 

При цьому слід зосередити основні 
зусилля на таких напрямах: 

– забезпечити зростання виробництва 
сільськогосподарської продукції як важливої 
умови стабілізації кормової бази 
тваринництва й відповідно збільшити 
експортні можливості країни; 

– стимулювати зростання виробництва 

м’яса та молока; 
– скоротити залежність від імпорту 

сільськогосподарської продукції. 
Пропонується три групи збільшених 

нормативів державної підтримки 
державного регулювання АПК, подані на 
рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Складові елементи нормативу [4] 

 
Отже, аналіз державної підтримки 

повинен враховувати [6]: 
– макроекономічні аспекти ефективності 

(результуючими показниками яких є 
підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної сільськогосподарської продукції, 
рівень захисту вітчизняних 
товаровиробників на агропродовольчому 
ринку); 

– регіональний аспект ефективності 

(орієнтований на активізацію зміцнення і 
використання регіональних конкурентних 
переваг, підвищення інвестиційної 
привабливості регіонального АПК); 

– мікроекономічний аспект ефективності 
(відображає рівень держаної підтримки 
доходів сільськогосподарських 
товаровиробників і стимулювання 
інноваційної активності суб’єктів 
господарювання). 
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Ще одним важливим напрямом 
удосконалення економічного механізму 
державної підтримки є підвищення 
доступності кредитів і позик, метою якого є 
зростання фінансової стійкості галузі. 
Аграрії повинні створювати необхідні умови 
для розширеного відтворення за допомогою 
кредитних ресурсів. Одночасно має бути 
модифікована схема видачі пільгових 
кредитів.  

Висновки. Неодмінною умовою 
сталого розвитку аграрного сектору 
економіки та забезпечення продовольчої 
безпеки держави є державна підтримка 
сільськогосподарських товаровиробників. 
Сьогодні до організації фінансового 
забезпечення аграрного сектору економіки 
потрібний новий підхід, удосконалення 
розглянутих напрямів державної підтримки 
шляхом проведення активних заходів на 

рівні сільськогосподарських підприємств, 
створення нових фінансово-кредитних 
структур. На розвиток сталого та 
конкурентоспроможного агропромислового 
виробництва має бути спрямована аграрна 
політика країни. 

У найближчій перспективі державі слід 
продовжувати політику участі в 
економічному процесі як безпосередньому 
суб’єкті суспільних і економічних відносин, 
що сприятиме посиленню підтримки 
ринкових інституцій і розвитку 
інфраструктури АПК. Доцільно встановити 
частину сільського господарства у витратній 
частині бюджету відповідно до питомої ваги 
у ВВП, а також регламентувати надання 
бюджетної підтримки сільському 
господарству в регіонах у законодавчому 
порядку. 
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Аннотация. 
Панухник Е.В. Направления и пути трансформации государственной поддержки субъектов 

аграрной сферы Украины. 
В статье исследованы направления государственной поддержки аграрной сферы Украины. Рассмотрены 

особенности системы государственной поддержки предприятий аграрной сферы и мероприятий по 
совершенствованию механизма государственной поддержки отечественного сельскохозяйственного 
предприятия. Установлено, что непременным условием устойчивого развития аграрного сектора экономики и 
обеспечения продовольственной безопасности государства является государственная поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. На основании проведенных исследований предложен научно-
методический подход, позволяющий скорректировать существующий механизм дотаций в сельское хозяйство, 
ввести новые виды субсидий, изменить и усовершенствовать уже имеющиеся. Определено, что целесообразным 
является переход от стимулирования затрат на производство к поощрению конечного результата 
производства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственное регулирование, финансирование, услуги, дотации, 
поддержка. 
 

Abstract. 
Panuhnyk O. System of State Support Agrarian Sector of Ukraine Transformation Directions 

and Ways. 
The directions of state support for the agricultural sector of Ukraine are considered in the article. The features of 

the system of government support the agricultural sector and measures to improve the mechanism of state support for 
domestic agricultural enterprises. Established that a prerequisite for sustainable development of the agricultural sector 
and ensuring food security is state support for agricultural producers. Based conducted researches the scientific and 
methodological approach that allows to adjust the existing mechanism of subsidies in agriculture, introduce new subsidies 
to change and improve existing ones. Determined that it is appropriate transition from stimulating production costs to 
encourage the production of the final result. 

Keywords: agriculture, government regulation, financing, services, grants, support. 
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УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ 
ВИРОБНИЧИХ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
 

Красноруцький О.О., Майборода М.М. Управління формуванням і використанням виробничих 
резервів підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств. 

Наведено види центрів відповідальності: центр витрат (центр нормованих витрат і центр 
ненормованих витрат), центр доходів, центр прибутку і центр інвестицій. Складена матриця управління 
центрами результатів та відповідальності при формуванні і використанні виробничих резервів підвищення 
ефективності функціонування зернопродуктового комплексу. 

Ключові слова: центр результатів, центр відповідальності. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ефективність зернового 
виробництва багато в чому визначається 
рівнем організації управління, тобто у 
забезпеченні відповідності фактичного стану 
виробництва зерна заданим параметрам для 
умов, що фактично складаються в циклі його 
виробництва. Недосконалість та низький 
організаційний рівень управлінського 
процесу щодо формування та використання 
виробничо-технологічних резервів 
підвищення ефективності виробництва 
зерна існує у більшості аграрних 
підприємств. Тому виявлення методів 
управління для підвищення 
результативності та відповідальності при 
формуванням і використанням виробничих 
резервів підвищення ефективності 
функціонування сільськогосподарських 
підприємств є актуальним науково 
прикладним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питанням управління 
формуванням і використанням вироничих 
резервів присвячено багато досліджень 
провідних вітчизняних та зарубіжних 
вчених економістів, зокрема, 
В.Г. Андрійчука, А.Г. Гончарука, 
В.Б. Яковлєва, О.Д. Гудзинського, 
М.Д. Виноградського [1-5] та інших. В їх 
дослідженнях аналізуються різні методи 
управління виробничими резервами, одним 
з яких є виділення центрів відповідальності. 

При цьому в зазначених дослідженнях не 
достатньо уваги приділяється 
результативності та відповідальності при 
формуванням і використанням виробничих 
резервів підвищення ефективності 
функціонування підприємств – виробників 
зерна. 

Формулювання цілей статті. Метою 
виконання дослідження є виявлення методів 
управління для підвищення 
результативності та відповідальності при 
формуванням і використанням виробничих 
резервів підвищення ефективності 
функціонування сільськогосподарських 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Одним із важливих напрямків 
підвищення ефективності адміністративних 
методів управління підприємством є 
виділення центрів відповідальності з 
певними повноваженнями кожного 
підрозділу і окремого працівника апарату 
управління. В залежності від сфери впливу 
менеджерів традиційно виділяють чотири 
види центрів відповідальності: центр витрат 
(центр нормованих витрат і центр 
ненормованих витрат), центр доходів, центр 
прибутку і центр інвестицій. Для більш 
ефективної організації управління 
досліджуваними виробничими резервами 
виробництва зерна складові їх формування і 
використання пропонуємо віднести до 
певних центрів відповідальності (рис. 1). 
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Рис. 1. Управління формуванням і використанням виробничих резервів підвищення 
ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств * 

* Джерело: розроблено автором 
 

Для підприємств, що спеціалізуються 
на вирощуванні зерна центр нормованих 
витрат пропонуємо сформувати за двома 
напрямками. Менеджери першого напрямку 
повинні відповідати за витрати пов’язані з 
формуванням і використанням біологічних і 
технологічних резервів виробництва зерна 
під керівництвом головного агронома 
підприємства. В своїй діяльності вони 
забезпечують впровадження районованого, 
високоякісного насіння перспективних 
сортів спроможних забезпечити високі 
врожаї якісної продукції в певних умовах 
підприємства. При чому в сферу їх 
відповідальності необхідно віднести 
обґрунтування доцільності виробництва 
насіння в умовах самого підприємства, чи 
його закупки в спеціалізованих 
підприємствах або поєднання обох варіантів 
у певному співвідношенні. Крім цього, за 
менеджерами цього напрямку необхідно 
закріпити управління витратами на 
формування і використання технологічних 
резервів: впровадження системи 
ґрунтозахисної меліорації; науково 
обґрунтованих сівозмін; 
енергозберігаючих,прогресивних систем 
обробітку ґрунту; інтегрованих систем 
удобрення і захисту рослин; організації 

короткочасного та довгострокового 
зберігання вирощеного врожаю; 
впровадження диференціальної 
післязбиральної обробки врожаю та 
кондиціювання зерна і насіння. 

Сферою контролю менеджерів цього 
напрямку є процеси підготовки та 
виробництва зерна, а основними 
показниками контролю є врожайність 
зернових культур та якість отриманої 
продукції. 

Менеджери другого напрямку центру 
нормованих витрат повинні відповідати за 
витрати пов’язані з формуванням і 
використанням технічних резервів, під 
керівництвом головного інженера 
підприємства. Сферою контролю 
менеджерів цього напряму є впровадження 
комплексу механізації з використанням 
високопродуктивної і низько енергоємної 
техніки, як наявної в підприємстві, так і 
доцільність залучення послуг сторонніх 
організацій з питань механізації 
технологічних процесів виробництва зерна. 
Показниками контролю менеджерів цього 
напрямку є виконання технологічних 
операцій в допустимі терміни, якість 
виконання операцій та зниження затрат. 

Управління витратами на формування 
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і використання організаційно управлінських 
резервів на підприємствах доцільно віднести 
до відповідальності центру ненормованих 
витрат, під керівництвом директора 
підприємства або його заступників. 
Діяльність менеджерів цього центру 
спрямована на впровадження прогресивної 
організації виробництва; поточного та 
перспективного планування виробництва та 
збуту продукції; науково обґрунтованої 
організації праці; підвищення кваліфікації 

кадрів; запровадження системи заохочення і 
стимулювання працівників та системи 
страхування виробничо-господарських 
ризиків. Областю контролю менеджерів 
цього центру є ефективність організаційно-
управлінських рішень з організації 
виробництва зерна. Показниками контролю 
цих менеджерів є продуктивність праці, 
собівартість продукції і рентабельність 
виробництва. 
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Рис. 2. Матриця управління центрами результатів та відповідальності 

при формуванні і використанні виробничих резервів підвищення 
ефективності функціонування зернопродуктового комплексу * 

* Джерело: розроблено автором 
 

За формування і використання 
економічних резервів підвищення 
ефективності виробництва зерна в аграрних 
підприємствах доцільно закріпити два 
центра відповідальності. Формування і 
використання економічного розподілу 
коштів доцільно віднести до сфери 
діяльності менеджерів центру інвестицій, під 
керівництвом директора або його 
заступників,менеджери якого контролюють 
прибуток, а також приймають рішення про 
величину оборотного капіталу та 
капітальних вкладень у формування 
виробничо-технологічних резервів. 
Формування і використання системи 
накопичення коштів доцільно доручити 
центру доходів, під керівництвом головного 
бухгалтера. В сферу діяльності менеджерів 

цього центру входить контроль за доходами 
від реалізації зернової продукції та 
затратами на її виробництво. 

Висновки. На основі аналізу 
управління формуванням і використанням 
виробничих резервів підвищення 
ефективності функціонування 
сільськогосподарських підприємств, в 
результаті виділення центрів 
відповідальності, визначені можливості для 
підвищення результативності та 
відповідальності їх ефективного 
використання. Складена матриця 
управління центрами результатів та 
відповідальності при формуванні і 
використанні виробничих резервів 
підвищення ефективності функціонування 
зернопродуктового комплексу. 
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Аннотация. 
Красноруцкий А.А., Майборода М.Н. Управление формированием и использованием 

производственных резервов повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных 
предприятий. 

Приведены виды центров ответственности: центр затрат (центр нормируемых затрат и центр 
ненормированных затрат), центр доходов, центр прибыли и центр инвестиций. Составлена матрица 
управления центрами результатов и ответственности при формировании и использовании производственных 
резервов повышения эффективности функционирования зернопродуктового комплекса. 

Ключевые слова: центр результатов, центр ответственности. 
 

Abstract. 
Krasnorutskyy O., Maiboroda M. Control over the formation and use of production reserves of increase 

efficiency functioning of agricultural enterprises. 
Given the types of responsibility centers: cost center (the center of the normalized cost and the not normalized cost 

center), revenue center, profit center and investment centre. The matrix is composed of the management of the centers 
results and accountability in the formation and use of production reserves of increase efficiency functioning of grain 
products complex. 

Key words: center results, responsibility center. 
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узагальнено погляди вчених щодо визначення сутності поняття «розвиток», сформульовано визначення 
розвитку аграрного потенціалу малих підприємств. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Процеси трансформації 
вітчизняної економіки, необхідність 
адаптації її суб’єктів до роботи в умовах 
ринку породжують широке коло проблем, 
які повинні бути вирішені економічною 
наукою та практикою господарювання 
якісно та у стислі терміни. Особливе місце 
тут належить проблемам оцінки потенціалу 
малих підприємств та пошуку шляхів його 
ефективного використання. Необхідність 
вирішення саме цих проблем обумовлена, з 
одного боку, об’єктивною потребою 
забезпечення раціонального використання 
тих ресурсів, що знаходяться в 
розпорядженні малих аграрних підприємств, 
в умовах жорсткого обмеження можливостей 
інвестування, їхньої заміни чи модернізації, 
а з іншого, тим, що зазначені проблеми як у 
теоретичному, такі в практичному аспектах, 
на жаль, не знайшли повного й чіткого 
вирішення в економічній науці. Насамперед, 
це стосується питань визначення сутності та 
структури категорії «потенціал 
підприємства», а також шляхів збільшення 
його віддачі. Особливо важливою є зазначена 
проблема для сільськогосподарських малих 
підприємств, у яких головною складовою 
виробничого потенціалу є земля, і вони 
покликані навіть за таких умов задовольняти 
попит населення країни у високоякісному та 
екологічно безпечному продовольстві. 

Включення земельних ресурсів, як 
складової ресурсного потенціалу малих 
аграрних підприємств Черкащини, в 
систему соціально-економічних відносин та 
економічний обіг шляхом комерціалізації 
права на приватну власність на землю та 
права оренди земельних ділянок, виступає 
передумовою підвищення вартості малих 
підприємств, їх інвестиційної привабливості 
та конкурентоспроможності. 

Управління розвитком потенціалу є 
досить складною задачею, для вирішення 
якої необхідно застосувати ефективний 
інструментарій, що в першу чергу потребує 
уточнення самого поняття «потенціал», його 
сутності, складу і співвідношення з іншими 
категоріями. Визначення поняття 
«потенціал» має не тільки важливе наукове, 
але й практичне значення, оскільки 
уявлення про його зміст визначає підхід до 
його оцінки, вимірювання й управління. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Різні погляди вчених до теорії 
розвитку економічних систем наведено в 
працях П.Ф. Друкера [6], М.Х. Мескона [9], 
М.Й. Шумпетера [14], А. Хоскинга [15] та ін. 

Теоретичні основи розвитку малих 
підприємств розроблено в працях 
таких учених, як Н.В. Афанасьев [1], 
Р.Д. Акофф [2], В.П. Горьовий [5], 
В.К. Збарський [7], М.Й. Малік [8], 
І.В. Прокопа [10], О.М. Тридід [13] та ін. 
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Проте питання визначення сутності 
ресурсного потенціалу та його формування 
у малих підприємствах потребує подальшого 
дослідження. 

Базисом діалектичного уявлення про 
розвиток признаються закони єдності і 
боротьби протилежностей, переходу 
кількісних змін в якісні тощо. Дані закони 
відображають джерело, суть, характер змін і 
прогресивність рушійних сил розвитку. 

Й. Шумпетер [14] увів в економічну 
науку розмежування між економічним 
зростанням і економічним розвитком. 
Економічне зростання – це збільшення 
виробництва і споживання одних і тих же 
товарів і послуг з часом. Економічний 
розвиток – це перш за все поява чогось 
нового, невідомого раніше, або, інакше 
кажучи, інновація. 

Як відзначають сучасні економісти, всі 
теорії, які в своїй основі використовували ідеї 
кейнсіанства, ототожнювали термін 
«розвиток» і «зростання», що не є коректним 
[1, с. 40], оскільки «економічне зростання 
представляється моделлю розвитку, її 
варіантом». А під розвитком потрібно 
розуміти якісну зміну складу, зв'язків (тобто 
структури), функціонування і поведінки 
системи, або, стисло, якісну зміну системи. 

Усвідомлення того, що економічне 
зростання не є синонімом розвитку, 
приходило з наростанням соціально-
політичної нестабільності і бідності 
населення. Практика деяких країн, що 
розвиваються, показала, що положення 
людей може погіршуватися і при розвитку 
виробництва. В таких країнах спостерігалося 
швидке економічне зростання, але при 
цьому зберігалися нерівність, неповна 
зайнятість населення і повсюдна бідність. 
Тоді як інші країни змогли досягти досить 
задовільного рівня добробуту, не дивлячись 
на невеликі доходи. 

Формулювання цілей статті. Мета 
статті – розглянути основні положення теорії 
розвитку та економічну природу ресурсного 
потенціалу, його місце в загальній системі 
управління малим аграрним підприємством. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Стало очевидним, що 
економічне зростання саме по собі не здатне 
забезпечити справедливий розподіл 
ресурсів. Це відбувалося лише в тих окремих 
країнах, уряди яких цілеспрямовано 
вживали заходів для збільшення рівності, в 
тому числі здійснювали програми в сфері 
освіти й охорони здоров'я. Що стосується 
найбагатших країн, то доказом того, що 
високий рівень доходів не несе захист від 
людських позбавлень, стали такі показники, 
як зростання рівня злочинності, 
забруднення навколишнього середовища, 
розповсюдження захворювань, ослаблення 
соціального положення. Високі темпи 
економічного зростання не привели до 
поліпшення життя людей. Враховуючи ці 
обставини, з'явилася концепція стійкого 
розвитку як об'єднання трьох основних 
точок зору: економічної, соціальної і 
екологічної. І, відповідно до цього, часто 
говорять про три цілі стійкого розвитку: 
екологічної цілісності, екоефективності і 
екосправедливості. 

Аналіз сутності поняття «розвиток» в 
роботах вітчизняних і зарубіжних науковців, 
дає підставу до висновку, що: 1) розвиток 
відображає як зростання кількісних, так і 
покращення якісних характеристик 
економічної системи; 2) джерела та чинники 
розвитку економічної системи мають як 
внутрішню, так і зовнішню природу; 
3) розвиток – це зміни, які орієнтують 
економічну систему на стабільну роботу 
протягом тривалого періоду часу та 
сприяють досягненню довгострокових цілей; 
4) результати розвитку відображаються 
цінністю для суспільства. 

Таким чином, сутність процесу 
розвитку виробничого потенціалу малих 
підприємств полягає в змінах як кількісних, 
так і якісних. Причому ці зміни повинні 
зосереджуватись на формуванні ключових 
факторів, які забезпечать той чи інший 
напрямок розвитку малих аграрних 
формувань (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Потенціал малих аграрних формувань Черкащини [16] 

 

Показник 2006 2010 2015 
Малі аграрні формування (МАФ) – всього 

Частка у загальній площі угідь, % 15,9 16,8 17,2 
те ж у валовій продукції, % 47,7 29,0 30,8 
Наявність: – тракторів, од. 7687 9269 8625 

 – комбайнів, од. 685 966 1061 
 – вантажних автомобілів, од. 2876 3137 3284 

ВРХ 64,1 65,2 65,2 
в т. ч. корів 42,2 42,0 42,0 Чисельність худоби на 

100 га с.-г. угідь, голів 
- свиней 186,0 198,9 198,9 

Фермерські господарства 
Площа сільгоспугідь, тис. га 111,4 130,5 151,3 
Частка у загальній площі, % 7,7 9,0 10,4 
Частка у валовій продукції с.-г., % 3,3 2,8 5,9 
Зайнято, осіб 3763 3446 3860 
Трактори всіх марок, од. 792 1050 1414 
Комбайни – всього, од. 239 319 285 
Вантажні автомобілі – всього, од. 330 381 580 

ВРХ 4.1 4,3 4,3 
в т.ч. корів 1,5 1,5 1,5 Чисельність худоби на 

100 га с.-г. угідь, голів 
- свиней 12.9 12,9 12,9 

Особисті селянські господарства 
Частка у загальній площі, % 8,2 7,8 6,8 
Частка у валовій продукції с.-г., % 44,4 26,2 24,9 
Зайнято, тис. осіб 689,6 635,0 650,3 
Трактори всіх марок, од. 6895 8219 7211 
Комбайни – всього, од. 446 647 776 
Вантажні автомобілі, од. 2546 2756 2704 

ВРХ 60,0 60,9 60,9 
в т.ч. корів 40,7 40,5 40,5 Чисельність худоби на 

100 га с.-г. угідь, голів 
- свиней 173,1 186,0 186,0 

 
Аналіз даних табл. 1 свідчить, що за 

останні 20 років потенціал малих форм 
господарювання (МФГ) в аграрному секторі 
Черкащини дещо поліпшився. Проте, якщо в 
цілому у МФГ частка площі сільгоспугідь  у 
всіх категоріях господарств регіону 
збільшилася на 1,3 %, то їх частка у обсязі 
валової продукції, навпаки, знизилася на 
16,9 %. Поголів’я ВРХ і корів за 
досліджуваний період в розрахунку на 100 га 
сільгоспугідь скоротилося відповідно на 12,8 
і 7,7 %, за винятком поголів’я свиней. 
Скорочення поголів’я ВРХ і корів МФГ 
відбулося в основному у особистих 
селянських господарствах. Напроти, у 
фермерських господарств відбувається хоч і 
незначне, але все-таки збільшення всіх видів 
худоби. Якщо в розрахунку на одне 
фермерське господарство припадає: 

тракторів – 1,3; зернозбиральних комбайнів – 
0,3 і вантажних автомобілів – 0,5 одиниць, то 
на 100 ОСГ, відповідно: 3,5; 0,4 і 1,3 одиниць. 
Таким чином, матеріально-технічна база 
особистого селянського господарства майже 
у 100 раз слабша за фермерську.  

Характерним є й той факт, 
що, володіючи 6,8 % площі 
сільськогосподарських угідь, ОСГ 
Черкащини виробляють 24,9 % валової 
продукції всіх категорій регіону (44,9 % в 
цілому по Україні). 

Основна мета стратегічного  
управління ресурсним потенціалом полягає 
у формуванні такого його розміру та складу, 
який з найменшими капітальними й 
поточними витратами забезпечує 
досягнення загальних цілей підприємства. 
Цільова настанова поточного управління 
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пов'язана з розподілом наявних ресурсів 
таким чином, щоб забезпечити найбільший 
потенціал для вирішення поставлених 
завдань підприємства. Оперативне 
управління спрямоване на ефективне 
використання наявних ресурсів, 
максимізацію прибутку поточних операцій. 

У процесі стратегічного управління 
ресурсним потенціалом вирішуються такі 
завдання: постановка цілей і пошук 
альтернатив; обґрунтування інвестиційних 
рішень, місця розташування підприємства; 
визначення стратегічних нормативів та ін. 
Тактичне управління пов'язане з 
визначенням потреби в різних видах 
ресурсів, оцінкою можливостей наявного 
ресурсного потенціалу тощо. 

Тактичне управління пов'язане з 
визначенням потреби в різних видах 
ресурсів, оцінкою можливостей наявного 
ресурсного потенціалу, обґрунтуванням 
основних джерел надходження та 
оптимізацією співвідношення окремих видів 
ресурсів тощо. 

Питання розподілу ресурсів за 
функціональними галузями та підрозділами 
підприємства, визначення основних 
параметрів й організації поставок, 
організації трудових процесів тощо 
вирішуються в процесі оперативного 
управління. 

На всіх етапах процесу управління 
ресурсним потенціалом виникає 
необхідність у його оцінці, вірогідність й 
адекватність якої підвищує рівень 
обґрунтованості прийнятих управлінських 
рішень. Складна структура ресурсного 
потенціалу, а також коло проблем, які 
необхідно розв’язати, управлінські рішення, 
що необхідно прийняти,  визначають 
методичні напрямки щодо його оцінки. 

Виходячи з економічної природи, 
специфіки й особливостей ресурсного 
потенціалу підприємства, визначено зміст 
основних компонентів оцінного процесу, до 
яких належать: об'єкт, суб'єкт, мета й 
глибина оцінки, критерії, показник або їх 
система,  метод, результат оцінки. 

До об'єктів оцінки належать: 
відповідність розміру та складу ресурсного 
потенціалу поставленим цілям розвитку 

підприємства, його здатності до їх реалізації; 
витрати на  формування та реальна вартість 
сукупності ресурсів; альтернативні 
можливості використання. 

Критерії як основні ознаки, що 
встановлюють вірогідність знань про об'єкт 
оцінки та характеризують ступінь 
досягнення поставлених цілей і завдань, 
розділені на дві групи: 1) адекватність 
розміру та складу ресурсного потенціалу 
цілям розвитку підприємства, що 
виражається через його достатність та 
надійність, а також стійкість та гнучкість; 
2) ефективність функціонування ресурсного 
потенціалу, що визначається як ситуація, 
коли та чи інша комбінація ресурсів 
забезпечує оптимальний варіант досягнення 
поставлених цілей на певному етапі 
розвитку підприємства. 

Названі складові процесу оцінки 
визначають методичні підходи та зміст 
методів оцінки. Вибір методу залежить від 
об'єкта, суб'єкта, напряму та мети, критерію 
оцінки. Щодо системи показників, то вона 
залежить від методичного підходу та 
глибини. 

Висновки. Наведено  теоретичне 
узагальнення та нове вирішення наукового 
завдання, що виявляється в обґрунтуванні  
теоретико-методичних положень основних 
процедур комплексної оцінки ресурсного 
потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. 
У процесі дослідження були отримані такі 
результати: 

У результаті дослідження динаміки 
основних елементів ресурсного потенціалу у 
взаємозв'язку, оцінено рівень відповідності 
темпів їх зміни. Встановлено, що 
співвідношення різних складових 
ресурсного потенціалу досить стабільне під 
час їх визначення в натуральних показниках 
і мінливе під час вартісного виміру. 

Встановлено загальні та специфічні 
властивості й характеристики виробничих 
функцій для малих підприємств аграрного 
сектору економіки Черкащини, виходячи з 
детермінованих зв'язків між обсягом 
виробництва й елементами ресурсного 
потенціалу. 
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Аннотация. 
Збарский В.К., Збарская А.В. Развитие производственного потенциала малых аграрных 

формирований Черкасской области. 
Статья посвящена актуальной проблеме развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе 

экономики региона. Значительное внимание уделено перспективам углубления партнерских отношений малых 
форм хозяйствования с крупными предприятиями, агрохолдингами, которые доминируют в АПК многих 
регионов Украины. Представлена система хозяйствующих интересов субъектов аграрного сектора, формы и 
направления развития их сотрудничества. Рассмотрено парадигму развития малых форм хозяйствования, 
систематизировано и обобщено  взгляды ученых об определении сущности развития аграрного потенциала 
малых предприятий. 

Ключевые слова: малые предприятия, агрохолдинги, хозяйственные отношения, сотрудничество, 
аграрный сектор, развитие. 
 

Abstract. 
Zbarsky V.K., Zbarskaya A.V. Development of productive potential of small agricultural formations of 

the Region. 
The article is devoted to the issue of small business in the agricultural sector of economy of the region. Great 

attention was paid to the prospects of deepening partnerships between small businesses and large enterprises, agricultural 
holdings that dominate in agriculture in many Ukrainian regions. System of economic interests of the agricultural sector, 
forms and directions of their cooperation were presented. Paradigms of small business development were considered. The 
scientists' views regarding to defining the essence of the concept «development» were systematized and summarized. The 
definition of the agricultural potential of small businesses was formulated. 

Key words: small businesses, agricultural holdings, economic relations, cooperation, agricultural sector, 
development. 
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ЗЕРНОПРОДУКТОВИЙ ПІДКОМПЛЕКС УКРАЇНИ: 
СУЧАСНИЙ СТАН, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
 

Грідін О.В. Зернопродуктовий підкомплекс України: сучасний стан, актуальні проблеми та 
перспективи розвитку. 

В статті досліджено сучасний стан, виявлені основні проблеми та окреслені перспективи розвитку 
зернопродуктового підкомплексу України. Зернове господарство є стратегічною галуззю агропромислового 
комплексу, що визначає в сучасних умовах рівень розвитку всього аграрного сектора національної економіки. 
Визначені основні чинники, що впливають на ефективність діяльності суб’єктів господарювання. Встановлено, 
що стратегічно важливим є техніко-технологічне переозброєння підприємств зернопродуктового підкомплексу 
на інноваційно-інвестиційній основі. У забезпеченні подальшого розвитку зернопродуктового підкомплексу 
значну увагу необхідно приділити врегулюванню міжгалузевих відносин між виробниками зерна, переробними 
підприємствами та галузями матеріально-технічного забезпечення процесів виробництва та переробки. 
Зерновий ринок виступає основою для формування пропозиції основних видів продовольчих продуктів для 
населення держави та їх вартості, а також важливим експортним товаром, незамінною сировиною для багатьох 
галузей АПВ. Визначена ролі держави у забезпеченні ефективного розвитку зернової галузі України. 

Ключові слова: аграрно-промислове виробництво, зернопродуктовий підкомплекс, ринок зерна, 
ефективність. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Новітні соціально-економічні та 
суспільно-політичні реалії створили умови в 
яких агропромисловий комплекс України 
вийшов в лідери і став одним з 
найважливіших секторів національної 
економіки країни, від стабільності 
функціонування і подальшого піднесення 
якого залежать, без перебільшення, 
перспективи розвитку всієї економіки, а 
також національна і продовольча безпека 
України, розвиток внутрішніх і зовнішніх 
ринків продовольчих і непродовольчих 
товарів, добробут населення. Продовольчий 
комплекс, що є складовою частиною АПК, 
має у своєму складі ряд продуктових 
підкомплексів, серед яких одним зі 
стратегічних є зернопродуктовий. 
Підвищення ефективності та забезпечення 
його динамічного розвитку, в сучасних 
реаліях, має досягатися шляхом узгодження 
діяльності державних інститутів влади, 
місцевого самоврядування, окремих суб'єктів 
господарювання тощо з метою формування 
та зміцнення його галузево-функціональної 
та територіальної структури. Проте, в даний 
час, зазначена проблема залишається не 
вирішеною і вимагає посиленої уваги, а 
також координації та концентрації зусиль з 
боку всіх учасників зернового ринку, що і 

обумовлює і в черговий раз підкреслює її 
актуальність. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Вивченню проблематики 
забезпечення розвитку зернопродуктового 
підкомплексу України, підвищення 
ефективності діяльності усіх учасників 
ринку, шляхом гармонізації їх інтересів, на 
основі виявлення та комплексного 
вирішення найбільш гострих проблем, 
присвячені праці багатьох українських 
вчених, зокрема: Боднара О.В. [16, 17], 
Гайдуцького П.І. [1], Дем’яненка С.І. [4], 
Ільчука М.М. [5], Кваші С.М. [5], 
Колодійчука В.А. [6], Коновал І.А. [5], 
Мельника Л.Л. [7], Погріщука Б.В. [8, 9, 10], 
Саблука П.Т. [11], Світового О.М. [12], 
Сєдікової І.О. [13, 14], Суліми Н.М. [15], 
Шпичака О.М. [16, 17] та інших. 

Проте, не зважаючи на всі прикладені 
зусилля, як з боку держави, так і суб’єктів 
господарювання зазначена проблема ще й 
досі не вирішена, а останнім часом, 
внаслідок поглиблення соціально-
економічної кризи в державі вона має 
загрозливу тенденцію до загострення. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження сучасного стану, 
виявлення проблем та окреслення 
перспектив розвитку зернопродуктового 
підкомплексу України. 
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Виклад основного матеріалу 
дослідження. Формалізація та комплексне 
вирішення проблем, що виникають в ході 
функціонування зернопродуктового 
підкомплексу нерозривно пов'язане з 
постійним нарощуванням обсягів 
виробництва зерна, покращенням його 
якості та підвищенням ефективності. Як 
цінний продукт воно забезпечує 
продовольчу безпеку країни, як товар 
користується значним попитом як на 
вітчизняному, так і закордонному ринках. 
Зерновиробництво є одним із основних 
джерел грошових надходжень для 
сільськогосподарських товаровиробників і 
валютної виручки для держави. 

Складність і неоднозначність ситуації, 
негативні тенденції, що відбуваються в 
аграрній сфері (досить низька ресурсна 
забезпеченість підприємств-виробників 
зерна, зокрема добривами, засобами захисту 
рослин, технічними ресурсами, 
кваліфікованими кадрами тощо), значною 
мірою позначились на обсягах виробництва 
високоякісного зерна та рівні його 
ефективності в тому числі і економічної. 
Поза увагою держави більше не можуть 
існувати і потребують негайного вирішення 
такі проблеми, як: несбалансованість 
внутрішнього ринку зерна; відсутність 
державних гарантій для зерновиробників; 
наявність на ринку значної кількості 
посередників, діяльність більшості з яких 
направлена, по суті, на «паразитування» 
замість забезпечення розвитку ринку; 
недосконалість законодавчої бази; значний 
диспаритет цін на промислову та 
сільськогосподарську продукцію, що 
зберігається і навіть має тенденцію до 
збільшення; дефіцит спеціалістів, 
виникнення якого зумовлене та спричинене, 
головним чином, порівняно низькою 
оплатою праці, нерозвиненістю 
інфраструктури тощо. 

На основі даних, отриманих внаслідок 
проведеного комплексного аналізу 
діяльності зернової галузі України, можемо 
стверджувати, що без вжиття екстрених 
кардинальних заходів наша держава може 
втратити і більше не повернути, принаймні 
в найближчому майбутньому, позиції на 
світовому ринку в цьому напрямку. 

Необхідно зауважити, що у загальному 
обсязі виробництва зернових культур в 
Україні традиційно переважає озима 

пшениця, проте її показники якості за 
останні роки суттєво погіршилась. Це 
частково зумовлено недостатньою 
забезпеченістю господарств основними 
засобами, а також їх технічним станом, 
нестачею фінансових ресурсів на придбання 
добрив, засобів захисту рослин тощо, 
низькою якістю посадкового матеріалу, 
порушенням технології виробництва, 
недотриманням науково обґрунтованих 
сівозмін. Останнім часом, внаслідок 
глобального потепління та суттєвого 
забруднення навколишнього середовища, 
все відчутнішою стає залежність зернового 
господарства від природно-кліматичних 
умов. На думку багатьох державних діячів, 
науковців, керівників господарств тощо 
першочерговим у стратегії розвитку 
зернового господарства, що є сировинною 
базою для усього зернопродуктового 
підкомплексу, повинно бути постійне 
нарощування обсягів виробництва зерна. 
Зерновиробники повинні не лише повністю 
задовольняти внутрішні потреби держави у 
продовольчому та фуражному зерні, а й 
максимально збільшувати власні експортні 
можливості. Реалізацію зазначеної стратегії 
необхідно розпочинати зі стабілізації 
процесів, що відбуваються у підкомплексі, 
активного використання економічних, 
організаційних, техніко-технологічних 
важелів для збільшення обсягів виробництва 
продукції. При розробці стратегії розвитку 
зернопродуктового підкомплексу необхідно, 
максимально повно, враховувати 
виробничий потенціал регіону, реальні 
конкурентні властивості продукції та зміни, 
що відбуваються у світогосподарських 
зв'язках під впливом глобалізаційних 
факторів. 

Функціонування більшості 
підприємств зернопродуктового 
підкомплексу, нажаль, ще дуже далеке від їх 
потенційних можливостей, що 
підтверджується недозавантаженістю 
виробничих потужностей та низьким рівнем 
їх економічної ефективності. За оцінками 
експертів в середньому виробничий 
потенціал підкомплексу використовується 
менш ніж на половину. 

Підприємства зернопродуктового 
підкомплексу здійснюють свою діяльність в 
умовах нестійкого зовнішнього і 
внутрішнього середовища. До основних 
чинників, що постійно впливають на 
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ефективність діяльності суб’єктів 
господарювання, належать: кризові явища в 
економіці; зміни в структурі попиту; 
зниження купівельної спроможності 
населення; можливість придбання сучасної 
техніки та впровадження прогресивних 
технологій тощо. Підприємства в умовах 
ринку мають бути гнучкими, постійно 
адаптуватися до змін, коригуючи власну 
діяльність з метою збереження ринкових 
позицій та забезпечення 
конкурентоспроможності. Тобто потрібна 
наявність певних адаптивних можливостей, 
що дають змогу швидко та ефективно 
реагувати на зміни та без яких мови про 
забезпечення довгострокової ефективності 
та конкурентоспроможності йти не може. 

Стратегічно важливим є техніко-
технологічне переозброєння підприємств 
зернопродуктового підкомплексу. 
Матеріально-технічне забезпечення є, 
здебільшого, недостатнім, а основні 
виробничі фонди фізично і морально 
застарілими. Так, зношеність основних 
засобів становить близько 60 % і лише 10 % 
наявного обладнання відповідає сучасному 
світовому рівню, а значну частку у 
виробництві продукції займає ручна праця, 
що негативно впливає на її продуктивності. 
Крім того внаслідок проблем, що виникають 
в питанні технічного забезпечення 
утворюються перепони для переходу на 
прогресивні технології виробництва, що, 
знов таки, негативно відзначається і на 
обсягах виробництва зерна, і на його якості, і 
на собівартості виробництва. 

У подальшому розвитку 
зернопродуктового підкомплексу значну 
увагу необхідно приділити врегулюванню 
міжгалузевих відносин між виробниками 
зерна, переробними підприємствами та 
галузями матеріально-технічного 
забезпечення процесів виробництва та 
переробки зерна. Це передбачає 
вдосконалення системи ціноутворення на 
сільськогосподарську і промислову 
продукцію, усунення диспаритету цін, 
розвиток більш тісної міжгалузевої інтеграції 
та господарської кооперації, відродження 
прямих зв'язків між суб'єктами 
зернопродуктового підкомплексу і усунення 
посередників. 

У вирішенні питання підвищення 
ефективності та забезпечення розвитку 
підприємств зернопродуктового 
підкомплексу України необхідно детально 

дослідити ринок зерна. Оскільки саме він є 
джерелом і основою стабільного розвитку 
агропромислового комплексу для більшості 
країн світу. Стратегічна роль ринку зерна 
для світових економік пояснюється тим, що у 
структурі агропромислового виробництва 
для більшості країн світу вона є однією з 
найбільших галузей, зерновий ринок 
виступає основою для формування 
пропозиції основних видів продовольчих 
продуктів для населення держави та їх 
вартості, а також важливим експортним 
товаром, незамінною сировиною для 
багатьох галузей АПВ. На його частку 
припадає, за оцінками різних експертів, до 
25 % всього товарообігу продовольства і 
сировини для виробництва. Внаслідок цього, 
зерновий ринок виступає гарантом 
продовольчої безпеки держави. 

Зернове господарство є стратегічною 
галуззю агропромислового комплексу, що 
визначає в сучасних умовах рівень розвитку 
всього аграрного сектора національної 
економіки. Серед базової 
сільськогосподарської продукції, яка 
гарантує продовольчу безпеку країни, зерно 
займає особливе місце. Це зумовлено 
винятково важливим його значенням, а в 
умовах України ще й безальтернативністю, 
як основного продукту харчування майже 
всього населення країни. 

Виняткові природно-кліматичні умови 
України, її чорноземи, працьовите 
населення, вигідне з геополітичної та 
економічної точок зору територіальне 
розташування – все це якнайкраще сприяє 
вирощуванню зернових. Однією з головних 
культур зернового господарства в Україні є 
пшениця, яка на сьогоднішній день є 
сировинною базою для виробництва 
багатьох цінних продуктів харчування та 
гарантує продовольчу безпеку держави. 
Зерно пшениці – орієнтована на експорт 
продукція, що останніми роками забезпечує 
значні надходження валютних коштів у 
державну скарбницю. 

В останні роки український зерновий 
ринок демонструє позитивну динаміку, як у 
відношенні виробництва, так і експортного 
потенціалу. Це дає реальну можливість 
Україні розширити існуючі та вийти і 
закріпитися на нових ринках збуту. У зв’язку 
з поглибленням світової продовольчої кризи 
і дефіцитом продовольства перед Україною 
відкриваються великі перспективи на 
світовому ринку зерна. 
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Поступове удосконалення структури 
посівних площ з урахуванням регіональних 
особливостей та здійснення заходів щодо 
нарощування ресурсного потенціалу 
зернового виробництва забезпечить суттєве 
підвищення урожайності зернових культур і 
нарощування обсягів для поповнення 
зернового балансу країни. У розвитку 
виробництва зерна, зокрема провідних 
зернових культур озимої пшениці, 
кукурудзи і ячменю, найбільш важливими 
чинниками є рівень забезпеченості посівів 
добривами, високопродуктивним сортовим 
насінням, а також технічні можливості 
проведення в оптимальні терміни всіх 
технологічних операцій. 

Нажаль, розвиток вітчизняного 
зернопродуктового підкомплексу 
гальмується наявністю невирішених 
архаїчних проблем та проблем, що виникли 
зовсім нещодавно, проте вимагають 
посиленої уваги та потребують негайного 
вирішення. Це наступні проблеми: 

1. Відсутність реалістичного адекватного 
та дієвого стратегічного планування обсягів 
виробництва, що враховувало б існуючу 
внутрішню потребу в обсягах та якості перш 
за все продовольчого зерна, наявні та 
необхідні в перспективі додаткові 
потужності для його зберігання та 
переробки, експортні можливості власне 
зерна та продуктів його переробки тощо. 

2. Виробнича інфраструктура, що 
забезпечує доробку, зберігання та реалізацію 
зерна є, перш за все, незбалансованою та 
потребує невідкладної модернізації, оскільки 
саме тут виникають проблеми, пов’язані з 
неспроможністю збереження, принаймні, 
тієї якості зерна, яка вже була отримана на 
етапі виробництва, не кажучи вже про 
необхідність її покращення. 

3. Значні коливання цін на зерно в межах 
маркетингового року, спричинені впливом 
ситуації, що утворюється на світовому рику, 
нестабільність національної валюти, 
спекулятивні дії певних учасників ринку 
(зокрема зернотрейдерів), відсутність дієвої 
протекціоністської політики з боку держави 
тощо мають нівелюватися виваженою 
державною політикою на всіх рівнях влади 
за допомогою організаційно-економічного 
механізму, який діятиме виключно на 
прийнятних для усіх учасників ринкових 
принципах. 

4. Використання застарілого обладнання 

та техніки, неефективних методів ведення 
господарства, малопродуктивних технологій 
значною кількістю суб’єктів 
господарювання. 

Зупинемось більш детально на 
визначенні ролі держави у забезпеченні 
ефективного розвитку зернової галузі 
України. Безсумнівно реалії сьогодення 
спонукають до використання стратегічних 
підходів для здійснення глибоких 
перетворень в аграрній сфері, що є однією з 
передумов успіху її соціально-економічного 
розвитку. Особливої актуальності набувають 
питання вдосконалення системи державного 
регулювання аграрної сфери, що включає 
різні форми й методи, які враховують 
сучасний стан і специфіку галузі. Масштаби 
державної участі в регулюванні аграрної 
сфери економіки постійно змінюються, 
змінюються і вимоги до системи державного 
регулювання, що зумовлює визначення 
пріоритетних напрямів державної політики 
щодо розвитку аграрної галузі в умовах 
соціально орієнтовної економіки. Держава, 
перш за все, покликана створити сприятливі 
умови щодо забезпечення ефективного 
функціонування зернової галузі шляхом 
оформлення належного інституційного 
середовища. Крім того сприяти вирішенню 
проблеми модернізації аграрної сфери. 

Основними умовами відтворення 
аграрної сфери і забезпечення продовольчої 
безпеки країни є залучення інвестицій та 
застосування інновацій, відтворення 
земельних ресурсів, забезпечення 
екологічної безпеки та розвиток фінансово-
кредитного забезпечення. Аналіз показників 
економічного розвитку аграрних 
підприємств вказує на низьку інтенсивність 
інноваційних процесів та скорочення 
масштабів впровадження інновацій. 
Дослідження показують, що лише близько 
трьох відсотків аграрних формувань 
застосовують сучасні прогресивні технології. 
В сучасних умовах посилення конкурентної 
боротьби вітчизняні підприємства не в змозі 
ефективно працювати без розвинутої 
матеріально-технічної бази, а фактичні 
строки експлуатації більшості основних 
фондів у 2-3 рази перевищують нормативні. 
За оцінками експертів рівень забезпечення 
сільського господарства тракторами, 
комбайнами та іншою технікою становить 
менш ніж п’ятдесят відсотків потреби, а 
понад 90 % технічних засобів потребують 
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негайної заміни внаслідок значної 
зношеності. Така критична ситуація, яка 
склалась в аграрній сфері з технічним 
забезпеченням, впровадженням інновацій, 
повинна активізувати роботу держави в 
напрямку збільшення стимулювання 
інвестиційних та інноваційних процесів. 
При цьому, велику увагу необхідно 
приділити збереженню і відтворенню 
природного потенціалу та покращенню 
якості використання природних ресурсів. 
Одним з перших кроків на цьому шляху 
повинно бути стимулювання впровадження 
ресурсозберігаючих технологій. 

Державна підтримка повинна 
здійснюватися не тільки з точки зору 
фінансової і матеріальної допомоги, але й 
надаватися з урахуванням посилення 
законодавчих і правових основ цієї 
підтримки. Велику увагу слід приділити 
збільшенню фінансування соціальної 
інфраструктури, що сприятиме підвищенню 
продуктивності та забезпечить відтворення 
людського капіталу. 

Висновки. Підсумовуючи маємо 
зазначити, що зерновиробництво завжди 
було і ще тривалий час залишатиметься 
основною галуззю аграрного сектору 
економіки України, що забезпечує не тільки 
продовольчу безпеку держави, а й експорт 

агропродовольчої продукції, є джерелом 
надходження валютник коштів. Від розвитку 
цієї галузі залежить не тільки забезпечення 
населення продуктами харчування 
рослинного походження, а й продукцією 
тваринництва. Для цього є всі необхідні 
умови: родючі ґрунти, сприятливі 
кліматичні умови, ємний внутрішній і 
зовнішній ринки, відповідне геополітичне 
розташування України, наявність морських 
портів тощо. Разом з тим, ефективність 
виробництва зернових культур недостатня. 
Це пов’язано з наявністю невирішених 
системних проблем, пов’язаних з: 
матеріально-технічним та технологічним 
забезпеченням галузі; розбалансованістю 
внутрішнього продовольчого ринку; 
недосконалим законодавством; відсутністю 
дієвої державної політики; непрозорістю 
ціноутворення тощо. Всі зазначені проблеми 
є характерними для більшості галузей 
національної економіки проте значимість та 
важливість зерновиробництва для держави 
вимагає їх першочергового вирішення саме 
тут, оскільки подальше ігнорування цих 
проблем може спричинити посилення 
кризових явищ, що призведуть до руйнівних 
процесів, що неодмінно вплине й на інші 
пов’язані сфери і на економіку держави в 
цілому. 
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Аннотация. 
Гридин А.В. Зернопродуктовый подкомплекс Украины: современное состояние, актуальные 

проблемы и перспективы развития. 
В статье исследовано современное состояние, выявлены основные проблемы и обозначены перспективы 

развития зернопродуктового подкомплекса Украины. Зерновое хозяйство является стратегической отраслью 
агропромышленного комплекса, что определяет в современных условиях уровень развития всего аграрного 
сектора национальной экономики. Определены основные факторы, влияющие на эффективность деятельности 
субъектов хозяйствования. Установлено, что стратегически важным является технико-технологическое 
перевооружение предприятий зернопродуктового подкомплекса на инновационно-инвестиционной основе. В 
обеспечении дальнейшего развития зернопродуктового подкомплекса значительное внимание необходимо 
уделить урегулированию межотраслевых отношений между производителями зерна, перерабатывающими 
предприятиями и отраслями материально-технического обеспечения процессов производства и переработки. 
Зерновой рынок выступает основой для формирования предложения основных видов продовольственных 
продуктов для населения государства и их стоимости, а также важным экспортным товаром, незаменимым 
сырьем для многих отраслей АПП. Определена роль государства в обеспечении эффективного развития зерновой 
отрасли Украины. 

Ключевые слова: аграрно-промышленное производство, зернопродуктовый подкомплекс, рынок зерна, 
эффективность. 
 

Abstract. 
Gridin O.V. The grain products subcomplex in Ukraine: modern state, actual problems and prospects of 

development. 
The article studies the modern condition and the basic problems and development prospects of grain products 

subcomplex in Ukraine. Grain farming is a strategic agricultural sector, which defines in modern terms the level of 
development of the entire agricultural sector of the national economy. The major factors influencing efficiency of activity 
of economic entities. It is established that the strategically important is the technical and technological re-equipment of 
enterprises of grain products subcomplex in innovative-investment basis. In the further development of grain products 
subcomplex, considerable attention must be paid to the settlement of inter-industry relations between grain producers and 
processing enterprises and industries of logistics processes of production and processing. The grain market is the basis for 
the formation of supply of basic food products for the population of the state and their cost, as well as an important export 
commodity, an indispensable raw material for many industries. Defined the role of the state in ensuring the effective 
development of grain industry of Ukraine. 

Key words: agricultural-industrial production, grain products sub-complex, grain market, efficiency. 
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ТИПОЛОГІЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ 
ДО ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 

Черевко В.Д., Накісько О.В., Руденко С.В. Типологія та імплементація методичних підходів до 
оцінки виробничого потенціалу аграрних підприємств. 

У статті систематизовані методичні підходи щодо здійснення економічної оцінки виробничого 
потенціалу аграрних підприємств. Виходячи із дослідження економічної сутності виробничого потенціалу та 
його місця в діяльності аграрних підприємств, запропоновано методичний підхід до його оцінки, який включає 
три етапи: оцінку ресурсного забезпечення (земельних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових та 
інформаційних ресурсів), оцінку генерування виробничих можливостей (технологій та організації виробництва 
аграрного підприємства) та заключний етап – інтегральну оцінку розвитку виробничого потенціалу аграрного 
підприємства.  

Ключові слова: потенціал аграрних підприємств, виробничий потенціал, оцінка виробничого 
потенціалу, оцінка виробничих можливостей, інтегральна оцінка розвитку виробничого потенціалу аграрних 
підприємств.  
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний стан розвитку аграрного 
сектору економіки, який характеризується 
динамічними структурними 
трансформаційними процесами та 
турбулентністю, потребує проведення 
глибоких економічних досліджень 
господарської діяльності суб’єктів галузі, які 
дадуть їм можливість досягти стійких 
конкурентних позиції на ринку та 
підвищити економічну ефективність 
основної діяльності. В даному контексті 
першочерговою системною 
характеристикою господарської діяльності 
аграрних підприємств виступає виробничий 
потенціал, який відображає можливості та 
ресурси для своєчасної адекватної реакції 
підприємства на умови і зміни існуючого та 
прогнозованого середовища його діяльності. 
Управління розвитком виробничого 
потенціалу неможливе без переведення 
даної категорії з абстрактної площини в 
площину конкретного показника, який може 
бути оцінений, передусім, економіко-
статистичними методами. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. На сьогоднішній день проблеми 
та завдання наукових досліджень 
виробничого потенціалу аграрних 
підприємств перебувають у полі зору 

широкого кола вчених економістів-
аграрників, зокрема, значний внесок у 
розвиток питань оцінки виробничого 
потенціалу зробили В.Г. Андрійчук, 
О.І. Гуторов, Н.С. Краснокутська 
О.О. Красноруцький, Л.О. Мармуль, 
О.І. Лугова С.І. Плотницька, О.Д. Шафронов, 
І.О. Шарко, Я.Р. Ярема та інші науковці [1-8]. 
Варто також зазначити, що питання оцінки 
виробничого потенціалу вивчається 
науковцями, які досліджують інші сфери 
економіки – машинобудування, харчову 
промисловість, сферу послуг, але дані 
розробки мають досить обмежену 
можливість впровадження в аграрному 
секторі економіки, адже саме в ньому є 
неприпустимим заміна аграрними 
підприємствами землі, як головного засобу їх 
виробництва, ані працею, ані капіталом, що 
можливо у підприємствах інших галузей і 
враховується у дослідженнях оцінки їх 
виробничого потенціалу з урахуванням 
особливостей субституції ресурсів.  

Вивчення існуючих вітчизняних та 
закордонних досліджень щодо методичного 
обґрунтування економічної оцінки 
виробничого потенціалу аграрних 
підприємств дає змогу стверджувати про 
відсутність однозначного системного 
підходу до оцінки виробничого потенціалу 
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на етапі його формування, мобілізації та 
реалізації в процесі господарської діяльності 
аграрних підприємств, що складає сутність 
окремого складного наукового завдання 
ідентифікації відповідних методичних 
підходів. 

Формулювання цілей статті. 
Головною метою даної статті є 
систематизація методичних основ 
здійснення економічної оцінки виробничого 
потенціалу аграрних підприємств, пошук 
єдностей та протиріч у прийомах 
оцінювання, а також обґрунтування 
раціональних методичних підходів, які 
враховують складності та особливості 
формування та використання 
інформаційної бази щодо управління 
можливостями та комбінаціями ресурсів в 
умовах конкретного суб’єкта економічних 
відносин в аграрному секторі. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Перш ніж переходити до 
дослідження методологічних основ 
економічної оцінки виробничого потенціалу 
аграрних підприємств необхідно 
обґрунтувати сутність категорії 
«виробничий потенціал аграрного 
підприємства», визначити структуру даного 
показника, його місце в господарській 
діяльності аграрних підприємств. Така 
потреба виникає через відсутність 
усталеності наукових позицій з цього 
питання, і, як результат, наявності значної 
кількості підходів до досліджень оцінки 
виробничого потенціалу в рамках різного 
розуміння його економічної сутності. Наразі, 
можна нарахувати досить багато підходів 
щодо розуміння сутності виробничого 
потенціалу аграрних підприємств, аналіз 
яких провадився нами раніше. Це дало нам 
змогу стверджувати, що виробничий 
потенціал аграрного підприємства є 
складною, багатогранною та багаторівневою 
системною характеристикою підприємства, 
яка ототожнює його можливості щодо 
отримання певних результатів своєї 
діяльності у визначених напрямах за 
рахунок певних організаційно-
управлінських дій в процесі поєднання 
складових ресурсного потенціалу з 
технологіями, організацією та управлінням 
виробництвом в підприємстві [9, c. 221]. 

Характеризуючи місце виробничого 
потенціалу в системі господарської 
діяльності аграрного підприємства, також 
важливо зазначити, що трансформація 
виробничого потенціалу в економічний 
відбувається за залучення таких 
інструментів, як маркетингово-збутова 
діяльність підприємства та управління нею, 
за рахунок чого підприємство отримує та 
реалізує можливості здійснення комерційної 
діяльності з виробленою продукцією та 
завершує виробничо-комерційний цикл, 
повертаючи авансований у виробництво 
капітал в грошову форму.  

Надана характеристика виробничого 
потенціалу аграрних підприємств є основою 
для формування методичних підходів до 
його економічної оцінки. Безперечно, 
виробничому потенціалу притаманна до 
певної міри абстрактність та складна 
структура, що накладає свій відбиток на 
застосування методів та методик його 
оцінки. Варто погодитися з Л. Мармуль та 
О. Луговою, які, досліджуючи економічний 
потенціал аграрних підприємств, 
відмічають, що багатовимірність, 
непорівнянність, специфічність окремих 
компонентів, взаємопереплетіння їх 
економічного змісту та функціональної 
спрямованості, численність кількісних і 
якісних показників, які характеризують 
економічний потенціал, безліч можливих 
варіантів, поєднання різних елементів 
ускладнюють зведення їх до одного 
інтегрального вимірника та визначення 
загального розміру економічного потенціалу 
[8, с. 26]. Хоча це твердження науковця 
стосувалося економічного потенціалу, але 
воно, безперечно, є актуальним і для 
виробничого потенціалу аграрних 
підприємств.  

Ми виходимо з того, що виробничий 
потенціал підприємства формується у 
вигляді відкриття можливостей, які 
реалізуються або залишаються 
невикористаними в залежності від розвитку 
та дієвості механізму їх управління. Тим 
самим чітко виокремлюються два етапи – 
формування і реалізація виробничого 
потенціалу аграрних підприємств, і, як 
наслідок, постає питання щодо можливості 
оцінки виробничого потенціалу на кожному 
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з цих етапів. 
Дослідження показали, що існуючі 

методичні підходи щодо оцінки 
виробничого потенціалу аграрних 
підприємств можна об’єднати в три групи. 

Найбільш поширеними та 
універсальними є комбінації методів, що 
застосовуються в межах витратного підходу. 
Крім того, він є придатним до використання 
як на стадії планування тих чи інших 
проектів розвитку підприємства, які 
передбачають генерування нових 
можливостей, тобто на етапі формування 
виробничого потенціалу, так і на етапі його 
реалізації для поточної оцінки можливостей 
в ході реалізації стратегічних та тактичних 
рішень щодо здійснення основної діяльності 
та забезпечення економічного зростання 
товаровиробника. Методичною основою 
вказаного підходу є сукупність методів 
визначення витрат, пов’язаних з реалізацією 
проектів розвитку та здійснення поточної 
діяльності, а також імовірнісні методи 
оцінки очікуваних результатів реалізації 
вказаних проектів. За умови релевантної та 
повної інформаційної бази застосування 
цього підходу може давати надійні 
результати для використання при прийнятті 
відповідних управлінських рішень.  

Порівняльний та результативний 
методичні підходи придатні до застосування 
лише на етапі реалізації потенціалу, адже 
передбачають наявність певних обраних 
стратегічних альтернатив розвитку та 
імплементацію відповідних стратегій. В 
основі застосування цих підходів лежать 
специфічні статистичні та імовірнісні 
методи оцінки ринкової вартості 
підприємства, сценарні методи 
стратегічного планування тощо. 
Застосування вказаних методів у різних 
комбінаціях потребує менш широкої та 
деталізованої інформаційної бази у 
порівнянні з методами витратного підходу, 
втім, надійність отриманих результатів для 
прийняття управлінських рішень, зазвичай, 
є меншою. 

Єдність розглянутих підходів 
зумовлюється складністю оцінки такого 
об’єкта, як можливості розвитку або 
зростання підприємства, що зумовлює 
необхідність широкого застосування 

імовірнісних та сценарних методів. На нашу 
думку, саме їх поєднання має стати основою 
будь-якого методичного підходу щодо 
оцінки виробничого потенціалу аграрних 
підприємств, адже будь-яка можливість є 
його основною компонентою, а реалізація чи 
не реалізація можливості підприємством 
залежить від низки суб’єктивних та 
об’єктивних, зовнішніх та внутрішніх 
факторів, а отже носить імовірнісний 
характер. Більш того, остаточний вибір 
напряму розвитку підприємства, а отже і 
його потенціалу, здійснюється власником та 
менеджментом підприємства, що додатково 
зумовлює суб’єктивний і, відповідно, також 
імовірнісний характер вибору того чи 
іншого сценарію. Останнє актуалізує 
застосування сценарних методів. 

Важливою проблемою оцінки 
виробничого потенціалу підприємства, в 
даному випадку, є те, що може скластися 
ситуація, за якої, наприклад, підприємство 
має значні можливості, але, в той же час, 
вони можуть залишитися нереалізованими, 
що навантажує методику оцінки потенціалу 
на етапі формування, зокрема, робить 
необхідним врахування ризиків від цього. 

Зважаючи на особливості сучасних 
умов здійснення діяльності основна 
проблема методології оцінки економічного 
потенціалу полягає не стільки у створенні 
нової комбінації методів в межах того чи 
іншого підходу, не в ідентифікації 
додаткових нових гібридних, інтегральних 
та комплексних підходів, а в обґрунтуванні 
процедур вибору в межах існуючих підходів 
найраціональнішої комбінації методів на 
основі критичного аналізу доступності 
інформаційної бази та ситуативного 
планування сценаріїв розвитку.  

Усунення вказаних протиріч можливо 
за рахунок впровадження методичного 
підходу, який чітко розмежовує дефініції 
«забезпечення виробничої діяльності», 
передусім, ресурсного та «виробничий 
потенціал». При цьому аналітичні 
дослідження ресурсного забезпечення 
дозволяють використовувати 
загальнонаукові та специфічні методи 
дослідження, які дають достовірні 
результати визначення показників наявності 
ресурсів, їх змін в динаміці тощо. В свою 
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чергу, оцінка технологій виробництва, його 
організації, здійснюється за допомогою 
менш точних методів з превалюванням 
експертних оцінок, порівнянь та 
співставлень, методу сценаріїв тощо. 

Використання запропонованої на рис. 1 
комбінації та послідовності оцінювання 
виробничого потенціалу є найбільш 
раціональним з огляду на доступність 
інформаційної бази подібних досліджень. 
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Рис. 1. Методичний підхід до економічної оцінки 
виробничого потенціалу аграрних підприємств 

 
Слід зазначити, що оціночною 

характеристикою реалізації виробничого 
потенціалу є здатність до виробництва 
підприємством певних видів продукції в 
певних обсягах та за певного рівня якості. 
При цьому, важливо розуміти, що 
економічна оцінка будь-якого явища чи 
процесу реалізується на рівні підприємства 
лише за наявності адекватної її методиці 
інформаційної бази.  

Висновок. В статті систематизовані 
методичні основи здійснення економічної 

оцінки виробничого потенціалу аграрних 
підприємств. Опрацьований методичний 
підхід дозволяє уникнути більшості 
виявлених методичних протиріч за 
допомогою декомпозиції оцінок ресурсного 
забезпечення, технологій і організації 
виробництва, що визначає послідовність 
етапів оцінки виробничого потенціалу та 
дозволяє отримувати достовірні дані щодо 
можливостей розвитку виробничої 
діяльності аграрних підприємств. 
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Аннотация. 
Черевко В.Д., Накисько А.В., Руденко С.В. Типология и имплементация методических подходов к 

оценке производственного потенциала аграрных предприятий. 
В статье систематизированы методологические подходы осуществления экономической оценки 

производственного потенциала аграрных предприятий. Основываясь на исследованиях экономической сущности 
производственного потенциала и его места в деятельности аграрных предприятий, предложен методический 
подход к его оценке, который включает три этапа: оценку ресурсного обеспечения (земельных, кадровых, 
материально-технических, финансовых и информационных ресурсов), оценку генерирования производственных 
возможностей (технологий и организации производства аграрного предприятия) и заключительный этап – 
интегральную оценку развития производственного потенциала аграрного предприятия.  

Ключевые слова: потенциал аграрных предприятий, производственный потенциал, оценка 
производственного потенциала, оценка производственных возможностей, интегральная оценка развития 
производственного потенциала аграрных предприятий. 
 

Abstract. 
Cherevko V.D, Nakisko O.V., Rudenko S.V. Typology and implementation of methodological 

approaches to the production potential assessment of agricultural enterprises. 
The methodical approaches to the economic estimation of the production potential of the agricultural enterprises 

have been systematized in the article. Proceeding from research of the economic essence of the production potential and its 
place in activity of the agrarian enterprises have been suggested the methodical approach to its estimation. This 
methodical approach includes of three phases: estimation of security of the enterprise resources (lands, staff, material base, 
finance, information), estimation of generation of the production capacity (technology and organization of production of 
the agricultural enterprises) and the final stage is integral estimation of the development of the productive potential of the 
agricultural enterprises.  

Key words: potential of the agricultural enterprises, production potential, estimation of the production potential, 
estimation of the production capacity, integral estimation of the development of the productive potential of the 
agricultural enterprises. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
 

Луньова В.А., Онегіна В.М., Лисиченко М.Л., Панкова О.В. Особливості розвитку маркетингу 
інновацій на підприємствах. 

У статті розглянуто особливості маркетингу інновацій на підприємствах. Визначено, що у ринкових 
умовах господарювання важливим етапом інноваційного процесу стає маркетинг інновацій, як систематична 
діяльність всіх його суб’єктів з розробки, організації виробництва та просування на ринок нових товарів, послуг 
та технологій для задоволення потреб споживачів і суспільства у більш ефективний, ніж у конкурентів спосіб, 
на основі підвищення та реалізації інноваційного потенціалу підприємства, пошуку нових напрямків та засобів 
його ефективного використання з метою отримання прибутку та забезпечення умов його сталого розвитку. 
Саме у функціонуванні інноваційного агропромислового кластеру маркетинг інновацій має здійснюватися на 
трьох рівнях: на рівні наукових установ, як маркетинг новацій; на рівні сільськогосподарських підприємств, як 
маркетинг інноваційної сільськогосподарської продукції; на рівні державних установ, як маркетинг досягнень 
інноваційного аграрного кластеру, пропагування соціальної та екологічної значущості продукованих в кластері 
інновацій. Лише на всіх цих рівнях має сформуватися комплекс маркетингу інновацій. 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, маркетингова діяльність, концепція маркетингу 
інновацій, інноваційний агропромисловий кластер. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розвиток інноваційної діяльності 
сучасних підприємств вимагає формування 
нового механізму взаємодії виробників та 
споживачів на основі узгодження їх 
інтересів. Потреба у використанні та 
комерціалізації інновацій, з одного боку, і у 
підвищенні конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції, з іншого, зумовили 
появу нових завдань перед 
сільськогосподарськими підприємствами – 
ефективного управління інноваційною 
діяльністю. На світовий ринок щорічно 
виводиться близько 100 тис. найменувань 
нових продуктів, однак комерційного успіху 
досягають не більше ніж 25 %, при цьому 
75 % їх ринкових невдач пояснюються 
переважно дією ринкових факторів [1]. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Сьогодні розробкою ідей 

маркетингу інновацій займаються як і 
провідні теоретики маркетингу 
Ф. Котлер [2], Д. Кревенс [3], 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 [4], М.Я. Матвіїв [5], 
Я.С. Матковська [6], Л.Н. Оголева, 
А.Ф. Павленко, М. Портер, А.О. Старостіна 
та ін. 

Маркетинг більш деталізовано 
розглядають як ринкову концепцію 
управління виробничо-збутової і науково-
технічною діяльністю підприємств, 
спрямовану на вивчення підприємницького 
середовища, ринку, конкретних запитів 
споживачів і орієнтацію на них вироблених 
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товарів і послуг. Американська 
маркетингова асоціація визначає маркетинг, 
як діяльність та сукупність інститутів по 
створенню, розповсюдженню, реалізації, 
обміну пропозиціями, що цінні для 
споживачів, клієнтів, партнерів та 
суспільства в цілому [7]. 

Однак, залишаються нерозкритими 
питання теоретичного осмислення 
маркетингу інновацій підприємства, його 
специфіка та умови успішного розвитку. 
Зупинимося на зазначених проблемах більш 
детальніше. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є проведення теоретичного 
осмислення розвитку маркетингу інновацій 
підприємств, виявлення основних проблем, а 
також визначення завдань для їх подолання. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Специфічною рисою 
агропромислового комплексу є те, що 
вирішення питань інноваційного розвитку 
вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств відбувалося  значно 
повільнішими темпами, ніж в промисловості, 
а розробка методологічних та базових 
питань побудови і функціонування 
інноваційного процесу в аграрному секторі 
не знайшли ще відповідного рівня розробки 
та адаптації. Враховуючи постійно 
зростаючий інтерес до інновацій, як 
ключового фактору успіху в зміцненні 
позицій підприємства на ринку, можна 
стверджувати, що інноваційна та 
маркетингова діяльність 
сільськогосподарських підприємств є 
базовими напрямками їх успішного 
розвитку. Вивчення цих двох складових 
діяльності створює передумови формування 
нової концепції маркетингу інновацій, яка 
інтегрує методи і підходи цих видів 
діяльності в єдину методологію, та 
призначена для підвищення ефективності 
управління інноваційними ресурсами 
підприємства з метою завоювання ринку. В 
узагальненому вигляді суть маркетингу 
інновацій може бути визначена, як 
систематична діяльність підприємства з 

розробки, організації виробництва та 
просування на ринок нових товарів, послуг 
та технологій для задоволення потреб 
споживачів і суспільства у більш 
ефективний, ніж у конкурентів спосіб, на 
основі підвищення та реалізації 
інноваційного потенціалу підприємства, 
пошуку нових напрямків та засобів його 
ефективного використання з метою 
отримання прибутку та забезпечення умов 
його сталого розвитку. Маркетингові 
дослідження повинні супроводжувати 
інноваційну діяльність сучасних 
агропромислових підприємств на всіх 
стадіях створення, розробки, впровадження 
та поширення інновацій, причому на 
кожному етапі вирішуються поставлена мета 
та завдання, застосовуються спеціальні 
маркетингові інструменти. Вживання 
маркетингового підходу в інноваційній 
діяльності сучасних сільськогосподарських 
підприємств визначається джерелом та 
характером виникнення інноваційних 
продуктів. Відомо, що інновації походять від 
двох абсолютно різних джерел: з одного 
боку, інновації можуть формуватися 
ринком, коли створення та реалізація однієї 
інновації приводить до ланцюгової реакції 
появи нових потреб, які вимагають 
задоволення на основі імітації та 
вдосконалення існуючих інновацій; з іншого 
боку, інновації можуть виходити від самих 
підприємств, які на основі фундаментальних 
та прикладних досліджень розробляють 
новий продукт, нову технологію, нову 
послугу. У першому випадку інновації 
можна назвати «ринковими», коли ідея 
нового продукту народжується в результаті 
маркетингового дослідження. У другому 
випадку інновації називаються 
«повільними», коли підприємства на основі 
визначення потенційно-прибуткового 
ринкового сегменту стараються 
максимально вигідно реалізувати інновацію 
споживачам, сформувати нові споживчі 
переваги, використовуючи агресивний 
маркетинг (енергійне, стрімке завоювання 
споживача цілим комплексом дій) (рис. 1). 
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Зародження інноваційної ідеї 

 

Джерело – результати 
маркетингових досліджень 

Джерело – результати 
фундаментальних та прикладних 

досліджень 

Інновації, які запропоновані 
ринком «ринкові» 

Інновації, які створені у науковій та 
виробничій сфері 

Мета – максимально ефективно 
задовольнити потреби споживачів та 

стимулювати попит 

Мета – створення ринкового попиту 
та формування нових потреб, що 

призведуть до зміни ринку 

Стратегія інноваційного маркетингу – 
забезпечення взаємозв’язку та відповідно 

попиту та пропозиції на інновації 
 

 

Рис. 1.  Об’єднана концепція маркетингу інновацій 
Джерело: складено та розроблено авторами 

 

Враховуючи вплив ринкового 
середовища на інноваційний процес,  
управління інноваційними процесами на 
підприємстві (рис. 2), в системі 
управлінських рішень щодо впровадження 
інновацій виділяємо послідовні етапи. 

Побудова моделі враховує можливість 
паралельного протікання окремих стадій 
інноваційного процесу, взаємодію із 
зовнішніми агентами з приводу створення 
нових/існуючих знань в процесі інновацій. 

 

 
 

Рис. 2. Етапи системи  управлінських рішень щодо інноваційних процесів на підприємстві 
Джерело: розроблено авторами 

 



Підприємництво, ринки інновацій, товарів і послуг 
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Слід зазначити, що цей алгоритм 
може змінюватися залежно від типу 
інновацій та специфіки діяльності 
підприємств. Основу якої становить 
послідовність етапів процесу та моментів 
прийняття рішень. Важливим у цій схемі є 
зворотні зв’язки – необхідність після кожного 
нового кроку повертатись для уточнень до 
попередніх етапів, а після оцінювання 
результатів – знову повертатись до першого 
етапу – для доопрацювання старих проблем 
або для вирішення нових проблем. Отже, 
формування системи управління 
маркетингом на підприємствах необхідно 
проводити за допомогою вдосконалення тих, 
що існують, та створення нових процесів у 
сфері управління маркетингом. Проведення 
маркетингових досліджень, вживання 
маркетингових напрямків для просування 
інновацій, будування системи 
взаємовідносин з іншими учасниками 
інноваційного процесу є головними 
заходами для інноваційного 
сільськогосподарського підприємства. 

До функцій маркетингу інновацій ми 
включаємо: вивчення стану та перспектив 
розвитку ринків збуту та думки покупців 
про незадоволені потреби, придбану 
продукцію; просування нової продукції на 
ринок (підготовка виставок-продаж, 
організація ярмарок та інших рекламних 
акцій); обґрунтування цін на інноваційну 
продукцію, можливих зручних схем 
розрахунків; взаємодія з органами 
державного управління з реалізації 
державних та міжнародних цільових 
програм; підготовка договорів на постачання 
продукції; підготовка аналітичних 
матеріалів, прогнозів, планів виробництва та 
реалізації продукції; формування нової 
товаропровідної мережі (створення 
дилерських та дистриб’юторських центрів); 
координація роботи зі створення та 
сертифікації сервісних центрів; 
налагодження ділових зв’язків в інших 
регіонах; формування рекламної стратегії,  
розробка рекламних проспектів, каталогів 
продукції, сувенірної рекламної продукції; 
організація презентацій, прес-конференції, 
прийомів та зустрічей. На нашу думку, у 
функціонуванні інноваційного 
агропромислового кластеру маркетинг 

інновацій має здійснюватися на трьох 
рівнях: на рівні наукових установ, як 
маркетинг новацій; на рівні 
сільськогосподарських підприємств, як 
маркетинг інноваційної 
сільськогосподарської продукції; на рівні 
державних установ як маркетинг досягнень 
інноваційного кластеру, пропагування 
соціальної та екологічної значимості 
продукованих в кластері інновацій.  

На всіх цих рівнях має сформуватися 
комплекс маркетингу інновацій. Модель 
маркетинг мікс (marketing mix model) або 
також званий комплекс маркетингу в 
сучасних умовах господарювання в 
ринкових економіках є каркасом 
маркетингових стратегій та організації 
маркетингової діяльності підприємств. 
Модель проста і універсальна у 
використанні, являє собою певний чек-лист 
для організації маркетингу підприємств.  За 
допомогою  концепції маркетинг мікс, Нел 
Борден, саме в статті (1964 р.) ввів поняття 
маркетингу мікс. Науковець хотів 
систематизувати і описати всі інструменти, 
необхідні для створення маркетингового 
плану  розвитку товару підприємства. 
Початковий комплекс «маркетинг – мікс» за 
Борденом складався з величезної кількості 
«інгредієнтів»: ціноутворення, брендинг, 
дистрибуція, персональні продажі, реклама, 
упаковка, сервіс, розробка продукту тощо 
[8]. Тільки згодом І. Джером МакКарти було 
згруповано всі «інгредієнти» в маркетинг 
мікс «4P»: продукт, ціна, місце продажу і 
просування товару (product, price, place, 
promotion), який сьогодні є базовою моделлю 
[9]. Елемент «Продукт» маркетингу мікс 
інновацій відповідатиме на питання: 
«Що необхідно ринку або цільової 
аудиторії? Які види новацій потрібні 
сільськогосподарським підприємствам, які 
види інноваційної продукції необхідні 
споживачам? На які новації або інновації  
існує попит, який не задовольняє сучасне 
виробництво та які мають розроблятися, 
впроваджуватися, реалізовуватися для 
задоволення існуючих потреб?». Одночасно 
мають бути враховані запити споживачів як 
вітчизняного, так і закордонних ринків, 
оцінені досягнення конкурентів. Елемент 
«Ціна» допомагає визначити можливі моделі 



 

 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 1 / 2017 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 38 ~ 

ціноутворення та форм розрахунків при 
реалізації новацій та інноваційної продукції. 
Саме за рахунок цього елементу мають бути 
узгоджені інтереси суб’єктів наукової та 
виробничої сфер інноваційного 
агропромислового кластера та сформовані 
умови для їх розширеного відтворення. 
Елемент «Місце продажу» допомагає 
побудувати правильну модель дистрибуції 
(або доставки товару до кінцевого 
споживача), визначитися із конкретними 
ринками продажу та споживачами новацій і 
інновацій. Елемент «Просування» відповідає 
на питання «Яким способом інформація про 
новації, інновації буде поширюватися на 
ринку?». В контексті маркетингу міксу до 
елементу «просування» включатимуться  всі 
маркетингові комунікації, які дозволяють 
привернути увагу споживачів до інновацій, 
сформувати знання про них, їх ключові 

характеристики, впливають на формування 
потреби в придбанні новацій і інновацій.  

Серед технологій просування 
інновацій можуть використовуватися такі 
маркетингові комунікації, як: реклама, 
персональні комунікації, стимулювання 
збуту, PR, прямий маркетинг. Просування 
новацій має передбачати також підготовку 
персоналу підприємств до впровадження 
новацій. 

Висновки. Саме маркетинг інновацій 
на трьох рівнях кластеру (наукових установ, 
сільськогосподарських підприємств та 
держави) сформує організаційні та 
функціональні засади подолання розриву 
між суб’єктами інноваційного процесу в 
сільському господарстві, сприятиме 
трансферу технологій, встановленню 
стійких зв’язків між суб’єктами 
інноваційного агропромислового кластеру. 
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Аннотация. 
Лунева В.А., Онегина В.М., Лисиченко Н.Л., Панкова О.В. Особенности развития маркетинга 

инноваций на предприятиях. 
В статье рассмотрены особенности маркетинга инноваций на предприятиях. Определено, что в 

рыночных условиях хозяйствования важным этапом инновационного процесса становится маркетинг 
инноваций, как систематическая деятельность всех его субъектов по разработке, организации производства и 
продвижения на рынок новых товаров, услуг и технологий для удовлетворения потребностей потребителей и 
общества в более эффективный, чем у конкурентов способ, на основе повышения и реализации инновационного 
потенциала предприятия, поиска новых направлений и средств его эффективного использования в целях 
получения прибыли и обеспечения условий устойчивого развития. Именно в функционировании инновационного 
агропромышленного кластера маркетинг инноваций должен осуществляться на трех уровнях: на уровне 
научных учреждений, как маркетинг инноваций; на уровне сельскохозяйственных предприятий, как маркетинг 
инновационной сельскохозяйственной продукции; на уровне государственных учреждений, как маркетинг 
достижений инновационного аграрного кластера, пропаганда социальной и экологической значимости 
произведенных в кластере инноваций. Только на всех этих уровнях должен сформироваться комплекс 
маркетинга инноваций. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, маркетинговая деятельность, концепция 
маркетинга инноваций, инновационный агропромышленный кластер. 
 

Abstract. 
Luneva V., Onegina V., Lиsиchenko N., Pankova O. Peculiarities of development of innovations 

marketing on the enterprises.  
Specific features of marketing innovations on enterprises are considered in the article. It determined that in market 

conditions an important stage of the innovation process becomes marketing innovation as systematic activities of all its 
entities in the development, production and market promotion of new products, services and technologies to satisfy the 
needs of consumers and society more efficiently than the method of the competitors. It can be achieved by the way based on 
the promotion and realization of innovative potential of enterprise, new ways and means of its effective use for the purpose 
to make a profit and ensuring conditions for sustainable development. It is in the functioning of the innovative agro-
industrial cluster, marketing innovation should be implemented at three levels: at the level of scientific institutions, such 
as the innovations marketing; on the level of agricultural enterprises as the marketing of innovative agricultural products; 
at the level of state institutions as the marketing achievements of innovative agricultural cluster, popularization of social 
and environmental significance which produced in the cluster of innovation. But on all these levels complex of marketing 
innovation is to develop. 

Key words: innovations, innovation activity, marketing activity, the marketing concept of innovation, innovative 
agro-industrial cluster. 

Стаття надійшла до редакції 20.03.2017 р. 
 

Бібліографічний опис статті: 
Луньова В.А. Особливості розвитку маркетингу інновацій на підприємствах / В.А. Луньова, 

В.М. Онегіна, М.Л. Лисиченко, О.В. Панкова // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2017. – 
№ 1. – С. 34-39.  
 

Luneva V., Onegina V., Lиsиchenko N., & Pankova O. (2017). Peculiarities of development of innovations 
marketing on the enterprises. Actual problems of innovative economy, No 1, pp. 34-39. 

 
 



 

 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 1 / 2017 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 40 ~ 

УДК 338.436:339.924:631.11 
 

ОРЕЛ В.М., доктор економічних наук, доцент, професор, 
ТАРАН Н.В., аспірант, Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра Василенка 
 

ІНСТРУМЕНТИ РИНКОВОЇ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 

Орел В.М., Таран Н.В. Інструменти ринкової адаптації систем управління 
конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств. 

В статті здійснено теоретичне узагальнення адаптаційного інструментарію управління 
конкурентоспроможністю аграрних підприємств на цільових ринках збуту сільськогосподарської продукції. 
Обґрунтовано цілісну концепцію побудови та функціонування організаційно-економічного механізму підвищення 
конкурентоспроможності аграрних підприємств на засадах їх адаптації до умов цільових ринків збуту 
продукції, в основі якої лежить ідентифікація конкурентної структури цільового ринку, визначення 
раціональної позиції підприємства-товаровиробника, обґрунтований вибір інструментарію впливу на рівень 
конкурентоспроможності підприємства та мобілізації його конкурентного потенціалу. Ідентифіковано 
економічні передумови та структурні тенденції конкурентного розвитку об’єктних ринків продукції аграрних 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Підвищення економічної 
ефективності та конкурентоспроможності 
діяльності аграрних підприємств є 
найголовнішою проблемою економічної 
науки, яка структурується на значні 
кількість наукових проблем та завдань 
нижчих порядків, які відповідають 
специфіці певних галузей, товарних 
напрямів спеціалізації, функціональних та 
секторальних особливостей ведення 
діяльності. Сучасний стан та існуюча 
конкурентна структура вітчизняного ринку 
сільськогосподарської продукції суттєво 
звужують можливості аграрних підприємств 
до підвищення конкурентоспроможності 
своєї продукції та, відповідно, рівня 
економічної ефективності діяльності, що, в 
свою чергу, уповільнює темпи їх розвитку та 
гальмує набуття відтворювальними 
процесами розширеного характеру. При 
цьому домінування економічних інтересів 
торговельних посередників, 
непропорційність концентрації та 
ефективності функціонування капіталу, 
розміщеного в сферах виробництва та обігу, 
наближення конкурентної ситуації на 
цільових ринках збуту продукції аграрних 
підприємств до стану олігопсонії призводять 

до фактичного унеможливлення суттєвого 
впливу заходів з підвищення 
конкурентоспроможності аграрних 
підприємств, крім спрямованих на зрушення 
в її ціновій складовій. Вказане зумовлює 
необхідність теоретично-методичного та 
прикладного пророблення питань 
залучення ефективного інструментарію та 
побудови економічних механізмів адаптації 
аграрних підприємств до ринкової ситуації з 
метою підвищення рівня 
конкурентоспроможності їх продукції та 
рівня економічної ефективності основної 
діяльності, що і зумовлює актуальність 
представленого в публікації дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питанням ринкової 
конкуренції та управління 
конкурентоспроможністю підприємств, 
побудови та розвитку конкурентної 
структури ринку присвячені 
фундаментальні дослідження як класиків 
економічної думки, так і визнаних в світі 
зарубіжних авторів. Ці дослідження 
створили потужне наукове підґрунтя для 
вивчення специфічних сфер конкурентних 
взаємовідносин, зокрема, аграрних 
підприємств, яким приділена значна увага в 
науковому доробку В.Я. Амбросова, 
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В.Г. Андрійчука, С.М. Кваші, 
О.О. Красноруцького, Т.Г. Маренич, 
О.М. Могильного, В.М. Онегіної, 
О.В. Ульянченка, Б.О. Язлюка та багатьох 
інших [1-9]. Не дивлячись на широке 
охоплення в працях зазначених вчених кола 
питань побудови конкурентних 
взаємовідносин аграрних підприємств на 
цільових ринках збуту їх продукції, 
обґрунтованість напрямів та шляхів 
підвищення конкурентоспроможності 
аграрних підприємств, ціла низка 
проблемних аспектів деталізації процедур 
управління конкурентоспроможності, 
формування та функціонування відповідних 
економічних механізмів, зокрема, 
адаптаційного характеру, формалізації 
впливу особливостей структурної побудови 
цільових ринків на результати діяльності 
аграрних підприємств залишається не 
повною мірою вирішеними. Останнє 
актуалізує необхідність пошуку та 
впорядкування адаптаційного 
інструментарію управління 
конкурентоспроможністю аграрних 
підприємств на цільових ринках збуту 
сільськогосподарської продукції. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є обґрунтування теоретично-
методичних засад ідентифікації та 
використання адаптаційного 
інструментарію управління 
конкурентоспроможністю аграрних 
підприємств на цільових ринках збуту їх 
продукції.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Систематизація наукових 
поглядів на ринкову конкуренцію, зокрема, 
на цільових ринках продукції аграрних 
підприємств дозволяє розглядати її в якості 
ключового типу економічних 
взаємовідносин суб’єктів поряд з 
відносинами обміну та співробітництва. В 
ході дослідження визначено особливості 
взаємного впливу та сутності економічного 
зв’язку конкурентоспроможності 
підприємства та продукції. При цьому було 
використано методичний підхід, який 
ґрунтується на встановленні взаємозв’язку 
рівня конкурентоспроможності з рівнем 
економічної ефективності. Теоретично 
доведено, що виробництво та збут 

конкурентоспроможної продукції 
підприємства, тобто такої, яка успішно 
реалізується представникам цільової 
споживацької аудиторії, зумовлює 
досягнення підприємством-виробником 
певного рівня економічної ефективності, 
який є адекватним завданням відтворення 
авансованого капіталу, а отже відновлення 
виробничо-комерційного циклу. При цьому 
здійснення ефективної діяльності дозволяє 
підприємствам-товаровиробникам 
акумулювати певні маси прибутку та 
реінвестувати їх в розвиток свого 
економічного потенціалу шляхом 
удосконалення товарної номенклатури, 
технологій виробництва та збуту продукції, 
створення цінових та якісних конкурентних 
переваг тощо. Останнє зумовлює 
підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємства та його продукції. Тобто 
ефективне функціонування суб’єкта сфери 
виробництва продукції є запорукою його 
конкурентоспроможності, а досягнення 
певного рівня конкурентоспроможності – 
передумовою підвищення економічних 
результатів та ефективності діяльності. 

Слід зазначити, що економічна 
ефективність діяльності підприємства є 
статичною характеристикою досягнення 
ним певних результатів за умови несення 
визначених умовами здійснення основної 
діяльності витрат. При цьому економічна 
наука дозволяє характеризувати рівень 
економічної ефективності діяльності 
підприємства за допомогою абсолютних, 
відносних, часових та порівняльних 
показників. В свою чергу, 
конкурентоспроможність продукції та 
конкурентоспроможність підприємства є 
динамічною характеристикою економічного 
потенціалу підприємства, як сукупності 
можливостей виробництва та збуту 
продукції з необхідними для досягнення 
певних економічних результатів 
властивостями та при визначених витратах, 
що має забезпечувати успіх продукції на 
ринку. Такий розгляд процесу формування 
конкурентоспроможності дозволяє уникати 
численних методичних протиріч, які 
виникають при її кількісній оцінці. При 
цьому середовищем формування 
конкурентоспроможності є цільові ринки 
продукції підприємств (рис. 1). 
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Рис. 1. Ринкове середовище аграрних підприємств 
* Джерело: систематизовано авторами 

 

Комплексне вивчення конкурентної 
побудови цільових ринків продукції 
аграрних підприємств дозволили визначити 
складний та неоднорідний характер його 
конкурентних структур. Складність 
конкурентних структур цільових ринків 
сільськогосподарської продукції 
визначається побудовою, довжиною та 
особливостями функціонування каналів 
ринкового розподілу продукції. 
Дослідження показали, що на рівні взаємодії 
аграрних підприємств з першими 
посередниками, які здійснюють 
торговельно-закупівельну діяльність 
конкурентну структуру більшості цільових 
ринків сільськогосподарської продукції 
можна представити як олігопсонію або, в 
деяких випадках, монопсонію. На 
подальших рівнях ринкового розподілу 
продукції аграрних підприємств 
конкурентні структури модифікуються в 
олігополію та, іноді, в ринкову структуру 
наближену до досконалої конкуренції.  

Причиною вказаної ситуації є 
відмінності в концентрації та ефективності 
функціонування капіталу аграрних 
підприємств та підприємств-суб’єктів сфери 
обігу, а також їх кількість та тенденції 
домінування або пригнічення економічних 

інтересів окремих груп учасників ринку, а 
отже, відповідно, ступінь повноти їх 
реалізації. На більшості цільових ринків 
сільськогосподарської продукції економічні 
інтереси аграрних підприємств виявляються 
пригніченими з зазначених вище причин, 
що ускладнює підвищення економічної 
ефективності їх діяльності та нормалізацію 
відтворення. 

Слід зазначити, що більшість видів 
сільськогосподарської продукції є 
сировинною, що визначає значний рівень її 
стандартизації та звужує застосування 
аграрними підприємствами методів 
створення конкурентних переваг в частині 
розробки та освоєння виробництва 
унікальних товарів із імплементацією 
відповідних маркетингових стратегій. При 
цьому трансформація конкурентних 
структур відбувається виключно під впливом 
цінових та результативних факторів. В свою 
чергу, аграрні підприємства для 
підтримання належного рівня економічної 
ефективності своєї діяльності мають 
адаптуватися до вказаних умов. В цьому 
процесі особливого значення набуває 
коректна ідентифікація конкурентної 
ситуації цільового ринку та напряму її 
розвитку. Розрахунок вказаного 
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інтегрального показника дозволяє кількісно 
характеризувати тип конкурентної ситуації 
на визначеній стадії ринкового розподілу 
продукції та визначати напрям 
трансформації конкурентної ситуації. 

Застосування розроблених методичних 
підходів до ідентифікації конкурентної 
структури цільового ринку дозволяє 
визначити пріоритетні напрями мобілізації 
інструментів підвищення 
конкурентоспроможності продукції 
аграрних підприємств, застосування яких 

має бути системним. Останнє зумовлює 
необхідність обґрунтування організаційно-
економічного механізму управління 
конкурентоспроможністю аграрного 
підприємства (рис. 2), який являє собою 
систему факторів, засобів, інструментів та 
суб'єктів опосередкування їх впливів та дій, 
які забезпечують зміну рівнів 
конкурентоспроможності аграрних 
підприємств та їх продукції на цільових 
ринках збуту. 
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Рис. 2. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю 
аграрного підприємства на цільових ринках 

* Джерело: розроблено авторами 
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При цьому система управління 
конкурентоспроможністю аграрного 
підприємства є поєднанням трьох 
інструментальних систем управління 
витратами, обсягами та збутом, тобто 
сполученням економічних, організаційних 
та управлінських інструментів, застосування 
яких призводить до створення та реалізації 
конкурентних переваг. 

Вітчизняний аграрний ринок є 
відкритою системою з ознаками значної 
нестабільності. Ознаками останньої є 
недостатньо високий рівень внутрішнього 
споживання, залежність ринкової 
кон’юнктури від структурно-динамічних 
тенденцій зовнішніх ринків, низький рівень 
інфраструктурного розвитку. Деформація 
конкурентних структур внутрішнього ринку 
зумовлює тенденції ціноутворення на стадії 
продажу продукції аграрними 
підприємствами посередникам, інтереси 
яких домінують над інтересами 
товаровиробників, що суттєво знижує рівень 
економічної ефективності основної 
діяльності останніх. Вказане вимагає 
формалізації особливостей функціонування 
ринку сільськогосподарської продукції в 
контексті ідентифікації умов підвищення 
конкурентоспроможності та економічної 
ефективності діяльності аграрних 
підприємств. 

Основними причинами уповільнення 
розвитку аграрних підприємств є: 
інфраструктурне відставання в розвитку 
вітчизняного аграрного ринку у порівнянні 
з іншими товарними ринками, деформація 
економічних інтересів та негармонійний 
характер розподілу доходів між 
функціональними групами підприємств-
учасників ринку, відсутність розвинутих 
каналів збуту продукції аграрних 
підприємств, непрозорість ціноутворення 
фактично на всіх стадіях ринкового 
розподілу продукції. 

Зокрема, в структурі доходів від 
реалізації продукції вітчизняними 
аграрними підприємствами в 2014 році 
виручка від реалізації зерна займала 35,2 % 
при рентабельності виробництва та 
реалізації 29,3 %. При цьому рентабельність 
виробництва та реалізації товарного насіння 
соняшнику складала 78,6 % [10]. Такі 
перекоси в ефективності не можуть на 
відбиватися на структурі товарного 

виробництва аграрних підприємств. 
Причинами цього, знов-таки, є 
недосконалість ринкової інфраструктури, 
відсутність у підприємств-товаровиробників 
власної бази зберігання та можливостей 
формування комерційно-значимих партій 
більшості видів сільськогосподарської 
продукції. 

Проведені дослідження демонструють, 
що сучасний стан ринку 
сільськогосподарської продукції не сприяє 
побудові гармонійних відносин між 
аграрним підприємством, посередником, 
споживачем та державою. Основними 
шляхами ліквідації вказаних дисбалансів є: 
вирішення в аграрних підприємствах 
проблеми зберігання в контексті 
результативного використання сезонного 
цінового фактору; стимулювання процесів 
вертикальної, передусім, збутової інтеграції 
аграрних підприємств; створення умов для 
прямого інвестування ресурсів підприємств 
оптової торгівлі сільськогосподарською 
продукцією в економіку аграрних 
підприємств; підвищення рівня концентрації 
капіталу суб’єктами сфери виробництва; 
впорядкування системи державного 
регулювання розвитку аграрних 
підприємств та функціонування ринку їх 
продукції. Реалізація вказаних заходів є 
запорукою підвищення економічної 
ефективності та конкурентоспроможності 
аграрних підприємств, гармонізації та 
забезпечення повноти реалізації їх 
економічних інтересів. 

Важливим інструментом ефективного 
функціонування аграрних підприємств на 
цільових ринках збуту їх продукції та 
підвищення їх конкурентоспроможності є 
обґрунтоване застосування процедур вибору 
комбінації каналів ринкового розподілу 
продукції. Результати аналізу особливостей 
розвитку збутових систем аграрних 
підприємств дозволив виділити основні 
періоди їх становлення та порівняти 
показники рентабельності виробництва і 
реалізації продукції з питомою вагою обсягу 
її реалізації посередникам (рис. 3). 

Результати співставлення доводять, що 
зрушення в структурі ринкового розподілу 
продукції аграрних підприємств 
відповідають змінам рентабельності її 
виробництва та реалізації. При цьому 
неможливо визначити первинність жодного 
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з порівняних показників стосовно змін 
інших. Це пояснюється тією обставиною, що 
економічна ефективність діяльності 
аграрного підприємства залежить від 
застосованої комбінації каналів ринкового 
розподілу продукції при побудові 
конкретної збутової системи, адже 
отримання економічних результатів 
виробництва та реалізації продукції 
відбувається безпосередньо на збутовій стадії 
виробничо-комерційного циклу. В свою 
чергу, формування та розвиток систем 

ринкового розподілу продукції, а отже і 
збутових систем аграрних підприємств 
залежить від повноти реалізації економічних 
інтересів та ступеня їх пригніченості або 
домінування на конкретному цільовому 
ринку. Останнє визначає ринкову поведінку 
аграрного підприємства, впливає на 
прийняття тих чи інших рішень в сфері 
управління збутом продукції, а отже у 
забезпеченні конкурентоспроможності 
підприємства. 
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Рис. 3. Співставлення рентабельності виробництва та реалізації продукції аграрних 
підприємств з питомою вагою продукції, реалізованої посередникам у 1990-2014 рр.* 

* Джерело: розраховано за даними [10] 
 

Виконані дослідження дозволили 
виділити етапи та закономірності 
становлення систем управління збутом 
продукції аграрних підприємств. 
Встановлено, що об’єктивним критерієм їх 
трансформації є зміни в структурі 
використання каналів ринкового розподілу. 
Враховуючи, що продаж продукції 
переробним підприємствам, населенню та 
на продовольчих ринках є окремими 
варіантами використання прямого збуту або 
побудови вертикальних маркетингових 
систем, критичними є зміни питомої ваги 
обсягів продукції, які реалізуються 
посередникам. 

Негармонійний характер розподілу 
доходів між суб’єктами ринку продукції 
аграрних підприємств є об’єктивним 
атрибутом функціонування вказаного 
ринку, а необхідність адаптації до нього 
стала імперативом здійснення основної 
діяльності підприємств-товаровиробників. 
Протягом дослідженого періоду, майже 
третина вітчизняних аграрних підприємств 
отримувала збитки від здійснення основної 
діяльності, що унеможливлювало нормальне 
протікання відтворювальних процесів. 
Рівень економічної ефективності основної 
діяльності аграрних підприємств майже в 
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15 разів нижчий за показники 
функціонування капіталу підприємств 
сфери оптової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією. Вказане 
значною мірою гальмує залучення 
аграрними підприємствами інвестиційних 
ресурсів, розвиток інтеграційних процесів, 
нарощення економічного потенціалу 
підприємств-товаровиробників, підвищення 
їх конкурентоспроможності. 

Співставлення отриманих результатів 
співвідношень з реальними економічними 
результатами діяльності аграрних 
підприємств доводить об’єктивне існування 
суттєвих викривлень економічних інтересів 
аграрних підприємств. Слід зазначити, що 
обсяг доходів аграрних підприємств, як 
безпосередніх товаровиробників 
сільськогосподарської продукції, склав лише 
третину від ціни її споживання. Вказане не 
сприяє результативному та інтенсивному 
розвитку основної діяльності аграрних 
підприємств. Зазначені дисбаланси більш 
виражено проявляються на цільових ринках 
продукції тваринництва, де лише п’ята 
частина ціни споживання повертається 
аграрним підприємствам у вигляді виручки 
від реалізації продукції. Останнє суттєво 
скорочує шанси вказаного галузевого 
напряму на інтенсифікацію свого розвитку в 
аграрних підприємствах. 

Гармонізація економічних інтересів 
учасників ринку сільськогосподарської 
продукції передбачає усунення умов для 
виникнення цінового диктату з боку тієї чи 
іншої функціональної групи підприємств-
учасників ринку. Шляхом вирішення цього 
проблемного питання є підвищення рівня 
концентрації та ефективності 
функціонування капіталу аграрних 
підприємств. При цьому рівень концентрації 
капіталу в межах тієї чи іншої 
функціональної групи підприємств-
учасників ринку, а саме  товаровиробників, 
посередників, експортерів, переробних 
підприємств, визначає їх раціональну 
поведінку, спрямовану на підвищення 
економічної ефективності діяльності, а отже 
і конкурентну політику, адже за інших 
рівних умов варіантів раціоналізації 
політики підприємства багато бути не може. 
Останнє зумовлює застосування відповідних 

стратегій, як правило, спрямованих на 
набуття підприємствами достатньої для 
повноцінної реалізації економічного 
потенціалу ринкової частки, створення 
цінових переваг перед конкурентами без 
суттєвого зниження рівня економічної 
ефективності власної діяльності тощо. 
Вказана обставина викликає всі зрушення 
всередині ринкової інфраструктури, а отже 
зумовлює необхідність адаптації 
підприємства до умов, вплинути на які через 
недостатню ринкову владу воно не в змозі. 

Розгляд факторів створення 
конкурентних переваг аграрних 
підприємств та їх продукції є розгляд їх 
конкурентоспроможності через призму 
економічної ефективності, отже основними 
індикаторами формування та розвитку 
конкурентного потенціалу аграрних 
підприємств (табл. 1) є: рівень 
рентабельності виробництва та реалізації 
продукції, розміри підприємства та масштаб 
виробництва, ефективність функціонування 
систем стратегічного планування діяльності, 
ефективність управління. 

В даному контексті не слід забувати 
про механізми ринкової саморегуляції, які 
опосередковуються через кон’юнктурні, 
цінові та організаційні інструменти та 
створюють виклики і обмеження до 
застосування аграрними підприємствами 
тих чи інших стратегій підвищення 
конкурентоспроможності та ефективності. 
Останнє в поєднанні з регуляторним 
впливом державних інституцій має 
створювати стимули для конкурентного 
розвитку цільових ринків продукції 
аграрних підприємств, мотивувати 
підприємства до нарощування та більш 
якісної імплементації свого конкурентного 
потенціалу. В свою чергу, несистемний 
характер державної регуляторної політики в 
аграрній сфері наразі, зазвичай, призводить 
до зворотних ефектів. Державне 
регулювання розвитку суб’єктів аграрного 
виробництва має передбачати формування 
та функціонування структурованої системи 
впливів на протікання соціально-
економічних та організаційно-управлінських 
процесів, які мають опосередковуватися в 
імплементації чітко визначених важелів та 
інструментів, як прямого, так і непрямого 
впливу. 
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Таблиця 1 
Ідентифікація конкурентного потенціалу через показники економічної ефективності 

окремих аграрних підприємств Харківської області в показниках 2014 року* 
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Площа сільськогосподарських угідь, га 10330 5575 10062 5514 8743 3589 4431 
- у т.ч. ріллі 6497 5575 9351 5514 7568 3589 3784 
Чисельність працівників, осіб 500 716 305 307 289 170 160 
- у т.ч. у рослинництві 243 83 95 43 77 69 37 
            у тваринництві 257 633 210 264 212 101 123 
Виручка від реалізації, тис. грн. 30401,6 66334,5 34799,8 21533,8 18292,7 5897,4 9059,1 
- у т.ч. у рослинництві 7720,5 11589,8 23504,1 11976,1 6192,1 4000,1 3001,3 
            У тваринництві 21710,8 51690,6 11295,7 8995,6 12100,6 1727,7 6008,1 
Повна собівартість, тис. грн. 22095,5 130693,4 24830,7 19455,2 16537,3 5872,5 6636,1 
- у т.ч. у рослинництві 5717,8 7498,1 15360,4 9598,9 4095,8 2862,7 1733,7 
            у тваринництві 15328,3 120214,3 9470,3 9126,2 12441,5 2705,9 4877,0 
Прибуток (збиток), тис. грн., в т.ч.: 8306,10 -64358,90 9969,10 2078,60 1755,40 24,90 2423,00 
продукції рослинництва 2002,70 4091,70 8143,70 2377,20 2096,30 1137,40 1267,60 
продукції тваринництва 6382,50 -68523,70 1825,40 -130,60 -340,90 -978,20 1131,10 
Рівень рентабельності (збитковості), %, в т.ч.: 37,59 -49,24 40,15 10,68 10,61 0,42 36,51 
продукції рослинництва 35,03 54,57 53,02 24,77 51,18 39,73 73,12 
продукції тваринництва 41,64 -57,00 19,27 -1,43 -2,74 -36,15 23,19 

 

* Джерело: розраховано за даними ф. 50-СГ «Основні економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств» 
 

Набуття підприємствами тенденції до 
підвищення рівня економічної ефективності 
діяльності на тому чи іншому цільовому 
ринку є свідченням успішної реалізації його 
конкурентного потенціалу розвитку. Втім, 
таке підвищення може бути спричинено 
короткостроковою тенденцією до зростання 
цін на відповідні види продукції. Останнє 
зумовлює моментальний характер змін 
конкурентоспроможності продукції та 
тенденційний характер змін 
конкурентоспроможності підприємства. 
Таким чином, важливою ознакою 
конкурентоспроможності підприємства є 
тривалість та перспективність оперування на 
визначеному ринку з певним товаром. 

З огляду на тривалість перспективи 
успішної діяльності аграрних підприємств 
на цільових ринках збуту продукції 
ідентифіковано основні стратегічні 
пріоритети підвищення їх 

конкурентоспроможності, до складу яких 
слід відносини: підвищення рівня 
концентрації капіталу суб’єктами-
товаровиробниками із залученням 
інтеграційних інструментів, створення умов 
для інвестиційної привабливості аграрних 
підприємств, реінвестування 
акумульованого прибутку в розвиток 
економічного потенціалу; збільшення 
розмірів аграрних підприємств та масштабів 
виробництва з метою відкриття 
можливостей для утворення комерційно-
значимих партій сільськогосподарської 
продукції; створення цінових та якісних 
конкурентних переваг на основі широкого 
впровадження інновацій в виробничо-
збутову діяльність аграрних підприємств; 
освоєння видів продукції, що користуються 
попитом на зовнішньому ринку, зокрема, 
органічної та екологічно-чистої 
сільськогосподарської продукції; 
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раціональне вирішення проблеми 
зберігання продукції з метою 
результативного використання сезонних 
цінових коливань на цільових ринках збуту.  

Реалізація вказаних стратегічних 
напрямів у вигляді процедур управління 
конкурентоспроможністю аграрних 
підприємств та їх продукції дозволить 
останнім підвищити економічну 
ефективність своєї діяльності, збільшити 
рівень ринкової влади та ефективно 
адаптуватися до некерованих викликів 
цільових ринків збуту. 

Висновки. Обґрунтована концепція 
побудови та функціонування організаційно-
економічного механізму підвищення 
конкурентоспроможності аграрних 
підприємств передбачає включення до його 
складу елементів та компонент, що 
відносяться до зовнішнього та внутрішнього 
середовища підприємства та відрізняються 
інтенсивністю впливу на формування рівня 
конкурентоспроможності підприємства та 
його продукції на цільових ринках. Вказана 
концепція дозволяє ефективно адаптувати 
систему управління 
конкурентоспроможністю аграрного 
підприємства до умов цільових ринків збуту 
продукції за рахунок коректної 
ідентифікації його конкурентної структури 
та визначення раціональної позиції 
підприємства-товаровиробника, 
обґрунтований вибір інструментарію впливу 
на рівень конкурентоспроможності та 
мобілізації конкурентного потенціалу 
підприємства. 

Ідентифіковано економічні 
передумови та структурні тенденцій 
конкурентного розвитку цільових об’єктних 
ринків продукції аграрних підприємств. 

Встановлено, що цільові ринки продукції 
аграрних підприємств за конкурентною 
структурою можна класифікувати, як ринки 
олігопсонії та монопсонії на рівні 
підприємства-товаровиробника. Вказана 
ідентифікація підтверджується 
застосуванням методичного підходу, в основі 
якого лежить визначення інтегрального 
показника конкурентного розвитку ринку 
для визначення параметрів кількісної оцінки 
станів конкурентної структури та напрямів її 
розвитку. 

Гармонізація економічних інтересів 
учасників ринку сільськогосподарської 
продукції передбачає усунення умов для 
виникнення цінового диктату з боку тієї чи 
іншої функціональної групи підприємств-
учасників ринку. Шляхом вирішення цього 
проблемного питання є підвищення рівня 
концентрації та ефективності 
функціонування капіталу аграрних 
підприємств. При цьому рівень концентрації 
капіталу в межах тієї чи іншої 
функціональної групи підприємств-
учасників ринку, а саме  товаровиробників, 
посередників, експортерів, переробних 
підприємств, визначає їх раціональну 
поведінку, спрямовану на підвищення 
економічної ефективності діяльності, а отже 
і конкурентну політику, адже за інших 
рівних умов варіантів раціоналізації 
політики підприємства багато бути не може. 
Останнє зумовлює застосування відповідних 
стратегій, як правило, спрямованих на 
набуття підприємствами достатньої для 
повноцінної реалізації економічного 
потенціалу ринкової частки, створення 
цінових переваг перед конкурентами без 
суттєвого зниження рівня економічної 
ефективності власної діяльності тощо. 
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Аннотация. 
Орел В.М., Таран Н.В. Инструменты рыночной адаптации систем управления 

конкурентоспособностью продукции аграрных предприятий. 
В статье осуществлено теоретическое обобщение адаптационного инструментария управления 

конкурентоспособностью аграрных предприятий на целевых рынках сбыта сельскохозяйственной продукции. 
Обоснована целостная концепция построения и функционирования организационно-экономического механизма 
повышения конкурентоспособности аграрных предприятий на основе их адаптации к условиям целевых рынков 
сбыта продукции, в основе которой лежит идентификация конкурентной структуры целевого рынка, 
определение рациональной позиции предприятия-товаропроизводителя, обоснован выбор инструментария 
воздействия на уровень конкурентоспособности предприятия и мобилизации его конкурентного потенциала. 
Идентифицировано экономические предпосылки и структурные тенденции конкурентного развития объектных 
рынков продукции аграрных предприятий. Предложен методический подход к определению конкурентного 
потенциала аграрных предприятий на основе систематизации их сбытовых систем и определение степени их 
адаптивности к изменениям конкурентной структуры и конъюнктуры целевых рынков сбыта. Развиты 
стратегические направления повышения конкурентоспособности аграрных предприятий на основе обеспечения 
положительной динамики концентрации капитала с целью ускорения адаптации предприятий к изменениям 
характеристик целевых рынков. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентный потенциал, концентрация капитала, целевой рынок, 
адаптивный механизм. 
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Abstract. 
Orel V., Taran N. Instruments of agricultural enterprises competitiveness’ management systems market 

adaptation. 
The article is devoted to the theoretical generalization and obtaining the new solution of scientific substantiation of 

adaptive economic mechanisms of agricultural enterprises competitiveness improving in the target markets of agricultural 
products. The conception of construction and operation of the organizational and economic mechanism of agricultural 
enterprises competitiveness increase on the basis of their adaptation to target markets products is grounded. The economic 
conditions and structural trends of objective competitive product markets of agricultural enterprises are identified. The 
methodical approach to determining the competitive potential of agricultural enterprises based on systematization of their 
marketing systems and determination of the adaptability to changes in the competitive structure of the market situation and 
target markets degree is considered. Strategic directions for improving the competitiveness of agricultural enterprises on 
the basis of ensuring the positive dynamics of the enterprises-producers capital concentration to accelerate and streamline 
enterprise adapt to changes are developed. 

Keywords: competition, competitive potential, concentration of capital, target market, an adaptive mechanism. 
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КАТЕГОРІЯ «РИНКОВИЙ РОЗПОДІЛ» В ДОСЛІДЖЕННЯХ УПРАВЛІННЯ 
МАРКЕТИНГОВО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 

Зайцев Ю.О. Категорія «ринковий розподіл» в дослідженнях управління маркетингово-
збутовою діяльністю аграрних підприємств. 

Стаття присвячена систематизації понятійно-категоріального апарату досліджень маркетингової та 
збутової діяльності аграрних підприємств. Розглянуто взаємозв’язок понять «маркетингова діяльність» та 
«збутова діяльність» підприємства з категорією «ринковий розподіл продукції». Встановлено, що як складова 
процесу відтворення, розподіл є ключовою стадією, яка визначає результативність, а отже й тип відтворення. 
При реалізації стадії розподілу продукції в структурі циклу відтворення приймаються та втілюються 
рішення, які вже на стадії обміну формують результати економічної діяльності суб’єктів. Доведено доцільність 
розгляду капіталу в якості об’єкта відтворення, що дозволяє ідентифікувати напрями, шляхи та інструменти 
забезпечення ефективності протікання всіх стадій відтворювального процесу на мікрорівні. 

Ключові слова: ринок, маркетингова діяльність, збутова діяльність, аграрне підприємство, ринковий 
розподіл продукції. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Необхідність стабілізації розвитку 
суб’єктів аграрної сфери національної 
економіки, передусім, аграрних 
підприємств, актуалізує вирішення ключової 
проблеми економічної науки, а саме 
підвищення економічної ефективності 
здійснення ними виробничо-комерційної 
діяльності. При цьому сучасні реалії 
здійснення основної діяльності аграрними 

товаровиробниками зміщують акценти у 
вирішенні питань підвищення економічної 
ефективності з площини впровадження 
прогресивних технологій та удосконалення 
організації виробництва продукції в 
площину раціоналізації управління 
маркетингово-збутовою діяльністю. Слід 
зазначити, що дві третини потенційних 
обсягів прибутку аграрні підприємства 
втрачають через неефективно та 
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нераціонально організований маркетинг та 
збут продукції, відсутність обґрунтованих 
стратегій розвитку товарної спеціалізації, 
ціноутворення, комбінаційної взаємодії зі 
споживацькою аудиторією тощо. 

Суттєвий відбиток на вказане 
накладають також питання конкурентної 
структуризації цільових ринків збуту 
продукції аграрних підприємств, а також 
побудови та імплементації інституційних 
регуляторів аграрного ринку, в цілому. В 
свою чергу, конкурентна структура цільових 
ринків є визначальною системною 
факторною характеристикою, яка здійснює 
вплив на формування та реалізацію як 
маркетингової стратегії і політики, так і на 
застосування збутових технологій. Останнє 
потребує набуття системності вирішенням 
питань управління маркетинговою та 
збутовою діяльністю аграрних підприємств, 
адже необґрунтовані та нераціональні 
рішення в менеджменті аграрних 
підприємств, передусім, в маркетингово-
збутовій сфері, призводять до 
необґрунтованого зростання повних витрат 
на створення продукції у порівнянні з 
виробничими, що знижує прибутковість 
основної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблемні питання побудови 
механізмів та систем маркетингово-збутової 
діяльності аграрних підприємств 
розглядаються в працях таких вчених, 
як: Эванс Дж., Берман Б., Друкер П., 
Залманова М., Котлер Ф., Хершген Х., 
О'Шоннеси Дж., Соренсен О., 
Костоглодов Д., Харисова Л., 
Подиновский В., Стиглер Дж. Та багатьох 
інших. Не дивлячись на глибину та 
багатоаспектність досліджень вказаних 
авторів, питання однозначності тлумачення 
ключових категорій та понять, пов’язаних з 
вивченням маркетингово-збутової діяльності 
підприємств, зокрема суб’єктів аграрної 
сфери економіки, лишається невирішеним. 
Його розв’язання потребує всебічного 
вивчення генезису понятійно-
категоріального апарату подібних 
дослідження та формалізації казуальних 
зв’язків між основними його елементами. 

Формулювання цілей статті. Метою 
даної публікації є систематизація понятійно-

категоріального апарату досліджень 
маркетингової та збутової діяльності 
аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Досягнутий рівень організації 
та технологій виробництва продукції 
аграрних підприємств дозволяє успішно та 
результативно управляти змінами обсягів та 
якості продукції. Крім того, саме наявність 
виробничо-технологічних можливостей 
вітчизняних аграрних підприємств є 
основою формування їх економічного 
потенціалу, передусім, в частині його 
виробничої складової. Втім, ефективна 
реалізація цього потенціалу 
унеможливлюється недосконалістю 
виконання збутової стадії виробничо-
комерційного циклу та нераціональністю 
маркетингу продукції аграрних 
підприємств. При цьому, якщо маркетингова 
стратегія та маркетингова політика визначає 
загальний та специфічні напрями розвитку 
економічної діяльності підприємства, то від 
організації збутової стадії залежить 
остаточне формування фінансових 
результатів. 

Вирішення складної та багатогранної 
наукової проблеми підвищення економічної 
ефективності діяльності аграрних 
підприємств шляхом впорядкування та 
раціоналізації управління маркетингом та 
збутом продукції передбачає розв’язання 
питань гармонізації економічних інтересів 
учасників аграрного ринку, обґрунтування 
теоретико-методологічних та прикладних 
засад раціоналізації систем ринкового 
розподілу продукції, пошуку обґрунтованих 
та дієздатних моделей збору, обробки та 
використання маркетингової інформації. 
Слід звернути увагу, що маркетингова та 
збутова діяльність аграрного підприємства 
на макрорівні є атрибутами стадії розподілу 
в структурі циклу відтворення. Отже, 
конкретизацію, розвиток та уточнення 
основних категорій та понять, пов’язаних з 
дослідженнями маркетингу та збуту 
аграрних підприємств доцільно виконувати 
саме через призму їх відношення до 
розподілу в структурі циклу відтворення, в 
цілому, та ринкового розподілу продукції, 
зокрема. 

Розкриття сутності компонент 
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понятійно-категоріального апарату 
дослідження з огляду на специфіку та 
проблемну спрямованість дослідження 
доцільно розпочинати з ідентифікації 
теоретичної та загальнонаукової сутності 
категорії розподілу, а також встановлення її 
зв’язків з категоріями «відтворення», 
«ефективність» та «ринок». При цьому 
розгляд вказаних зв’язків з процесами 
створення доданої вартості та формування 
доходів і прибутків аграрних підприємств. 
Останнє дозволяє виявити основні 
викривлення та диспропорції в протіканні 
стадії розподілу продукції аграрних 
підприємств у відтворювальному процесі з 
метою подальшого використання виявлених 
ознак в процесі управління маркетингово-
збутовою діяльністю аграрних підприємств з 
огляду на підвищення економічної 
ефективності їх діяльності та стабілізації 
розвитку. 

Наразі, в сучасній економічній науці 
немає єдності у позиціях різних дослідників 
щодо визначення категорій, які 
розглядаються. Деякі вчені навіть не 
відокремлюють при розгляді питань 
функціонування суб’єктів та соціально-
економічних систем мікрорівня поняття 
«збут» та «ринковий розподіл», «ринковий 
розподіл» та «товарорух» тощо, що 
призводить до дифузії вказаних категорій в 
наукових роботах. Це унеможливлює цілісне 
сприйняття сутності процесів формування 
економічних ефектів на збутовій стадії 
виробничо-комерційного циклу при 
виконанні теоретичних досліджень та 
створенні їх значимих результатів. Останнє 
суттєво впливає на формування 
рекомендацій щодо практичної діяльності 
аграрних підприємств та органів державного 
управління, які здійснюють регуляторну 
політику щодо функціонування аграрного 
ринку. 

Звертаючись до наукових позицій 
дослідників щодо питань ринкового 
розподілу продукції, зокрема, продукції 
аграрних підприємств спробуємо 
ідентифікувати протиріччя методологічного 
характеру та визначити основні категорії та 
поняття з огляду на контекст нашого 
дослідження. 

Дж. Р. Еванс та Б. Берман визначають 

розподіл як оптово-роздрібну функцію, 
пов’язану зі спрямуванням продукції на різні 
споживацькі ринки з включенням до складу 
розподілу та збуту трьох елементів, а саме 
транспортування, зберігання та контактів зі 
споживачами [1]. П. Друккер зазначає, що 
переміщення товарів та їх складування є 
компонентами діяльності зі збуту [2]. Такий 
підхід є надто спрощеним та таким, що не 
тільки не розкриває сутності категорій 
«розподіл» та «збут», а й призводить до 
підміни понять. Обумовлено це специфікою 
наукових завдань, які ставили перед собою 
вказані зарубіжні вчені. З огляду на завдання 
ж нашого дослідження доцільно чітко 
розмежовувати вказані категорії. 

Отже, категорія «розподіл» в 
зарубіжній економічні науці отримала 
найбільший розвиток в 50-60-ті роки ХХ 
століття як відповідь на еволюцію ринку, а 
саме перехід від індустріального до 
постіндустріального етапу становлення 
світової економіки, який позначений зміною 
ринку продавця ринком покупця, а отже 
дефіциту товарів придатних до споживання 
їх надлишком. На початковій стадії 
широкого використання термін «розподіл» 
дуже часто ототожнювався з терміном 
«маркетинг», який значною мірою 
популяризувався в той же самий період, що 
ускладнило термінологічний апарат 
економічних досліджень. 

У вітчизняній економічній науці межі 
тлумачення категорії «розподіл» стосовно 
процесу обігу продукції на ринку знаходимо 
в працях М.Є. Залманової [3]. У вказаних 
дослідженнях ринковий розподіл змістовно 
поєднав пакування продукції, експедицію, 
управління збутом, зберігання, 
транспортування тощо. Такий підхід 
відповідає напряму нашого дослідження, 
втім, не повністю розкриває економічну 
сутність ринкового розподілу продукції, як 
процесу, через розгляд обмеженого переліку 
його учасників. 

Найбільш поширеними та такими, що 
цитуються у більшості наукових праць, є 
визначення категорій «розподіл продукції» 
та «товарорух», які містяться в працях 
Ф. Котлера, Х. Хершгена, Дж. О’Шонесі, 
Г. Асселя та інших. 

На думку Ф. Котлера під товарорухом 
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слід розуміти діяльність з планування, 
практичної реалізації та контролю за 
фізичним переміщенням матеріалів та 
готових виробів від місць їх походження до 
місць їх використання з метою задоволення 
потреб споживачів з вигодою для суб’єкта, 
який таку діяльність здійснює [4]. 
Актуалізація питань економічної 
результативності та ефективності участі у 
процесі розподілу для суб’єкта сфери обігу в 
даному визначенні є цілком виправданим, 
адже без економічної зацікавленості 
неможливим стає, власне, формування 
каналів товароруху, адже в основі їх 
функціонування лежить комерційна 
діяльність посередників. 

Ханс Хершген визначає розподіл, як 
регулювання всіх виробничих заходів, 
спрямованих на переміщення продукту в 
просторі та часі від місць виробництва до 
місць споживання [5]. Таке визначення є 
надто загальним та ставить більше запитань, 
ніж дає відповідей стосовно сутності самої 
категорії, адже конкретизація заходів є 
досить широкою та включає управління та 
реалізацію транспортних, складських 
процесів, передпродажну підготовку, 
пакування, укрупнення та подрібнення 
товарних партій, здійснення маркетингових, 
комунікаційних, інформаційних дій тощо. 
Безумовно, формулювання, запропоноване 
вказаним дослідником, претендує на 
вичерпність, проте в такому визначенні 
замало конкретики. Крім того, в ньому 
нівелюється комерційна складова розподілу. 
Безперечно, можливо розглядати 
комерційну діяльність суб’єктів економічних 
відносин, як виробництво та споживання 
певних специфічних послуг. Втім, такий 
підхід без глибокого методологічного 
пророблення лише ускладнює 
категоріальний апарат. 

Наявність процесу розподілу 
передбачає участь в ньому певних суб’єктів 
економічних відносин, які вступають у 
обмінні зв’язки між собою, створюючи в ході 
повторення операцій в рамках цих зв’язків 
певні системи, за рахунок функціонування 
яких продукція потрапляє від виробника до 
споживача, які найчастіше кваліфікуються в 
економічній літературі, як «системи 
розподілу». Вказаний термін вперше ввів в 

обіг в економічній науці Дж. О’Шонессі, 
який під категорією «система розподілу» 
запропонував розуміти мережу людей, 
інститутів та агенцій, які залучені до потоку 
товарів до споживача, разом з 
інформаційними, фінансовими, 
рекламними та іншими видами діяльності, 
які забезпечують придатність та 
привабливість продукту для продажу та 
перепродажу [6]. Таке визначення є 
достатньо ємним та таким, що вичерпно 
характеризує сутнісні ознаки системи 
розподілу. Однак, вказане формулювання не 
передбачає чіткого розмежування категорій 
«товар» та «продукт», а також передбачає 
пріоритетність розгляду ринку, як мережі, 
та, відповідно домінування мережного 
принципу ринкового розподілу товарів, 
започаткованого датським вченим 
О. Соренсеном [7], фактично ігноруючи інші 
принципи та теорії побудови архітектури 
механізмів товарного ринку. 

Російські вчені Д.Д. Костоглодов та 
Л.М. Харісова дають таке загальне 
визначення категорії «розподіл», як 
сукупність комерційного, канального та 
фізичного розподілу товарів [8]. Таке 
визначення цілком відповідає контексту 
дослідження вказаних авторів, яке стосується 
питань розподільчої логістики. В його основі 
лежить функціональний підхід, адже на 
думку авторів: до комерційного розподілу 
слід відносити функції планування, аналізу, 
контролю та регулювання збуту; до 
канального розподілу — функції передачі 
права власності на конкретний товар а бо 
послугу на шляху від виробника до 
споживача, а до фізичного розподілу — 
функції зберігання, транспортування, 
складування тощо. Втім, вказане 
формулювання неможливо розглядати як 
універсальне та таке, що претендує на 
загальнонаукове значення, адже воно є надто 
специфічним. Крім того, виконання 
суб’єктом функцій управління збутом, 
віднесених до комерційного розподілу, 
власне охоплюють питання реалізації 
функції канального та фізичного розподілу, 
які є об’єктами планування, аналізу, 
контролю та регулювання збуту. Таким 
чином, авторська позиція щодо розгляду 
комерційної, канальної та фізичної 
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складових розподілу, як рівнозначних не є 
достатньою мірою обґрунтованою. Крім 
того, невизначеним у дефініції залишився 
суб’єкт розподілу і як процесу, і як стадії 
відтворення, і як функції, згідно з підходом 
вказаних авторів. 

Видатний зарубіжних вчених-
маркетолог Генрі Ассель визначає категорію 
«товаророзподіл», як всі види діяльності, 
пов’язані з переміщенням товарів з місця 
виробництва до місця продажу або 
споживання, а категорію «система 
розподілу», як групу незалежних компаній, 
яка складається з виробників, оптових та 
роздрібних торговців, що покликана довести 
необхідний набір товарів до споживачів в 
необхідному місці та в потрібний час. 
Вказане визначення відповідає контексту 
нашого дослідження, втім, слід звернути 
увагу на віднесення автором до сфери 
товаророзподілу всіх без виключення 
процесів економічної діяльності суб’єктів 
ринку. Однак, конкретизація дефініції 
можлива з огляду на предметно-об’єктну 
сферу того чи іншого дослідження. Останнє 
обумовлює універсальний характер 
вказаного визначення. 

Розглянуті визначення категорій 
«розподіл» та «ринковий розподіл» є 
достатньо близькими та такими, що не 
містять критичний протиріч. Зокрема, 
Ф. Котлер робить основний акцент на 
формуванні прибутку, як мети участі 
суб’єкта в процесі чи обслуговуванні 
процесу товароруху, з чим важко не 
погодитися, адже саме отримання прибутку 
є метою підприємницької діяльності. В свою 
чергу, співставлення величин економічних 
результатів та витрат суб’єктів-учасників 
каналів розподілу може бути покладено в 
основу економічної оцінки ефективності 
функціонування системи розподілу 
продукції підприємства, в цілому.  

Виконаний розгляд та співставлення 
ключових наукових позицій щодо 
тлумачення категорій «ринковий розподіл» 
та «товарорух» стосовно 
сільськогосподарської продукції дозволяє 
сформулювати їх визначення, яке відповідає 
та розкриває контекст нашого дослідження. 
Отже, ринковий розподіл являє собою 
складну та багатогранну економічну 

категорію, яка включає організаційно-
економічні, організаційно-правові, 
управлінські та логістичні процеси, явища та 
події, які відбуваються при здійсненні 
основної діяльності суб’єктами ринку 
певного виду продукції, та є пов’язаними з 
переміщенням продукції від постачальника 
до споживача при задоволенні попиту на 
товари та послуги з метою отримання 
прибутку вказаними суб’єктами. Таке 
визначення відображає сутнісні 
характеристики ринкового розподілу 
продукції, зокрема, продукції аграрних 
підприємств та дозволяє ідентифікувати 
кінцевого споживача на ринку, як його 
ключового учасника, що генерує попит, 
проте фактично не є учасником процесу 
розподілу продукції, а є безпосереднім її 
користувачем. 

В свою чергу, система ринкового 
розподілу продукції підприємства являє 
собою впорядковану сукупність зв’язків 
підприємства з іншими учасниками ринку, 
реалізація яких дозволяє формувати та 
використовувати канали ринкового 
розподілу продукції, а також задовольняти 
економічні інтереси вказаних суб’єктів та 
отримувати прибуток за рахунок здійснення 
комерційних операцій в процесі доведення 
продукції від виробника до споживача. 

Вказані визначення акцентують увагу 
на двох основних аспектах ідентифікації 
категорії, що розглядається: по-перше, на 
результативному, тобто витрати, пов’язані з 
функціонуванням системи розподілу мають 
не тільки бути ефективними в одному 
комерційному циклі, тобто суб’єкт, який 
формує систему розподілу своєї продукції 
має досягати окупності витрат на 
функціонування та використання такої 
системи, а й спрямовані вони мають на 
створення умов для стабілізації та 
підвищення економічної ефективності всієї 
діяльності суб’єкта; по-друге, на 
суб’єктивному характері розподілу 
продукції та формування систем розподілу, 
тобто безпосередньому відношенні 
розподілу продукції та відповідних систем 
розподілу продукції до учасників 
економічних відносин, які існують за 
межами конкретного суб’єкта (виробника 
або постачальника). 
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Втім, не слід забувати, що категорія 
«розподіл продукції» за своєю етимологією 
та змістом безпосереднім чином пов’язана з 
більш загальною економічною категорією, а 
саме розподілом, як стадією 
відтворювального процесу, адже розподіл 
продукції функціонально виконує 
доведення благ до споживача, а за рахунок 
обмінних операцій (протікання стадії обміну 
у відтворювальному процесі) вже 
формуються економічні результати 
діяльності суб’єктів сфер виробництва та 
обігу продукції. Таким чином, для 
всебічного пояснення економічного змісту 
розподілу продукції в контексті питань 
нашого дослідження доцільно з’ясувати 
відношення розподілу продукції до 
відтворювального процесу, в цілому (рис. 1). 

Як проілюстровано на рис. 1 та у 
запропонованому вище визначенні категорії 

«розподіл продукції», вона має безпосереднє 
відношення до формування економічних 
результатів виробництва та реалізації 
продукції, адже пов’язує стадію виробництва 
зі стадією обміну, фактично охоплюючи 
останню в процесі відтворення. З огляду на 
вказану обставину актуалізуються два 
аспекти розподілу продукції, а саме 
функціональний та результативний, 
вивчення яких, власне, дозволяє всебічно 
розкрити економічну сутність цією ключової 
категорії нашого дослідження. При цьому 
розгляд функціонального та 
результативного аспектів розподілу 
неможливо проводити безвідносно до 
деталізації суб’єктів сфер виробництва або 
обігу продукції. Особливо остання обставина 
стосується функціонального аспекту 
розподілу продукції. 
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Рис. 1. Відношення розподілу продукції до стадій відтворення* 
* Джерело: узагальнено автором на основі джерел [1, 2, 9] 

 

В залежності від приналежності до 
сфер виробництва або обігу продукції, а 
також від масштабів економічної діяльності 
та спеціалізації суб’єкти розподілу 
виконують різний набір функцій. В сучасній 
економічній науці не існує єдиного підходу 
до визначення функцій учасників розподілу 
продукції, отже вимагають систематизації та 
критичного перегляду найбільш поширені 
підходи до розгляду цього питання. Так, 
зокрема, Дж. О’Шоннесі виділяє три основні 
функції: стимулюючу, посередницьку та 

обслуговуючу [6]. Д.Д. Котоглодов та 
Л.М. Харісова об’єднують функції розподілу 
в чотири групи: 1) визначення попиту 
споживачів та організація його задоволення; 
2) накопичення, сортування та розміщення 
запасів готової продукції; 3) встановлення 
господарських зв’язків з постачання 
продукції; 4) вибір раціональних форм руху 
товарів та організація торгівлі [8]. До 
перерахованих функцій слід додати: 
виконання маркетингових досліджень, 
встановлення контактів з потенційними 
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покупцями, організацію переговорів 
відносно цін та інших комерційних умов 
реалізації продукції, додаткове 
пристосування товарів до вимог покупців, 
участь у плануванні нової продукції, 
фінансування витрат на функціонування 
каналу, прийняття відповідальності та 
ризиків в процесів товароруху. 

Наведені наукові підходи до 
визначення функціонального навантаження 
суб’єктів розподілу не містять протиріч, втім, 
розрізняються ступенем деталізації функцій. 

На нашу думку, для універсального 
пояснення сутності функціонального 
навантаження суб’єктів розподілу доречним 
є розгляд маркетингових, комерційних, 
логістичних та управлінських функцій 
вищого порядку, з подальшою деталізацією 
та конкретизацією функцій нижчих 
порядків в залежності від приналежності 
суб’єкта до сфери виробництва чи обігу, 
спеціалізації, масштабу тощо. Три рівні 
деталізації функцій суб’єктів розподілу 
проілюстровані в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Ієрархія функцій суб’єктів розподілу* 
 

Рівні ієрархії функцій Група 
функцій Вищий Нижчий 

Маркетингові 
функції 

Формування товарної політики. 
Формування цінової політики. 
Формування комунікаційної 
політики. 
Формування політики 
просування. 

Виконання маркетингових досліджень. 
Участь у плануванні номенклатури 
виробництва та збуту продукції. 
Формування підкріплення товарів. 
Організація комунікаційних заходів. 
Налагодження зворотного зв’язку 
з цільовою аудиторією. 

Комерційні 
функції 

Закупівля та продаж продукції. 
Додаткове пристосування товарів 
до потреб споживачів 
(сортування, пакування тощо). 
Несення комерційних ризиків. 

Укладання договорів з покупцями та 
посередниками. 
Виконання комерційних операцій 
з продажу продукції. 
Самостійне або з залученням послуг третіх осіб 
виконання операцій сортування, пакування тощо. 

Логістичні 
функції 

Транспортування товарів. 
Зберігання товарів. 
Управління запасами. 

Самостійна або із залученням третіх осіб 
організація перевезень. 
Організація складування товарів 
та раціоналізація управління запасами 

Управлінські 
функції 

Планування. 
Організація. 
Контроль. 
Регулювання. 

Виявлення альтернативних систем розподілу. 
Оцінка умов розподілу. 
Визначення цілей розподілу. 
Розробка стратегії розподілу. 
Вибір каналів розподілу. 
Забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів 
системи розподілу, товарних та 
грошових потоків та інформації. 
Адаптація комерційних операцій 
розподілу до умов ринку. 
Оцінка функціонування каналів розподілу. 
Координація протікання подій 
в процесі розподілу. 
Модифікація системи розподілу. 

* Джерело: узагальнено автором 
 

Подальша деталізація функцій 
можлива в умовах дослідження конкретної 
системи розподілу певного виду продукції. У 
табл. 1 проілюстроване найбільш 
загальне тлумачення функціонального 

навантаження, яке виконується всіма без 
винятку учасниками процесу розподілу з 
огляду на головну його мету, а саме 
отримання економічних результатів від 
наближення продукції до покупця, який 
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може використовувати її як для споживання, 
так і для подальшого перепродажу. Втім, 
перелічені функції дають достатнє уявлення 
щодо функціонального аспекту сутності 
розподілу продукції. 

При цьому набір функцій може суттєво 
доповнюватися в залежності від специфіки 
ринку того чи іншого товару. Однак, 
перелічена в табл. 1 сукупність функції в 
будь-яком разі буде виконуватися 
сукупністю суб’єктів системи розподілу 
безвідносно до характеристик об’єктового 
ринку. При цьому об’єктивними процесами, 
які протікають на практиці є дифузія та 
концентрація функцій, передусім, в 
залежності від сформованих каналів 
розподілу продукції. 

Стосовно результативного аспекту 
розподілу продукції, передусім, необхідно 
підкреслити, що об’єктом розподілу є 
продукція, яка може бути для покупця як 
об’єктом перепродажу, так і об’єктом 
споживання, а отже може розглядатися як 
ресурс. При цьому ефективна економіка 
передбачає розподіл ресурсів, за якого вони 
зосереджуються в тих суб’єктів, в яких 
індивідуальна ефективність використання 
ресурсу є максимальною. 

У сучасній науці загальноприйнятим є 
критерій визначення ефективності 
розподілу ресурсів, запропонований 
італійським економістом і соціологом 
В. Парето. Він визначив, що розподіл 
ресурсів є ефективним, якщо не існує 
перерозподілу ресурсів, який забезпечував 
би будь-кому вигоду без того, щоб іншим не 
було завдано шкоди. Цим зумовлене 
виникнення в економічній науці категорії 
Парето-ефективність. При цьому Парето-
ефективний розподіл ресурсів у виробництві 
має місце, якщо неможливо перерозподілити 
сукупний обсяг виробництва будь-якого 
продукту між виробниками так, щоб 
зменшити сукупні загальногалузеві витрати 
виробництва цього продукту. Це передбачає 
таку рівновагу, коли граничні витрати на 
виробництво певного продукту є рівними 
для всіх виробників [9]. Якщо вони не 
однакові, то сукупні загальногалузеві 
витрати можуть бути скорочені, коли 
підприємства з низькими граничними 
витратами збільшують випуск, а 
підприємства з високими граничними 
витратами – скорочують, що, власне і є на 

сьогоднішній день притаманним 
вітчизняному виробництву 
сільськогосподарської продукції. За 
Дж. Стіглером, рівність доходу кожного 
ресурсу в усіх видах використання є умовою 
одержання найбільшого продукту з даних 
ресурсів [10]. Зазначена рівновага 
досягається у випадку, коли граничні 
витрати кожного виробника дорівнюють 
ціні або коли цінність, яку споживач надає 
споживанню блага, дорівнює граничним 
витратам на виробництво цього блага. 

Парето-ефективний розподіл ресурсів 
у сфері споживання передбачає таке 
становище, коли неможливо 
перерозподілити сумарні обсяги блага 
продукту між споживачами в такій спосіб, 
щоб покращати становище хоча б одного 
споживача, не завдаючи шкоди іншому 
споживачеві. Таким чином, відношення 
кількості додаткових одиниць певного блага, 
які споживач має отримати взамін на відмову 
від споживання одиниці іншого блага 
(гранична норма заміщення блага), для 
будь-якої норми благ має бути однаковим 
для всіх споживачів. Оскільки 
співвідношення граничних корисностей 
дорівнює співвідношенню цін, зазначена 
рівновага досягається за умови, якщо ціни 
кожної одиниці певного блага однакові та 
дорівнюють граничним витратам. 

Об’єднання ознак Парето-ефективності 
у сфері виробництва та споживання дає 
змогу сформулювати ознаки ефективного 
розподілу ресурсів на стадії обміну: розподіл 
ресурсів є ефективним, якщо неможливо 
змінити сумарні обсяги товарів, які 
виробляються, в такий спосіб, щоб 
покращати становище принаймні одного 
споживача без того, щоб не погіршити 
становище будь-якого іншого споживача. 
Передумовою такого розподілу є рівновага 
граничної норми заміщення та 
трансформації, тобто зміни приросту обсягу 
випуску певного блага, який може бути 
отриманий за рахунок скорочення обсягу 
випуску іншого блага. Гранична норма 
трансформації вимірює альтернативні 
витрати зростання випуску і дорівнює 
відношенню граничних витрат на 
виробництво першого блага до граничних 
витрат на виробництво другого блага. В 
межах теорії кривих індиферентності 
Бергсона замість граничної норми 
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заміщення блага використовується поняття 
гранична норма заміщення між працею і 
доходом, тобто сума додаткового доходу, що 
може компенсувати індивіду кожну 
відпрацьовану годину. При цьому 
встановлено, що Парето-ефективність 
досягається, коли гранична норма 
заміщення між працею і доходом дорівнює 
граничній нормі трансформації. Звідси 
випливає, що умови ефективного розподілу 
ресурсів у сфері обміну дотримуються, коли 
граничні витрати на виробництво одиниці 
певного блага в усіх виробників однакові і 
дорівнюють ціні. 

За класичною теорією конкуренції, 
Парето-ефективний розподіл ресурсів або 
алокативна (розподільна) ефективність 
досягається за певних умов: на всіх ринках 
норма прибутку (гранична цінність 
продукту) кожного ресурсу є однаковою в 
усіх видах використання, тобто ціна 
дорівнює граничним витратам; усі 
споживачі максимізують власну корисність 
(достаток); усі підприємства максимізують 
прибуток; ціни виробників і споживачів 
однакові (немає оподаткування). Зазначене 
твердження отримало назву першої 
фундаментальної теореми добробуту 
[10–12]. 

Друга фундаментальна теорема 
добробуту оперує поняттям кривої 
утилітарних можливостей (кривої 
можливостей корисності). Ця крива 
утворюється, якщо припустити, що 
суспільство складається з двох осіб, і 
достаток (рівень корисності) однієї особи 
представити як вісь абсцис, а іншої – як вісь 
ординат. Сукупність точок, що відповідають 
умовам Парето-ефективності, створює 
спадну лінію, що є кривою утилітарних 
можливостей. Згідно з другою 
фундаментальною теоремою добробуту 
кожна точка на кривій утилітарних 
можливостей може досягатися 
конкурентною економікою за умови 
правильного розподілу ресурсів. З цього 
випливає, що існує невизначена кількість 
варіантів Парето-ефективного розподілу 
ресурсів і варіантів розподілу добробуту між 
членами суспільства. Дж. Стігліц зазначає, 
що твердження про Парето-оптимальність 
економіки, тільки вказує на те, що 
неможливо поліпшити становище одного, не 
завдаючи шкоди іншому 10, С. 95. Тому, 

якщо розподіл доходу, породжений 
конкурентним ринком, не задовольняє 
суспільство, інший розподіл доходу може 
бути досягнутий таким ринком за 
збереження ефективного розподілу ресурсів. 
В свою чергу, розподіл доходу є нерозривно 
пов’язаним з розподілом продукції 
(ресурсів). Отже, неможливо заперечувати 
обґрунтованість та доцільність розгляду 
питань результативності та ефективності 
розподілу продукції через призму наукових 
здобутків В. Парето. 

Більш сучасні наукові підходи до 
вивчення питань, пов’язаних з 
результативним аспектом розподілу 
продукції, абсолютно справедливо 
будуються на взаємозв’язку ефективності 
розподілу продукції з існуванням іншої 
об’єктивної категорії, а саме конкуренції на 
ринку. Питання конкуренції, як і питання 
формування ринкової інфраструктури у їх 
взаємозв’язку та взаємовпливі з розподілом 
продукції на ринку більш детально будуть 
розглянуті у другому розділі. Наразі ж 
доцільним є підведення підсумків щодо 
обґрунтованості взаємозв’язку між 
розглянутими категоріями у 
функціональному та результативному 
аспектах. 

Як складова процесу відтворення, 
розподіл є ключовою стадією, яка визначає 
результативність, а отже й тип відтворення. 
Адже саме при реалізації цієї стадії 
приймаються та втілюються рішення, які вже 
на стадії обміну формують результати 
економічної діяльності всіх суб’єктів, 
задіяних у функціонуванні систем 
розподілу. При цьому слід зауважити, що 
при розгляді в якості об’єкту відтворення не 
продукції, або обсягу її виробництва та 
реалізації, а капіталу, який функціонує в 
середовищі суб’єкта сфери виробництва або 
обігу, роль розподілу продукції, тобто 
розподілу капіталу у товарній формі свого 
існування, в поєднанні стадій виробництва, 
розподілу та обміну в процесі відтворення 
опосередковується через забезпечення 
ефективності протікання кожної з 
перелічених стадій. 

Зважаючи на те, що центральною 
метою діяльності будь-якого суб’єкта 
економічних відносин є досягнення певного, 
адекватного критеріям розширеного 
відтворення рівня економічної ефективності 
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за рахунок найбільш раціонального 
використання та модернізації системи 
розподілу своєї продукції. Від ступеня 
раціональності використання суб’єктом та 
адекватності побудови системи розподілу 
певного виду продукції ринковим умовам 
залежатиме ефективність його оперування 
на ринку з цим видом продукції. Отже, 
залежність ефективності від характеристик 
розподілу опосередковується через 
раціональність використання та адекватність 
побудови системи ринкового розподілу 
продукції. Втім, на ринку функціонує далеко 
не один суб’єкт, навіть в умовах монополії 
або монопсонії через підвищений рівень 
економічної ефективності функціонування 
розміщеного у сфері економічної діяльності 
капіталу, нові суб’єкти входитимуть на 
певний об’єктів ринок за об’єктивних та 
суб’єктивних причин. 

Висновки. Отже, раціонально 
будувати, використовувати та модернізувати 
системи розподілу продукції в межах одного 
й того ж об’єктового ринку намагатиметься 
певна кількість суб’єктів, між якими 
формуватимуться відносини конкуренції. 
Зважаючи на те, що охоплення певної долі 
ринку, що є, здебільшого, метою реалізації 
конкурентної політики суб’єкта, 
відбувається на стадії обміну, яка 
поєднується зі стадіями розподілу та 
виробництва завдяки розподілу продукції, 
то взаємозв’язок між конкуренцією та 
розподілом також опосередковується через 
поведінку суб’єкта. В свою чергу, поведінка 
суб’єкта не є невизначеною, хоча й, 
безумовно, носить суб’єктивний характер, а 
такою, що відповідає встановленим 
принципам та закономірностям. 
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Аннотация. 
Зайцев Ю.А. Категория «рыночное распределение» в исследованиях управления маркетингово-

сбытовой деятельностью аграрных предприятий. 
Статья посвящена систематизации понятийно-категориального аппарата исследований маркетинговой 

и сбытовой деятельности аграрных предприятий. Рассмотрена взаимосвязь понятий «маркетинговая 
деятельность» и «сбытовая деятельность» предприятия с категорией «рыночное распределение продукции». 
Установлено, что как составляющая процесса воспроизводства, распределение является ключевой стадией, 
которая определяет результативность, а следовательно и тип воспроизводства. При реализации стадии 
распределения продукции в структуре цикла воспроизводства принимаются и воплощаются решения, которые 
уже на стадии обмена формируют результаты экономической деятельности субъектов. Доказана 
целесообразность рассмотрения капитала в качестве объекта воспроизведения, что позволяет 
идентифицировать направления, пути и средства обеспечения эффективности протекания всех стадий 
воспроизводственного процесса на микроуровне. 

Ключевые слова: рынок, маркетинговая деятельность, сбытовая деятельность, аграрное предприятие, 
рыночное распределение продукции. 
 

Abstract. 
Zaytsev Yu. «Market Distribution» – Category in the Study of Marketing and Sales Management 

Activities of Agrarian Enterprises. 
The article is devoted to the systematization of conceptual and categorical apparatus of marketing research and 

marketing of agricultural enterprises. Intercommunication concepts of «marketing activity» and «sales activity» category 
of companies with «market product distribution» is considered. Established that as part of the process of reproduction, 
distribution is a key step that determines the effectiveness, and therefore the type of play. With the implementation stage 
of product distribution in the structure of the cycle of reproduction are accepted and implemented solutions that at the 
time of forming the exchange of economic performance. The expediency consideration of capital as the object of 
reproduction, allowing you to identify trends, ways and tools to ensure the effectiveness of all stages of the flow of the 
reproduction process at the micro level. 
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Резнік Н.П., Печерський В.В. Формування інституційно-економічного механізму 
корпоративного управління інтегрованим аграрним підприємством. 

У статті викладено методичні рекомендації по формуванню та розвитку системи корпоративного 
управління інтегрованим господарюючим суб'єктом. Обґрунтована необхідність застосування розробленого 
алгоритму, як підходу до аналізу і формування механізму корпоративного управління інтегрованим аграрним 
підприємством дозволяє розглядати всі процеси як єдине ціле. При цьому ефективність процесу проектування 
забезпечується як результативністю кожного етапу, так і швидкістю переходу від попереднього кроку до 
наступного. 

Ключові слова: інтегроване підприємство, управління підприємством, корпоративне управління, 
інституційно-економічний механізм, аграрні підприємства. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Однією з базових умов подолання 
наслідків трансформаційного спаду, 
реалізації в українському аграрному секторі  
стратегії структурних реформ і 
оздоровлення проблемних (що мають 
фінансові утруднення в плані 
платоспроможності) агропідприємств є 
розвиток корпоративного управління як 
інноваційного механізму забезпечення 
ефективності їх діяльності, орієнтованого на 
отримання його відтворювальною 
структурою нового якісно технологічного 
ладу виробництва. Розвиток інтеграційних 
процесів, створення агропромислових 
об'єднань, вдосконалення організаційно-
економічних відносин між суб'єктами 
інтеграції є необхідними процесами 
сучасного суспільного виробництва, 
важливими інституційними елементами 
корпоративної системи. Створення 
інтегрованих агропромислових формувань 
дозволяє поєднати в собі процеси 
виробництва, переробки і реалізації 
продукції, розширити фінансову базу 
учасників, збільшити прибутковість 
виробництва сільськогосподарських 
товаровиробників. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Фундаторами корпоративного 
управління прийнято вважати провідних 
закордонних економістів А. Брейлі і Г. Мінза 
[1], І. Ансофф, Дж. Бенкет, Д. Лорш, 
Н. Мінов, Р. Монкс, Дж. Паунд, Б. Стевард, 
М. Хессель та ін. [2, 3, 4]. Також питань 
корпоративного управління торкались і 
українські вчені, серед яких слід відмітити 
праці А.Е. Воронкової, В.А. Євтушевського, 
Г.В. Назарової, Т.В. Момот, О.С. Поважного 
та ін. [5, 8]. Всі вище перелічені праці значної 
кількості вчених направлені здебільшого, на 
вивчення питання з позиції окремих 
напрямів розвитку інституту 
корпоративного управління, проте як 
цілісного системного підходу вивчення 
зазначеної проблеми жоден із них не 
торкається, що спонукає  до більш 
детального дослідження зазначеного 
напряму. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є практичні рекомендації по 
формуванню та розвитку системи 
корпоративного управління інтегрованим 
господарюючим суб'єктом аграрного 
сектору економіки в умовах зростаючої 
ринкової конкуренції. 
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Виклад основного матеріалу 
дослідження. Корпоративне управління 
виступає комплексом відносин між 
акціонерами, правлінням, наглядовою 
радою, і іншими зацікавленими особами, є 
однією з ключових складових підвищення 
економічної ефективності діяльності 
суб'єктів господарювання, що утворилися в 
результаті акціонування або корпоратизації. 

Суб'єктами корпоративного 
управління в інтегрованому підприємстві 
виступають загальні збори акціонерів, рада 
директорів і правління (менеджери).  

Таким чином, у вузькому розумінні 
корпоративне управління здійснюється за 
допомогою системи виборних і призначених 
органів. З точки зору функціональності, 
корпоративне управління слід розглядати як  
діяльність правління і контролю, 
направлених на підготовку, ухвалення, 
реалізацію, контроль та моніторинг 
управлінських рішень направлених на 
підвищення ефективності інтегрованого 
підприємства.  

Саме в контексті інтегрованого 
підприємства а також захисту інтересів 
учасників важливим структурним елементом 

корпоративного управління є управлінське 
рішення, що безпосередньо впливає як на 
формування ресурсів підприємства. так і 
інвестиційну, інноваційну діяльність 
підприємства. Відповідно, ефективність 
управлінських рішень, передбачає наявність 
відповідного механізму, і таким механізмом є 
інституційно-економічний механізм системи 
корпоративного управління. 

Все це дозволяє говорити про те що 
механізм корпоративного управління слід 
розглядати через сукупність форм, методів і 
засобів, направлених на забезпечення 
функціонування та розвиток інтегрованого 
аграрного підприємства, для задоволення та 
узгодження інтересів всіх учасників. Саме 
комбінація форм, методів та засобів 
управління, забезпечує системний підхід 
його формування. 

Однією з умов системного підходу 
дослідження будь-якого об'єкту є послідовна 
класифікація його складових. Проведені 
дослідження дозволяють здійснити 
класифікацію складових механізму 
корпоративного управління представлені на 
(рис. 1). 

СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ЕТАПИ КЛАСИФІКАЦІЙНА 
 ОЗНАКА 

 
 
1 

КЛАСИФІКАТОР   

ЗНАЧЕННЯ    

Призначення та область (сфера) 
застосування (корпорація)    

Механізм корпоративного  
управління    

 
2 

Організаційні форми 
взаємодії керуючого суб’єкта 

із керуючим об’єктами     

Спільне функціонування , 
встановлений порядок 

підприємницької діяльності     

 
3 

Будова механізму 
корпоративного управління 

(структура управління)     

Число та кількість рівнів 
управління 

 
4  

Методи управління      Організаційні, економічні, 
соціально-психологічні    

 
5 

Організаційно-стабілізуючі 
інструменти управління 

Посадові інструкції, положення 
про органи управління, 

регламенти, норми, положення 
про матеріальне стимулювання    

 
6 

Розпорядчі та дисциплінарні 
інструменти управління      

Наказ, розпорядження, 
алгоритми, процедури, 

програми 

 
Рис. 1. Класифікатор складових механізму 

корпоративного управління 
Джерело: власні розробки автора 
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Як можна побачити із наведеного 
класифікатора, на першому рівні відповідно 
до мети справжнього дослідження 
розкривається призначення досліджуваного 
об'єкту – механізм корпоративного 
управління та вказується сфера його 
застосування – корпорація. 

Сформований нами класифікатор 
складових механізму корпоративного 
управління дозволяє описати механізм 
корпоративного управління інтегрованим 
аграрним підприємством у вигляді 
послідовності шести етапів. Розроблений 
класифікатор забезпечує рішення задачі 
подальшого синтезу механізму 
корпоративного управління, проте для 
досягнення цілей синтез однієї декомпозиції 
складових ще не досить. Необхідно 
проаналізувати особливості функціонування 
механізму як форми існування соціально-
економічної системи, якою є інтеграційне 
підприємство. Механізм корпоративного 
управління існує, оскільки кожен вхідний в 
нього орган корпоративного управління 
виконує властиву йому функцію і, існуючи, 
механізм виконує свою головну функцію, 
тобто управляє підприємством. 

Третій рівень класифікації розділяє 
класи на підкласи по ознаці «будова 
механізму корпоративного управління», 
який може відрізнятися кількістю і 
поєднаннями органів управління. 
Дослідження корпоративного управління  
сучасних інтегрованих аграрних 
підприємств – агрохолдингів, дозволяє 
говорити про декілька будов механізму 
корпоративного управління,   яка включає в 
свій склад наступні органи: загальні збори 
акціонерів; рада директорів (наглядова 
рада); виконавський орган (директор, або 
колегіальний – правління (менеджери); 
ревізійну комісію. 

Четвертий класифікаційний рівень із 
врахуванням специфіки відносин органів 
управління, що складаються в процесі 
сумісного функціонування корпоративного 
управління, виділені три види методів 
управління: організаційний, економічний і 
соціально-психологічний.  

В свою чергу п’ятий і шостий 
класифікаційні рівні розділяють методи 
управління на сукупності інструментів і 
механізмів, тобто засобів управління, 
необхідних для їх реалізації. 

Ефективну систему корпоративного 
управління інтегрованим аграрним 
підприємством неможливо розглядати без 
створення ефективного інституційно-
економічного механізму і підтримки цього 
процесу. Забезпечення економічної стійкості 
інтегрованих аграрних підприємств  в 
умовах фінансової дестабілізації та 
зниження ефективності традиційних 
інструментів і механізмів протидії 
деструктивним чинникам і кризовим 
явищам, актуалізує розробку нових 
принципів реагування на зростаючу 
нелінійність ринкового середовища.  

Інституційно-економічний механізм 
корпоративного управління інтегрованим 
аграрним підприємством є великою 
інституційною системою, що включає 
сукупність форм, структур, методів і засобів 
управління, об'єднаною спільністю ціллю, 
завданням, функціями на основі вибраних і 
перевірених практикою принципів управління. 

Таким чином, інституційно-
економічний механізм корпоративного 
управління перетворюється на 
інтерактивний процес, в ході якого органи 
корпоративного управління по черзі 
міняються ролями. При радикальній зміні 
стратегічних цілей, форми взаємодії і 
структури органів корпоративного 
управління можуть набувати інших якісних 
характеристик, тобто відбувається розвиток 
інституту корпоративного управління. 

Наукова обґрунтованість процесів 
функціонування і розвитку інституційно-
економічного механізму корпоративного 
управління припускає, що форми, 
структури, методи і засоби управління що 
визначають склад і внутрішню будову 
механізму корпоративного управління, 
мають бути теоретично-обґрунтовані і 
перевірені на практиці. Це досягається 
шляхом безперервного збору, обробки, 
аналізу і теоретичного узагальнення 
вітчизняної і зарубіжної практики 
корпоративного управління. 

Проведені дослідження дозволяють 
говорити, що принципи комплексності, 
безперервності і наукової обґрунтованості у 
достатній мірі роз'яснюють і обґрунтовують 
структуру функціонування і розвиток 
інституційно-економічного механізму 
корпоративного управління, а тому можуть 
бути визнані необхідними і достатніми 
умовами реалізації його цілей, завдань і 
функцій (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм формування цілей, завдань і функцій інституційно-економічного 

механізму інституту корпоративного управління інтегрованим аграрним формуванням 
Джерело: власні розробки автора 

 
Пропонований підхід дозволяє 

розкрити суть корпоративного управління 
як процесу. Його змістом стає не просто 
вироблення фрагментарних, 
одномоментних управлінських і 
організаційних рішень, а системне 
конструювання самого процесу знаходження 
зв'язків між існуючим і бажаним станом 
інтегрованого підприємства, що 
зображується у вигляді чотирьохрівневого 
дерева цілей (загальних, конкурентних, 
функціональних і ресурсних), кожній з яких 
відповідає певна стратегія її досягнення. 
Іншими словами, мова йде про формування 
набору стратегій, які, будучи сформульовані 
в рамках завдань, забезпечують поетапне 
(порівневе) досягнення поставлених цілей. 
При цьому, з одного боку, завдання 
ресурсного забезпечення підпорядковані 

функціональним, функціональні – 
конкурентним, а конкурентні - загальним. З 
іншого боку, реальний ресурсний потенціал 
володіє можливостями зустрічного впливу (у 
сторону обмеження або розширення) на 
процеси формування функціональних 
цілей, а ті, у свою чергу, - конкурентних і так 
далі по всьому ланцюжку. В результаті, 
процес корпоративного управління з 
погляду організаційної структури, 
представляється в виді складної 
інституційної системи цілей і стратегій їх 
досягнення з прямими і зворотними 
зв'язками, що включає підсистеми різних 
класів, які формуються на певних рівнях 
управління і описуються в термінах завдань 
з урахуванням специфіки їх 
функціонування і розвитку. Безперервність 
розвитку інституційно-економічного 
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механізму корпоративного управління 
вимагає вивчення характеру моделі його 
функціонування. 

Висновки. Отже, запропонований 
підхід до аналізу і формування механізму 
корпоративного управління інтегрованим 
аграрним підприємством дозволяє 
розглядати всі процеси як єдине ціле. При 
цьому ефективність процесу проектування 
забезпечується як результативністю кожного 

етапу, так і швидкістю переходу від 
попереднього кроку до наступного. 

Практична цінність запропонованого 
підходу до формування інституційно-
економічного механізму корпоративного 
управління полягає в чіткій постановці 
проблеми (ідентифікації можливих цільових 
станів), що дозволяє звузити варіанти 
механізму корпоративного управління і, 
таким чином, підвищити його якість. 
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Аннотация. 
Резник Н.П., Печерский В.В. Формирование институционально-экономического механизма 

корпоративного управления интегрированным аграрным предприятием. 
В статье изложены методические рекомендации по формированию и развитию системы корпоративного 

управления интегрированным хозяйствующим субъектом. Обоснована необходимость применения 
разработанного алгоритма, как подхода к анализу и формированию механизма корпоративного управления 
интегрированным аграрным предприятием позволяет рассматривать все процессы как единое целое. При этом 
эффективность процесса проектирования обеспечивается как результативностью каждого этапа, так и 
скоростью перехода от предыдущего шага к следующему. 

Ключевые слова: интегрированное предприятие, управление предприятием, корпоративное управление, 
институционально-экономический механизм, аграрные предприятия. 
 

Abstract. 
Reznik N.P., Pechersky V.V. The formation of institutionally-economic mechanism of corporate 

governance an integrated agricultural enterprise. 
In the article methodical recommendations on the formation and development of corporate management system of 

integrated economic entity. The necessity of application of the developed algorithm as the approach to the analysis and 
formation mechanism of corporate governance integrated agricultural enterprise allows us to consider all the process as a 
whole. The effectiveness of the design process is provided as the performance of each stage and the speed of transition from 
previous step to the next. 

Key words: integrated enterprise management, enterprise management, corporate governance, institutional and 
economic mechanism, agricultural enterprises. 
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ДІАГНОСТИЧНІ ТА КОНТРОЛІНГОВІ ПРОЦЕДУРИ  
В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
 

Рибаков М.В. Механізми імплементації діагностики та контролінгу в управлінні аграрними 
підприємствами. 

В статті здійснено теоретичне узагальнення питань інтеграції інструментарію діагностики та 
контролінгу в системи управління аграрних підприємств. Обґрунтовано структуру та механізм 
інструментальної імплементації контрольної функції управління в системі менеджменту аграрних 
підприємств. Ідентифіковано напрями застосування прогностичних інструментів діагностики та 
контролінгу в управлінні аграрними підприємствами. Обґрунтовано організаційно-економічні засади реалізації 
контрольної функції менеджменту аграрних підприємств. Розроблено механізм прийняття та реалізації 
управлінських рішень на засадах діагностики та контролінгу в менеджменті аграрних підприємств. Розвинуто 
організаційні засади формування підсистем діагностики та контролінгу в системі менеджменту аграрних 
підприємств. 

Ключові слова: діагностика, контролінг, функція управління, менеджмент, аграрні підприємства. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Стабілізація розвитку вітчизняних 
аграрних підприємств передбачає 

досягнення ними в процесі здійснення 
основної діяльності адекватного завданням 
розширеного відтворення рівня економічної 
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ефективності. При цьому важливим є не 
тільки отримання належних економічних 
результатів від здійснення виробничо-
комерційної діяльності, а й підтримання 
досягнутої економічної ефективності на 
необхідному для вирішення завдань 
розвитку рівні. Значною мірою рівень 
економічної ефективності визначається 
ступенем раціональності економічної 
поведінки підприємства та досконалістю 
системи його менеджменту. 

В даному контексті актуалізуються 
питання достовірності та адекватності 
інформаційної бази економічного 
планування при прийнятті стратегічних, 
тактичних та оперативних управлінських 
рішень, що забезпечується раціональним 
застосуванням інструментів діагностики 
стану зовнішнього та внутрішнього 
середовища підприємства. В свою чергу, 
більшість конкурентних переваг аграрних 
підприємств, створення та реалізація яких є 
запорукою підвищення економічної 
ефективності діяльності, лежать в ціновій 
площині та ґрунтуються на підтриманні 
більш низького рівня витрат на виробництво 
та реалізацію продукції у порівнянні з 
іншими підприємствами. Останнє 
передбачає необхідність посилення 
результативності виконання менеджментом 
підприємства своєї контрольної функції, що 
актуалізує питання активізації залучення 
інструментів контролінгу в системи 
управління діяльністю. Дотримання 
системності вказаними процесами зумовлює 
необхідність теоретично-методичного та 
прикладного пророблення питань інтеграції 
інструментів діагностики та контролінгу в 
системи менеджменту аграрних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Вирішенню питань 
використання інструментарію діагностики 
та контролінгу в управлінні аграрними 
підприємствами присвятили наукові праці 
вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме 
О. Амосов, В. Аранчій, О. Гудзинський, 
К. Жадько, М. Кизим, І. Крюкова, 
В. Плаксієнко та багато інших [1-7]. В їх 
працях досить широко розглянуті питання 
формування відповідних управлінських 
систем та процедур. Проте, динамічність 
зміни умов діяльності аграрних підприємств 
під впливом зовнішніх і внутрішніх 
чинників зумовлює необхідність пошуку 
адекватних сучасним умовам 

функціонування напрямів, шляхів, 
механізмів та інструментів раціоналізації 
впровадження діагностичних та 
контролінгових підсистем в менеджмент 
аграрних підприємств. 

Формулювання цілей статті. Метою 
даної публікації є обґрунтування 
теоретичних та прикладних засад 
імплементації процедур та інструментів 
діагностики і контролінгу в управлінні 
діяльністю аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Критичний аналіз наукових 
позицій питань організації використання 
інструментів діагностики та контролінгу в 
управлінні діяльністю суб’єктів економічних 
відносин дозволили ідентифікувати 
центральні поняття дослідження. Так, 
обґрунтовано, що під поняттям 
«діагностика» в менеджменті аграрних 
підприємств доцільно розуміти домінантну 
систему інструментів управління, 
призначену здійснювати комплексне 
вивчення економічної діяльності 
підприємства з метою формування масивів 
інформації, придатних висновків та 
прогнозів для використання при 
обґрунтуванні управлінських рішень щодо 
пріоритетних дій підприємства, перспектив 
його розвитку, а також виявлення 
проблемних та кризових ситуацій з 
обґрунтуванням шляхів та засобів їх 
подолання. Встановлено, що в сучасних 
економічних дослідженнях існує дві 
концептуальні системи поглядів на сутність 
економічної діагностики. Перша визначає її, 
як ретроспективне, оперативне та 
перспективне комплексне дослідження стану 
та діяльності підприємства в контексті 
розробки та корекції його економічної 
політики. Друга система поглядів 
передбачає розгляд діагностики в якості 
різновиду економічного аналізу, а саме 
способу встановлення характеру порушень 
нормального ходу економічних процесів на 
основі типових ознак, характерних для того 
чи іншого порушення. 

В дослідженні встановлено, що 
контролінг є цілісною міжфункціональною 
підсистемою збору, обробки та 
альтернативної інтерпретації інформації 
щодо стану виробничо-комерційної 
діяльності підприємства, структурно-
динамічних тенденцій, можливостей та 
загроз її розвитку з метою підтримки 
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прийняття, реалізації, контролювання та 
ревізії управлінських рішень в менеджменті 
підприємства.  

Поряд з інструментами діагностики, 
інструментарій контролінгу здатен 
сформувати цілісну систему забезпечення 
раціонального прийняття управлінських 
рішень стратегічного, тактичного та 
оперативного характеру в менеджменті 
підприємства, зокрема, аграрного. Основним 
проблемним питанням методичного 
характеру при цьому є необхідність 
уникнення дублювання та встановлення 
пріоритетності конкретизованих функцій 
збору та аналізу управлінської інформації, а 
також підтримки прийняття рішень. 
Раціональним шляхом вирішення вказаного 
проблемного питання є застосування 
інструментальної концепції інтеграції 
підсистем діагностики та контролінгу в 

систему менеджменту аграрного 
підприємства. Слід зазначити, що сучасна 
наукова думка поряд з інструментальним 
концептуальним підходом щодо 
впровадження окремих елементів в систему 
управління підприємства виділяє 
функціональний та процесний підходи. 
Втім, з огляду на специфіку діяльності 
аграрних підприємств пріоритетною є саме 
інструментальна концепція, яка забезпечує 
необхідну жорсткість у виконанні 
контрольної функції менеджменту, а також 
достатню глибину формування інформації 
для підтримки прийняття управлінських 
рішень. 

Процес інтеграції інструментарію 
економічної діагностики та контролінгу 
передбачає формування та функціонування 
відповідного організаційного механізму 
(рис. 1). 

 
 

 
 
 
 

Вимоги до управлінської інформації та обмеження її 
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впливу на 
показники 
прибутковості; 
 

- ідентифікація 
напрямів розвитку 
економічної 
діяльності 
підприємства. 

- управлінський 
облік; 
 
- організація  
внутрішніх 
інформаційних 
потоків 
підприємства; 
 
- стратегічне, 
тактичне та 
оперативне 
планування; 
 
- моніторинг та 
контроль діяльності 
підприємства. 

 
 

Рис. 1. Організаційний механізм інтеграції інструментарію діагностики 
та контролінгу в систему менеджменту підприємства 
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Впровадження запропонованого 
механізму передбачає ефективне 
використання потенціалу операційної 
діяльності аграрних підприємств та 
раціональне прийняття управлінських 
рішень на всіх рівнях від оперативних до 
стратегічних. При цьому саме стратегічний 
рівень управлінських рішень потребує 
найбільш адекватної виконанню завдань 
розвитку підприємства інформації, яка 
отримується засобами діагностики та 
контролінгу.  

Останнє актуалізує необхідність 
формування системи стратегічної 
діагностики стану внутрішнього та 
зовнішнього середовища підприємства з 
огляду на суперечливий характер та 
методичні розбіжності при застосуванні 
технологій стратегічного управління в 
агробізнесі. В свою чергу, обґрунтованість 
аналізу стратегічних альтернатив 
визначається якістю інформації 
організаційно-управлінського та 
економічного характеру. При цьому, 
значимість параметрів стану зовнішнього 
середовища зумовлює актуалізацію 
моніторингових функцій та інструментів, а 
відстеження стану зовнішнього середовища 
підприємства діагностичних.  

Крім того, результати моніторингу 
зовнішнього середовища повинні бути 
співвіднесені з показниками стану 
потенціалу розвитку підприємства в процесі 
прийняття того чи іншого управлінського 
рішення, що потребує усунення 
внутрішньоструктурної інформаційної 
асиметрії. Відповідно, в дослідженні 
окреслено систему 
внутрішньогосподарських управлінських 
комунікацій аграрних підприємств на основі 
формалізації функцій системи управління, 
що здійснюють діагностування та 
контролінг. Останнє дозволило також 
розвинути організаційно-економічні засади 
реалізації контрольної функції менеджменту 
аграрних підприємств. 

Вивчення досвіду діяльності аграрних 
підприємств дозволило ідентифікувати 
невідповідність систем управління 
ефективній інтеграції в них інструментів 
діагностики та контролінгу. Результати 

застосування методу експертних оцінок на 
основі формування фокус-груп експертів з 
керівників та спеціалістів підприємств 
дозволили виявити основні проблеми, які 
виникають в управлінні агробізнесом в 
сучасних умовах, а саме: невизначеність 
ознак, критеріїв та цільових або 
прогностичних значень показників 
діяльності, які б застосовувались в процесі 
планування; несвоєчасність отримання та 
низький рівень релевантності комерційно-
важливої інформації щодо стану цільових та 
ресурсних ринків; невідповідність облікової 
та управлінської інформації запитам 
керівників та спеціалістів, відповідальних за 
прийняття рішень в процесі оперативного, 
тактичного та стратегічного управління. 

Інтеграція систем діагностики та 
контролінгу в менеджмент аграрних 
підприємств покликана надати 
впорядкованості існуючим функціональним 
системам та підсистемам управління 
підприємством. Оцінка стану та здатності до 
сприйняття визначеного інструментарію 
цими системами виконана через призму 
потенціалу функціональних систем 
діагностики та контролінгу в аграрних 
підприємствах (табл. 1). При цьому було 
вивчено стан планування, обліку та 
економічного аналізу в практиці 
менеджменту підприємств Харківської 
області, що дозволило виявити значні 
резерви використання елементів 
функціональних систем менеджменту в 
процесі запровадження раціональних систем 
діагностики та контролінгу. Дана частина 
дослідження виконувалась на основі 
застосування методу експертних оцінок. 

Результати оцінки ступеня 
використання потенціалу елементів 
функціональної системи управління 
аграрним підприємством показали, що 
ступінь їх залучення до використання 
інструментів діагностики і контролінгу 
складає 19-35 %. Це є свідченням наявності 
значних можливостей впорядкування 
функціонування елементів, відповідальних 
за формування інформації планового 
характеру, та підвищення якості 
управлінських рішень, які приймаються. 
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Таблиця 1 
Оцінка комплексного показника потенціалу функціональних  
систем діагностики та контролінгу в аграрних підприємствах  

Харківської області в 2015 році* 
 

Результати експертної оцінки 
потенціалу функціональних систем 

діагностики та контролінгу, бали 

Досліджені елементи 
функціональної системи 

управління аграрним 
підприємством фактичний оптимальний 

Використання рівня 
функціональних систем 

діагностики та контролінгу 
відносно їх потенціалу, % 

Планування  31,5 90 35 
Облік  30,4 95 32 
Економічний аналіз  15,2 80 19 

* Джерело: за результатами експертних оцінок 
 

Дослідження дозволили звернути увагу 
на той факт, що, здебільшого, аграрні 
підприємства не використовують критерії та 
індикатори, які б характеризували 
ефективність реалізації можливостей 
підприємства щодо їх розвитку через 
досягнення успіху продукції та виробника 
на ринку, наявність конкурентних переваг 
тощо, в практиці планово-економічної 
роботи та стратегічного планування. 
Відповідно, інструментарій діагностики та 
контролінгу, який залучається, не дозволяє 
формувати інформаційну базу щодо 
відстеження та виявлення потенційних 
можливостей зростання економічних 
результатів діяльності підприємства. 
Останнє суттєво гальмує розвиток 
стратегічного управління, як основи 
стабілізації економічного розвитку аграрних 
підприємств. 

Інтеграція інструментів діагностики та 
контролінгу фактично формує 
інформаційний простір прийняття рішень в 
менеджменті підприємства (рис. 2). При 
цьому, як показали дослідження, 
підприємства, що вдалися до широкого 
впровадження вказаних інструментів, 
суттєво спрощують процедури планування 
та організації діяльності, що підвищує 
гнучкість систем менеджменту та їх 
адаптивність в контексті змін умов 
здійснення діяльності. 

При виконанні наведених оцінок були 
виділені чотири ключові підсистеми в 
менеджменті підприємства, функціонування 
та взаємодія яких, власне, інтегрують 
інструментарій діагностики та контролінгу з 
метою отримання вказаних ефектів. Крім 
того, взаємодія виділених функціональних 
підсистем за допомогою раціонального 
використання вказаних інструментів виявляє 
ознаки емерджентності та, відповідно, 
формує синергічні ефекти від застосування 

інструментарію діагностики та контролінгу 
в практиці управління підприємством. 
Досягається це через впорядкування 
організаційної та управлінської взаємодії 
між елементами структури управління 
підприємством, тобто його підрозділами та 
посадовими особами, які здійснюють 
планово-економічні, облікові, управлінсько-
аналітичні та організаційні функції. 
Результатом інтеграції інструментів 
економічної діагностики і контролінгу в 
менеджмент є підвищення рівня економічної 
ефективності діяльності підприємства за 
рахунок підвищення гнучкості системи 
управління, спрощення процедур 
коригування стратегії та тактики, 
раціоналізації та підвищення рівня 
обґрунтованості управлінських рішень, які 
приймаються та реалізуються. 

Виконані теоретичні узагальнення та 
аналітичні дослідження дозволили 
обґрунтувати організаційно-економічні 
засади реалізації контрольної функції в 
процесі управління діяльністю аграрних 
підприємств. При цьому вітчизняні аграрні 
підприємства більшою мірою приділяють 
увагу опрацюванню стратегічних планів, 
проте, несистемно та, здебільшого, 
фрагментарно. Крім того, система 
досліджень, оцінок, застосованих показників 
та індикаторів не відповідає цілям 
прийняття рішень в стратегічному 
плануванні основної діяльності та потребує 
суттєвого розширення та корекції. Зокрема, 
це стосується розвитку динамічної та 
адаптивної системи показників 
результативності реалізації економічного 
потенціалу підприємства, як об’єкта 
діагностування та контролінгу, а також 
індикатора наявності джерел економічного 
зростання підприємства. Вказаний підхід 
суттєво спрощує вибір стратегій розвитку на 
основі аналізу відповідних альтернатив. 
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Рис. 2. Сфери інтеграційної взаємодії інструментів діагностики 
і контролінгу з функціональними підсистемами менеджменту 

аграрних підприємств* 
* Джерело: за 10-ти бальною шкалою по результатам експертних оцінок 

 

Зважаючи на віднесення діагностики та 
контролінгу в менеджменті аграрних 
підприємств до ключових підфункцій в 
межах реалізації контрольної функції 
управління, доцільною є формалізація 
систем внутрішньоструктурних 
управлінських комунікацій. Дослідження 
показали, що формування контрольної, 
аналітичної та прогностичної інформації в 
практиці управління вітчизняними 
аграрними підприємствами відбуваються в 
підрозділах, яким значною мірою 
непритаманне подібне функціональне 
навантаження. Тому основним принципом 
інтеграції діагностики і контролінгу в 
системи менеджменту аграрних підприємств 
є централізація функцій отримання та 
використання вказаних видів інформації в 
залежності від її доступності, структури та 
призначення. Прикладною реалізацією 
вказаного принципу є створення 
відповідних спеціалізованих підрозділів або 
наділення окремих керівників та спеціалістів 
відповідними функціоналами з 
зосередженням їх уваги на вирішенні 
завдань стратегічного розвитку 
підприємства. 

На тактичному та оперативному рівнях 
управління настільки глибокі зміни, 

передусім, стосовно контрольної інформації 
не є необхідними через більший ступінь 
відповідності інформації специфіці 
прийняття управлінських рішень. 
Розв’язанню цього проблемного питання 
сприятиме формалізація процедур побудови 
інформаційної бази та здійснення 
інформаційного обміну в процесі 
обґрунтування та прийняття управлінських 
рішень в менеджменті аграрного 
підприємства (рис. 3). 

Запропонована система процедур 
інтеграції діагностики та контролінгу в 
систему менеджменту передбачає цільову 
спрямованість діагностичних та 
контролінгових дій на забезпечення 
обґрунтованості та контрольованості 
ступеня результативності реалізації 
прийнятої стратегії розвитку підприємства, 
передусім, з огляду на досягнення ринкового 
успіху та підвищення економічної 
ефективності основної діяльності. Останнє 
передбачає адаптацію методичного апарату 
діагностики в частині підвищення 
надійності прогнозів розвитку діяльності, а 
також запровадження в інструментарій 
контролінгу методичних засобів 
ідентифікації кризових станів. 
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ПІДСИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ 

Інтеграція цілей та завдань з системою контрольної, прогностичної та 
економічної інформації 

Інструменти діагностики та контролінгу 

ПІДСИСТЕМА ОБЛІКУ ПІДСИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПІДСИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ  
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Рис. 3. Здійснення інформаційного обміну в прийнятті управлінських рішень 
на засадах діагностики та контролінгу 

 
Вивчення систем менеджменту та 

існуючих підходів до здійснення управління 
діяльністю аграрних підприємств дозволила 
формалізувати основні напрями орієнтації 
інструментів діагностики та контролінгу з 
огляду та специфіку цілей і завдань 
управління та особливості об’єктів впливу, 
що і зумовило необхідність класифікації 
управлінської інформації, як шляхом поділу 
її на контрольну, аналітичну та 
прогностичну, так і в розрізі вказаних 
об’єктів управління. До останніх слід 
відносити доходи та витрати, ціни, техніку 
та технології, товарну спеціалізацію, збутові 
процедури, кадри підприємства. При цьому 
формування адекватних завданням 
стратегічного менеджменту підсистем 
діагностики і контролінгу передбачає 
створення можливостей обґрунтованого 

здійснення експрес-аналізу стратегічних 
альтернатив, ідентифікацію джерел 
зростання результатів та виокремлення 
факторів ринкового успіху.  

В дослідженні запропоновані відповідні 
системи критеріїв, показників та 
індикаторів, які вибудовуються на доступній 
інформації управлінського обліку аграрного 
підприємства та спрощують процеси 
планування та контролю реалізації 
управлінських впливів на його керовані 
системи, передусім, в стратегічному 
менеджменті. При цьому в процесі 
формування та обґрунтування стратегій має 
досягатися збалансованість повноти 
інформації про стан зовнішнього 
середовища підприємства з показниками 
оцінок його діяльності та наявних 
компонент економічного потенціалу. 
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Доведено, що розгляд вказаних систем 
показників та індикаторів доцільно 
здійснювати через ідентифікацію 
структурних особливостей системи 
менеджменту підприємства, організаційних 
особливостей її побудови, оцінок 
конкурентоспроможності підприємства, 
системи визначення та корекції цілей 
розвитку, визначення результатів SWOT-
аналізу, економічного та виробничо-
ресурсного потенціалу. Крім того, ключовим 
є врахування масштабів виробництва, 
чисельності персоналу та галузевої 
спеціалізації аграрних підприємств, що, в 

свою чергу, визначатиме специфіку 
організаційної взаємодії в структурі 
підприємства, адже підприємства більших 
розмірів та масштабів мають більш широкі 
можливості для впровадження 
відокремлених підрозділів, що здійснюють 
діагностичні і контролінгові функції тощо. 

Таким чином, основним напрямом 
інтеграції інструментів діагностики і 
контролінгу в систему менеджменту 
аграрного підприємства є обслуговування з 
їх допомогою процесів стратегічного 
управління в структурі відповідного 
механізму (рис. 4). 
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Рис. 4. Механізм управління імплементацією інструментів 
діагностики і контролінгу в систему управління підприємства 
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Саме реалізація стратегій розвитку 
передбачає глибоку організаційну взаємодію 
всіх елементів, інструментів та засобів 
менеджменту підприємства, як цілісної 
відкритої системи, що поширює результати 
на всі інші інструментальні рівні системи 
управління. В свою чергу, процес залучення 
розглянутих інструментів опосередковується 
через побудову функціональних та 
інструментальних підсистем та 
функціонування відповідного механізму 
управління. 

Запровадження вказаного механізму 
передбачає зростання результативності 
управлінських впливів в системі 
менеджменту аграрного підприємства через 
підвищення ступеня координації бізнес-
процесів, спрощення процесів та процедур 
прийняття управлінських рішень, а також 
підвищення рівня економічної ефективності 
основної діяльності. Розрахунки показали, 
що за оптимістичними оцінками лише за 
рахунок впорядкування процедур 
застосування інструментів діагностики і 
контролінгу в плануванні, контролі, обліку, 
аналізі та регулюванні діяльності 
підприємства можна досягати підвищення 
рівня економічної ефективності на 25-30 % 
без кардинальних змін напрямів та стратегій 
розвитку. 

Висновки. Обґрунтовані засади 
інструментальної імплементації контрольної 
функції управління в систему менеджменту 
аграрних підприємств шляхом визначення 

концептуальних засад побудови та 
функціонування відповідних 
організаційного механізму та механізму 
управління. Вказані засади передбачають 
встановлення пріоритетності підфункцій 
діагностики і контролінгу в структурі 
складових функції контролю. В якості 
основного орієнтиру ефективного їх 
виконання розглядається підвищення 
результативності, гнучкості та адаптивності 
засобів підтримки прийняття управлінських 
рішень щодо основної діяльності 
підприємств, що складає мету їх інтеграції в 
системи менеджменту. В свою чергу, процес 
інтеграції діагностики і контролінгу в 
систему менеджменту передбачає чітку 
формалізацію засобів, інструментів та 
процедур їх застосування структурними 
підрозділами та посадовими особами 
підприємства в поточній діяльності з 
встановленням напрямів, інтенсивності та 
наповнення інформаційних потоків, а також 
визначення потреб в інформації та її 
застосування в процесі прийняття рішень. 
Саме процеси обміну контрольною, 
прогностичною та оціночною інформацією 
між структурними елементами систем 
менеджменту підприємств складають 
об’єктну основу механізму управління 
інтеграцією в них інструментів діагностики і 
контролінгу, а поєднання вказаних видів 
управлінської інформації підвищує 
керованість та адаптивність підприємства, як 
суб’єкта економічної діяльності. 
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Аннотация. 
Рыбаков М.В. Механизмы имплементации диагностики и контроллинга в управлении 

аграрными предприятиями. 
В статье осуществлено теоретическое обобщение вопросов интеграции инструментария диагностики 

и контроллинга в системы управления аграрных предприятий. Обоснована структура и механизм 
инструментальной реализации контрольной функции управления в системе менеджмента аграрных 
предприятий. Идентифицированы направления применения прогностических инструментов диагностики и 
контроллинга в управлении аграрными предприятиями. Обоснованы организационно-экономические принципы 
реализации контрольной функции менеджмента аграрных предприятий. Разработан механизм принятия и 
реализации управленческих решений на основе диагностики и контроллинга в менеджменте аграрных 
предприятий. Развиты организационные основы формирования подсистем диагностики и контроллинга в 
системе менеджмента аграрных предприятий. 

Ключевые слова: диагностика, контроллинг, функция управления, менеджмент, аграрные 
предприятия. 
 

Abstract. 
Rybakov M. Mechanisms of Controlling and Diagnostic Procedures Implementing in the Management 

of Agricultural Enterprises. 
In the article the theoretical generalization and new solution of important scientific and practical tasks of 

integration tools for diagnosis and controlling in management of agricultural enterprises is offered. Structure and 
implementation mechanism for tool management functions in the control system of management of agricultural 
enterprises is grounded. Areas of application of predictive diagnostic tools in managing and controlling agricultural 
enterprises are identified. Organizational and economic principles of implementation of the control function of 
management of agricultural enterprises are grounded. The mechanism of adoption and implementation of management 
decisions on the basis of diagnosing and controlling in management of agricultural enterprises is considered. 
Organizational principles of formation of subsystems of diagnostics and controlling the system management of 
agricultural enterprises are developed. 

Key words: diagnostics, controlling, management function, management of an agrarian company. 
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Маренич Т.Г. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: аналіз новацій та 
напрями поліпшення. 

Метою статті є узагальнення основних змін у законодавстві стосовно документального оформлення 
фактів господарської діяльності та розробка пропозицій щодо переліку обов’язкових реквізитів первинних 
документів. Відзначено, що в законодавчі акти внесено зміни, які стосуються статусу первинних документів і 
окремих їх обов’язкових реквізитів. Обґрунтовано, що первинний документ – це документ, який підтверджує 
здійснення господарської операції, процесу, явища або події в господарській діяльності суб’єкта господарювання в 
момент їх проведення або після завершення. Зроблено висновок про те, що простежується тенденція до 
скорочення кількості обов’язкових реквізитів. Запропоновано авторський перелік обов’язкових реквізитів 
первинних документів, який забезпечить повний і достатній опис кожної господарської операції. 

Ключові слова: первинний документ, обов’язкові реквізити, господарська операція, первинний облік. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Однією із важливих особливостей 
бухгалтерського обліку є суцільне й 
безперервне спостереження за 
господарськими операціями, процесами, які 
здійснюються на підприємстві за допомогою 
первинних документів. Документування є 
першим етапом облікового процесу, який 
включає в себе спостереження, вимірювання 
об’єктів обліку і реєстрацію одержаної 
економічної інформації. Інформація, що 
міститься у прийнятих до обліку первинних 
документах, необхідна для управління 
підприємством, контролю за його діяльністю 
й складання звітності. Документи являються 
підставою для запису в бухгалтерському 
обліку, тому від якості первинних 
документів значною мірою залежить повнота 
і достовірність облікової інформації для 
користувачів. Правильна організація 
первинного обліку сприяє покращенню усієї 
роботи на підприємстві, посиленню 
контрольних функцій бухгалтерського 
обліку, забезпечує своєчасність інформації, 
на підставі якої приймають рішення 
внутрішні та зовнішні користувачі. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Значення первинних 
документів, їх класифікація, організація 
документування господарських операцій 
розкрито у багатьох наукових працях. Варто 
відзначити публікації Бутинець Т.А. [1], 

Бутинця Ф.Ф. [2], Безверхого К.В. [3], 
Легенчука С.Ф., Вольської К.О., 
Вакун О.В. [4] та ін. [5-7, 11]. Проте останні 
зміни до нормативно-правових документів 
щодо первинних документів актуалізують 
питання документального підтвердження 
здійснених господарських операцій на 
підприємстві. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є узагальнення основних змін у 
законодавстві стосовно документального 
оформлення фактів господарської діяльності 
та розробка пропозицій щодо переліку 
обов’язкових реквізитів первинних 
документів. 

Виклад основного матеріалу 
досліджень. Тривалий час порядок 
документального оформлення 
господарських операцій та вимоги щодо 
складання документів регламентувалися 
Положенням про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському 
обліку, затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України від 24.05.1995 р. №88 [8]. 
Згідно з цим Положенням первинні 
документи – це документи, створені у 
письмовій або електронній формі, що 
фіксують та підтверджують господарські 
операції, включаючи розпорядження та 
дозволи адміністрації (власника) на їх 
проведення. 

До останніх змін Закон України від 
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16.07.1999 р. № 996-XІV «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» так 
трактував сутність первинного документа: 
це документ, який містить відомості про 
господарську операцію і підтверджує її 
здійснення [9]. Тобто, з визначень, поданих у 
законодавчо-нормативних актах, випливає, 
що будь-який документ має силу первинних 
документів тільки у випадку фактичного 
здійснення господарської операції. 

Проте Законом України від 03.11.2016 р. 
№ 1724-VІІІ «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо усунення 
адміністративних бар’єрів для експорту 
послуг» внесено зміни в Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні», які стосуються статусу первинних 
документів і окремих їх обов’язкових 
реквізитів [10]. 

Згідно з останньою редакцією Закону 
№ 996 первинний документ – це документ, 
який містить відомості про господарську 
операцію [9]. Тобто у визначенні первинного 
документа немає уточнення, що він 
підтверджує здійснення господарської 
операції. Тому будь-який документ, що буде 
містити обов’язкові реквізити можна вважати 
первинним. 

У наукових публікаціях наводяться такі 
визначення первинного документа: це 
безперечний письмовий доказ 
господарського факту, що здійснювався 
(Бутинець Т.А. 
[1, с. 78]); документ, який засвідчує 
(підтверджує) господарську операцію 
(Велш Глен А., Шорт Деніел Г. [6, с. 84]); це 
письмове свідоцтво певної форми і змісту, 
яке містить відомості про господарську 
операцію і є доказом її здійснення 
(Швець В.Г. [5, с. 76]); це письмовий доказ 
фактичного здійснення господарської 
операції або письмове розпорядження на 
право її здійснення (Грабова Н.М. [11, с. 141]). 
Вчені одностайні в тому, що первинний 
документ фіксує і підтверджує фактичне 
здійснення господарської операції. Це 
підвищує значимість і вагомість первинного 
документа, особливо у спірних ситуаціях з 
іншими підприємствами, контролюючими 
органами. 

На нашу думку, первинний документ в 
облікових цілях – це документ, який 
підтверджує здійснення господарської 
операції, процесу, явища або події в 
господарській діяльності суб’єкта 

господарювання в момент їх проведення або 
після завершення. 

Показники, що внесені в документ і 
становлять його зміст, називаються 
реквізитами первинного документа. 
Кількість і зміст реквізитів визначаються 
характером господарської операції та 
призначенням документа. До внесення змін 
в Закон № 996 до обов’язкових реквізитів 
первинних документів відносилися:  

– назва документа (форма); 
– дата і місце складання; 
– назва підприємства, від імені якого 

складений документ; 
– зміст і обсяг господарської операції, 

одиниця її виміру (в натуральному і (або) 
вартісному виразі); 

– посади і прізвища осіб, відповідальних 
за здійснення господарської операції і 
правильність її оформлення; 

– особистий підпис, аналог власноручного 
підпису чи підпису, прирівняного до 
власноручного підпису відповідно до Закону 
України «Про електронний цифровий 
підпис», чи інші дані, що дають змогу 
ідентифікувати особу, яка брала участь у 
здійсненні господарської операції. 

Тепер не є обов’язковим реквізитом 
первинного документа місце його 
складання. Наразі не важливо, де саме 
складено документ. Особливо це актуально у 
випадку, якщо сторони договору 
обмінюються документами в електронній 
формі. Крім того, з переліку даних, що 
дають змогу ідентифікувати особу, яка брала 
участь у здійсненні господарської операції, 
вилучено аналог власноручного підпису чи 
підпису, прирівняного до власноручного 
підпису відповідно до Закону України «Про 
електронний цифровий підпис». А первинні 
документи, складені в електронній формі, 
застосовуватимуться у бухгалтерському 
обліку лише у разі дотримання вимог 
законодавства про електронні документи та 
електронний документообіг. Тобто, кількість 
обов’язкових реквізитів первинних 
документів зменшено і залишається 
невідповідність Положення № 88 Закону 
№ 996. 

Вважаємо, що саме характер 
відображеної господарської операції в 
поєднанні з наявністю всіх обов’язкових 
реквізитів, дозволяє вважати певний 
документ первинним. До обов’язкових 
реквізитів первинних документів, на нашу 
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думку, слід віднести: назву підприємства; 
назву документа; дату складання; зміст 
господарської операції; вимірники 
господарської операції; підписи 
відповідальних осіб, які брали участь у 
здійсненні господарської операції [7, с. 71]. 
Інші реквізити будуть додатково 
характеризувати господарську операцію. 
Виключення тих реквізитів, які раніше 
належали до обов’язкових, не веде до будь-
яких негативних наслідків, наприклад 
визнання документа недійсним. 

Із Закону № 996 зникла посилка на 
строк складання первинних документів. 
Раніше первинні документи повинні були 
складатися під час здійснення господарської 
операції, а якщо це неможливо – 
безпосередньо після її закінчення. Дата 
складання первинних документів, на нашу 
думку, є важливим реквізитом. Відсутність 
дати не дозволяє достовірно віднести 
господарську операцію до того чи іншого 

звітного періоду. А це може впливати на 
визначення бази оподаткування, 
своєчасність виконання зобов’язань та ін. 

Висновки. Збір первісної інформації 
про рух об’єктів бухгалтерського обліку є 
невід’ємною і важливою складовою системи 
обробки облікової інформації. Первинні 
документи є носіями економічної інформації 
про діяльність підприємства. У первинних 
документах має бути зафіксовано 
підтвердження фактично здійсненої 
господарської операції. 

Визначено перелік обов’язкових 
реквізитів первинних документів, який 
забезпечить повний і достатній опис кожної 
господарської операції. Відсутність деяких 
інших традиційних реквізитів не тягне за 
собою суттєвих наслідків. 

Удосконалення первинного обліку має 
відбуватися у напрямку його спрощення, 
скорочення часу на його ведення. 
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Аннотация. 
Маренич Т.Г. Документальное обеспечение записей в бухгалтерском учете: анализ новаций и 

направления улучшения. 
Целью статьи является обобщение основных изменений в законодательстве относительно 

документального оформления фактов хозяйственной деятельности и разработка предложений по перечню 
обязательных реквизитов первичных документов. Отмечено, что в законодательные акты внесены изменения, 
касающиеся статуса первичных документов и отдельных их обязательных реквизитов. Обосновано, что 
первичный документ - это документ, подтверждающий совершение хозяйственной операции, процесса, явления 
или события в хозяйственной деятельности предприятия в момент их проведения или после окончания. Сделан 
вывод о том, что прослеживается тенденция к сокращению количества обязательных реквизитов. Предложен 
авторский перечень обязательных реквизитов первичных документов, который обеспечит полное и 
достаточное описание каждой хозяйственной операции. 

Ключевые слова: первичный документ, обязательные реквизиты, хозяйственная операция, первичный 
учет. 
 

Abstract. 
Marenych T.H. Documentary maintenance of records in accounting: the analysis of innovations and 

directions of improvement. 
The purpose of the article is to summarize the main changes in the legislation on documenting the facts of 

economic activity and develop proposals on the list of mandatory requisites for primary documents. It is noted that the 
legislative acts have been amended concerning the status of primary documents and certain of their mandatory requisites. 
It is substantiated that the primary document is a document confirming the performance of an economic operation, 
process, phenomenon or event in the economic activity of the enterprise at the time of their holding or after the 
termination. It is concluded that there is a tendency to reduce the number of mandatory requisites. The author's list of 
mandatory requisites of primary documents is offered, which will provide a complete and sufficient description of each 
business transaction. 

Key words: primary document, mandatory requisites, business transaction, primary accounting. 
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