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BIO-FUELS AS AN INNOVATIVE PERSPECTIVE 
OF ENERGY DEVELOPMENT 

 
 

Shudlarski Jacek, Zaika S. Bio-fuels as an innovative prospect of Energy. 
An important feature of the modern world is the increased attention of the scientific community to the problems of 

rational and efficient use of energy resources, introduction of energy-saving technologies and alternative 
sources of energy. 

Now global development of renewable energy has an accelerated nature. Perhaps in the next years the current 
trend will increase, due, primarily, to the growing global energy crisis. 

Consequently, the task of meeting the needs of the world's energy, along with ensuring environmental safety 
necessitates the development of alternative energy, where bio-fuels occupy a special place. 

The most effective scenario growth of bio-fuel production both in the world and in Ukraine as innovative 
perspectives of energy development is to create conditions in which the state regulation of this process will play 
a crucial role. 

To ensure the rapid development of the bio-fuel market it is necessary to create a favorable investment climate and 
stable environment of enterprises that produce bio-fuels and their interaction with the government on scientific activities 
and introduction of innovative technologies. 

Keywords: alternative energy, innovative development, bio-fuel. 
 

The actuality of the subject. One of the 
most important features of the development of 
the modern world is the increased attention of 
the world community to the problems of the 
rationality and efficiency of energy resources 
use, the introduction of energy conservation 
technologies and the search for renewable 
energy sources. 

In modern conditions of the world 
economy deepening problems the development 
of renewable energy in the world has 
accelerated. Most likely, over the next decade, 
the inherent tendency will not only remain, but 
will also have an upward trend, which is 
primarily due to the multifactorial crisis 
phenomena of a global nature that are growing 
in power. 

On the one hand, global scale processes 
are caused by the limited and exhausted 
geological reserves of the main types of fuel 
resources – oil and gas, which leads to an 
inevitable rise in prices for them. On the other 
hand, the negative impact of environmental 
factors caused by the consequences of human 
life increase. 

Today, the impact of the growing 
environmental crisis is increasingly felt. The 
main environmental damage associated with 
global climate change of the Earth, the 
greenhouse effect, is mainly caused by the 
extraction, processing and burning of fossil 
fuels – coal, oil and gas. 

In this regard, the task of meeting the 
growing needs of the world's population in fuel, 
electricity and heat, along with ensuring 
environmental safety, necessitates the 
development of renewable energy. 

Bio-fuel holds a special place in the 
structure of renewable energy sources (RES). As 
one of the few alternative fuels in the transport 
sector, bio-fuels are seen as an important 
resource for diversifying energy sources and 
ensuring energy security, agricultural and rural 
development, and for mitigating the effects of 
climate change by reducing greenhouse gas 
emissions. 

In this regard, the beginning of the XXI 
century was a period of active development and 
development of the biofuel market, in the 
process of which the future model of the world 
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energy system is set. 
However, the formation of modern trends 

in the world bio-fuels market is accompanied by 
the development of contradictions of actors at 
all levels – from groups of states to individual 
economic structures and consumers. At the 
same time, economic, environmental and social 
effects from the introduction of bio-fuels remain 
the subject of extensive disputes. These factors 
can become a significant obstacle to the 
development of the bio-fuel market, as an 
innovative perspective for the development of 
energy, as well as all aspects of the impact of 
production of this product, both on the 
economy of individual states and the world as a 
whole. 

The analysis of the land research and 
publications. In recent years, under the 
influence of increasing integration in the 
development of renewable energy sources, 
various aspects of the problems of using 
biomass as a source of energy have become the 
object of a number of scientific studies. At the 
same time, the domestic and foreign economic 
literature focuses on technical and 
environmental-technological problems of the 
development, production and use of bio-fuels, 
assessment of the global potential of bio-energy, 
analysis of the state of the bio-fuel market of 
individual countries. However, many 
significant issues of the formation and features 
of the development of bio-fuel production as a 
source of innovative prospects for energy 
development remain unexplored. The issues of 
the prospects for the development of the bio-
fuel market and world bio-energy as a whole 
under the influence of a complex of factors in 
interconnection and interdependence have not 
yet become a separate subject of scientific 
analysis. In this connection, the insufficient 
degree of scientific elaboration of the problem 
of the formation and development of the world 
bio-fuels market and the practical importance of 
studying these issues for the economy 
predetermined the authors' interest in this 
subject. 

The aim of the article is to study the 
features of the formation and prospects for the 
development of the world bio-fuels market as 
an innovative perspective for the development 
of energy in the current conditions of deepening 
the global problems of the world economy. 

The presentation of the basic material. 
The development of the bio-fuel industry is 
becoming more urgent. The depletion of 
traditional energy sources and the growing 
demand and prices of hydrocarbon energy 
resources are of concern to the entire 
international community. World energy 
consumption over the past 20 years, according 
to estimates of the International Energy Agency 
(IEA), has increased by one and a half times, 
and the world demand for energy resources will 
increase by 65-70% by 2030, [12]. In order to 
ensure global energy and environmental 
security, the world community is actively trying 
to reduce the dependence of energy on fossil 
fuels. One of the directions of modern energy 
development is the use of bio-fuel. 

The history of the global bio-fuel market 
counts several decades since the first oil crisis 
1970s. The modern bio-fuel market began to be 
formed in the 21st century. Its development is 
conditioned by the following factors: 

– the desire to reduce the dependence of 
individual states on the import of fossil fuels 
and ensure energy security; 

– adherence to the requirements of the Kyoto 
Protocol, which provides the reduction of 
greenhouse gas emissions into the atmosphere 
(including methane); 

– the need to develop the agricultural sector 
of the economy, processing agricultural waste, 
create new jobs, etc. [16, 17]. 

Modern bio-fuels are divided into two 
types: of the first and second generation. Bio-
fuels of the first generation include bio-ethanol, 
produced from sugar cane, corn, wheat and 
other cereals, and biodiesel derived from oil 
crops – soybean, rape, palm, sunflower. The use 
of quality arable land, a lot of agricultural 
machinery, as well as fertilizers and pesticides 
are required for their cultivation. Of course, in 
this scenario, bio-fuel production directly 
competes with the food sector of the economy. 
This leads to its consequences in the social 
sphere and gives a negative color to all 
bioenergetics. 

Fuel bio-ethanol is obtained by 
fermenting sugars using ethanol production 
technology without additional purification 
steps. Biodiesel is produced by the chemical 
reaction of fats of vegetable oils and lower 
alcohols (primarily methanol). 
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Second generation bio-fuels are made 
from non-food raw materials. It can include 
waste fats and vegetable oils, biomass of trees 
and grasses. The advantage of this fuel is that 
these plants can be grown on less improved 
lands with the minimum amount of machinery, 
fertilizers and pesticides. The downside is that 
wood lignocellulose is a complex polymer 
carbohydrate; it requires much more chemical 
transformations and, accordingly, energy to 
produce liquid fuels from it than in the 
production of first-generation bio-fuels. But the 
efficiency of energy production from biomass 
bio-fuel of both generations is the same, about 
50%. 

Biodiesel from non-food raw materials is 
also bio-fuel of the second generation. It is 
obtained from technical oilseeds and 
microalgae. Due to the rapid growth and 
reproduction of microalgae, it is possible to 
obtain fuels from 15 to 200 times more than 
from the best agricultural oilseeds. 

Bio-fuels of the second generation are also 

classified as bio-fuels of the first generation, 
obtained by new technologies, which lead to a 
decrease in the consumption of fossil fuels 
during their production, as well as to a reduce 
of the harmful impact on the environment. 

There is another classification of bio-fuels 
– by the methods of their production. There are 
chemical, thermochemical and biological 
methods. 

A relatively new type of bio-fuel stands 
out: green diesel (supercetane). In simpler 
terms, this is a mixture of hydrocarbons of the 
diesel fraction. Green diesel has a high cetane 
number (flammability characteristic) – 70-85, 
this is a very good level. Green diesel is 
positioned as an improving additive to 
traditional diesel fuels. Presently, concepts and 
technologies are being developed for the 
production of third generation bio-fuels, which 
will be more cost-effective and environmentally 
friendly (with a minimum aggregate emission 
of СО2 в into the atmosphere). Figure 1 shows a 
simplified classification of bio-fuels. 
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Fig. 1. Classification of bio-fuels 

(A source: R.C. Saxena, D. Seal, S. Kumar, H.B. Goyal, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12, 2015) 
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Now bio-fuel occupies an insignificant 
share of the world energy market, although the 
UN plans to increase the share of renewable 
energy sources in energy production to 30% by 
2030 from the current 17% [4]. More than 80% of 
the energy consumed in the world is produced 
from traditional sources (oil, gas, coal) [10]. In 

2016, the share of renewable energy sources 
(RES) in the world consumption of primary 
energy sources was about 20%. From the point 
of view of the dynamics and volumes of 
consumption, the main segments of the world 
market for alternative energy are bio-fuels, solar 
and wind power (Fig. 2). 

 

13,0

78,2%

2,8%

3,2%

0,6%

1,4%

0,7%

18,9%

Fossil fluels

Nuclear power

Biomass

Hedropower engineering

Liquid biofuel

Biomass / solar energy / geothermal energy - heat / hot water

Wind / solar / geothermal / biomass - electricity
 

 

Fig. 2. World primary energy consumption by source 
(Source: Renewables 2015 Global Status Report / Renewable Energy Policy Network 

for the 25 st century Secretariat. – Paris, 2015. – P. 23.) 
 

In most economically developed 
countries, the share of biomass in total primary 
energy production, as a rule, does not exceed 
3 %. Today, most of the biomass consumption 
falls on developing countries (up to 20 % of the 
country's fuel and energy balance), in which it 
is used mainly by households when burning 
firewood in furnaces for heating and cooking. 
The use of biomass for generating heat is widely 
used, both in the private sector and in the 
district heating system. Most of the heat 
produced from RES in the world is produced 
with the help of biomass. This area of biomass is 
actively developing in Europe, in particular, in 
Sweden, Finland, Denmark, Austria, Germany 
and the Netherlands. For example, in Sweden 
biomass is the main raw material used in heat 
supply, and is also used to produce fuel for 
transport. In 2015 in Sweden, the volume of 

energy production from biomass was 31.7 %, 
ahead of oil (30.8 %) [8]. In many countries, both 
developed and developing, including China 
and India, the use of biomass for electricity 
generation is increasing. By the end of 2015, 
there had been more than 60 GW of installed  
units in the world working on biomass. 

At the same time, traditional untreated 
plant biomass (about 13 %), which mainly 
includes agricultural and forestry waste, 
occupies a significant place among renewable 
sources of fuel and energy. While bio-fuel, a 
product of deep processing of plant biomass, 
occupies a very modest place in the world 
consumption of primary energy: it accounts for 
only 0.6 % of total energy consumption, and the 
total contribution of biomass to heat and power 
generation (along with solar, geothermal and 
Wind energy) is 2.1 %. 
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It is biomass that is currently the most 
common commodity for RES of international 
trade: from all other alternative sources of 
energy, it is distinguished by the versatility of 
use (in heating, power generation and 
transport), the ability to replace any element of 
the traditional energy balance (coal, oil, gas), 
and recently, it has also acted as a chemical and 
biotechnological raw material. In addition, 
unlike other RES, whose energy, as a rule, 
remains local and consumed at the time of 
generation, biomass can be stored, transported 
and sold directly as primary raw materials, and 
in the form of its derivatives. The use of 
biomass in the world in comparison with the 
twentieth century increased more than 4 times. 

However, in assessing the quantitative 
indicators underlying the current fuel and 
energy balance, despite the rapid growth of the 
importance of world bio-energy, in the coming 
years biomass is unlikely to be an important 
source of meeting the growing energy needs in 
the world. This situation is explained by the fact 
that the development of bio-energy at the world 
level is very contradictory, first of all, affecting 

the food, environmental and social aspects of 
the functioning of the new energy market. 

As a result of changes in the priorities of 
environmental and energy policy, modern bio-
energy represents a new source of demand for 
agricultural products that can, in the long run, 
promote the revitalization of agriculture in 
developing countries. At the same time, the 
development of industries for the production of 
bio-ethanol and biodiesel, which require a large 
amount of food raw materials, leads in the 
medium term to an increase in prices for almost 
all types of food products, and this process 
affects all countries of the world, regardless of 
whether they participate in the cultivation of 
bio-fuel raw materials or not. In this regard, the 
production of bio-fuels, of course, can be 
considered as a factor destabilizing the world 
food system. 

Fig. 3 shows the technical potential of 
world biomass supplies for energy production 
in 2020 in comparison with the mandatory level 
of consumption specified for the purpose of the 
RES Development Strategy for 2020. 
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Fig. 3. Technical potential of world biomass supplies for energy production in 2020 in 
comparison with the mandatory level of consumption, designated for the purpose 

of the Strategy for Development of Renewable Energy for 2020. 
(worked out from the data given by the International Organization of FAO) 
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The trends in the development of the 
bio-fuel industry in the European Union are of 
particular interest. In April 2009, the European 
Union Renewable Energy Directive 
(RenewableEnergyDirective 2009/28 / EC) was 
adopted, covering all 27 member countries. The 
directive sets out the following goals by 2020: 

– Achievement of a 20% share of RES 
(biomass, bio-fuels, biogas) in the total final 
energy consumption of the EU; 

– Achieving a 10% share of used bio-fuels in 
the transport sector; 

– Reduction of greenhouse gas emissions 

when using bio-fuel by 6% [3]. 
The mandatory level of 10% for motor 

fuels is included in the increase in the share of 
renewable energy. The new Directive replaced 
the previous commitment to achieve a 5.75% 
share of bio-fuels, which was achieved 
individually by each member of the European 
Union through various strategies. According to 
the forecasts of the European Commission, the 
production of heat and electricity from biomass 
in the EU will increase to 1,250 TWh by 
2020 (Fig. 4). 
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Fig. 4. The role of biomass in the achievement of EU objectives 
for the development of renewable energy, – the scenario of the European Commission 

(total energy consumption in the EU-27, TWh). 
A source: Biomass for heat and power. Opportunities and economics. 

European Climate Foundation, Sveaskog, Södra, Vattenfall, 2016 
 

This growth will be about half of all 
current energy consumption from coal. The 
current EU bio-fuel policy requires a number of 
restrictions on greenhouse gas emissions in 
production that directly affect land use due to 
the increasing use of bio-fuels. 

In June 2010, the EU adopted regulations 
that provide strict control so that the production 
of bio-fuels based on rapeseed, wheat, corn and 
sugar not to be associated with deforestation, 
use of wetlands and protected areas, which can 
lead to an increase of greenhouse gas emissions. 

EU member states, aiming to achieve a 20 % 
share of renewable energy (10 % in the 
transport sector), can only consider those bio-
fuels that comply with all established criteria. 
The main problem of the bio-fuel industry in 
the EU is the shortage of industrial raw 
materials, which resulted in rising prices, both 
of the raw materials and the final product. The 
introduction of a 10% mandate for bio-fuels 
contributed to the expansion of European 
companies to commodity markets, both within 
the EU and beyond [1, 5]. 
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Now about 90 % of the world 
consumption of bio-fuel falls within bio-ethanol 
and biodiesel. The use of bio-fuels in transport 
is an important way to reduce emissions of 
harmful substances into the atmosphere, along 
with increasing its effectiveness. The total 
production of liquid bio-fuels in the world 
exceeds 100 billion liters. Today, liquid bio-fuels 
take about 3% of total fuel for transport, and 
also reach a significant share in some countries 

that are most actively developing this sector. 
For example, in Brazil, the share of bio-fuel use 
in the transport sector is about 21%, in the USA 
– 4 %, in the EU – 3 %. The IEA estimates that 
by the year 2050 the share of bio-fuel in the 
transport sector could increase to 750 million 
tons and make up 27 % of the total transport 
fuel, reducing transport emissions by 20 % and 
reducing world dependence on fossil fuels 
(Fig. 5). 
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Fig. 5. Forecast of liquid bio-fuel production in the world, 2010-2050. 
(A source: Technology Roadmap Bio-fuels for Transport, МЭА, 2017) 

 
According to the IEA study, the costs of 

transporting bio-fuel production in the above-
mentioned volume will take 11 to 13 billion US 
dollars between 2010 and 2050, which, however, 
will not have a significant impact on the total 
cost of transport fuel in the world. In March 
2011, the European Commission introduced the 
Transport-2050 (Transport-2050) single 
transport space strategy, aimed at exempting oil 
dependence on reducing emissions by 60% by 
2050. The strategy provides significant changes 
in the transport sphere of the EU: 

– 50% of cars on low-carbon fuel by 2030, 
refusal to use cars on conventional fuels 

in cities by 2050; 
– 40% share of low-carbon fuel use in 

aviation, at least 40% reduction in emissions 
from shipping by 2050; 

– 50% transition in the sphere of passenger 
and freight traffic at medium distances to the 
use of rail and water transport by 2050 [11]. 

At present, China is the world's third 
largest producer of bio-fuels (after the US and 
Brazil). Ethanol, as a rule, is added in volume of 
10% to traditional fuel. Ethanol was originally 
produced from grain, but new plants now 
predominantly use cassava, sweet potatoes or 
sorghum. Demand for biodiesel in China is also 
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increasing, but domestic production lags far 
behind in scale. There is a growing interest in 
the production and use of second generation 
bio-fuels: energy consumption from renewable 
sources in 2015 reached 11.4 %. The expansion 
of bio-fuel production of the second generation 
allows providing jobs for up to 3 million people. 
We consider algae as one of the promising 
sources of raw materials for the production of 
new bio-fuels in China. According to experts, 
China can produce up to 12 million tons of 
aviation bio-fuel a year (30% of the total volume 
of jet fuel consumption in the country) by 
2020 [10]. 

The production of liquid bio-fuel in our 
country is still rather poorly developed. The use 
of motor fuel oil by Ukrainian transport is 
insignificant. However, the possibility of 
exporting bio-fuels and bio-raw materials to 
Europe looks promising enough for Ukraine [7]. 

Ukraine has favorable conditions for the 
production of bio-fuel from agricultural raw 
materials. According to experts, the total 
volume of potentially produced "green" diesel 
and motor ethanol can reach 500 thousand tons 
per year, which will provide up to 60 % of the 
total demand of the country in diesel fuel and 
up to 10% in petrol [6, 14]. In Ukraine, from 
2013, there is a phased increase in the 
regulatory impurity of bio-ethanol in motor 
petrol, in particular, in 2013-2015. – 5%, and 
from 2016 – no less than 7 % [2]. 

The growth of the bio-fuel market 
promotes the creation of new jobs and incomes 
throughout the entire production and 
distribution chain: from farmers and 
biotechnologists to distributors. New jobs, early 
economic recovery, production growth, new 
investment opportunities are the positive effects 
noted by research into the potential 
consequences of the development of the biofuel 
industry in the world. The US expect the 
creation of 800,000 new jobs with a total 

economic effect of $ 148700 billion, as a result of 
the development of the bio-fuel industry, by the 
year 2022, which will save $ 350 billion over 
12 years (2010-2022) of oil imports reduction 
[13, 15]. 

Output. Despite the fact that liquid bio-
fuels provide only a small fraction of the 
world's energy needs, it nevertheless has a 
significant impact on global agriculture and 
agricultural markets through the use of land 
resources and food raw materials for its 
production. In the long term, increasing 
demand and rising prices for agricultural 
products can create favorable opportunities for 
the development of agriculture and rural areas. 

In the future, the total demand for bio-
fuels will continue to increase, mainly due to 
extensive factors. These include: the overall 
growth in the world population and the 
continuous increase in energy needs in various 
sectors of the economy. 

The main impact on changing demand for 
bio-fuels belongs to the state through the 
creation of mechanisms to support the 
production and consumption of bio-fuels, as 
well as to encourage the development of market 
infrastructure. 

The most effective scenario for increasing 
bio-fuel production in Ukraine as an innovative 
perspective for energy development is to create 
conditions under which the state regulation of 
this process will play a leading role. 

Promising elements of the successful 
process of using innovations are their synthesis 
in the fields of energy, industry and agriculture.  

To ensure the development of the bio-fuel 
market fully, it is necessary to create a favorable 
investment climate and a stable environment 
for the functioning of enterprises associated 
with the production of bio-fuels, interaction 
between the state and enterprises in the 
direction of scientific activity and the 
introduction of new technologies in production. 
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Анотація. 
Шудларскі Яцек, Заїка С.О. Біопаливо як інноваційна перспектива розвитку енергетики. 
Важливою особливістю розвитку сучасного світу є підвищена увага наукової спільноти до проблем 

раціонального та ефективного використання енергоресурсів, впровадження технологій енергозбереження та 
пошуку альтернативних джерел енергії. 

Нині світовий розвиток альтернативної енергетики має прискорений характер. Напевно, протягом 
наступних років існуюча тенденція буде підвищуватися, що пов’язано, перш за все, зі зростаючими в енергетиці 
кризовими явищами глобального характеру. 

Отже, завдання задоволення потреб населення світу в енергії поряд із забезпеченням екологічної безпеки 
зумовлює необхідність розвитку альтернативної енергетики, особливе місце в якій займає біопаливо.  

Найбільш ефективним сценарієм зростання виробництва біопалива як в світі, так і в Україні, як 
інноваційної перспективи розвитку енергетики є створення умов, за яких визначальну роль буде грати державне 
регулювання цього процесу. 

Для забезпечення стрімкого розвитку ринку біопалива потрібно створити сприятливий інвестиційний 
клімат і стабільне середовище діяльності підприємств, які виробляють біопаливо, та їх взаємодію з державою 
щодо наукової діяльності та впровадження у виробництво інноваційних технологій. 

Ключові слова: альтернативна енергетика, інноваційний розвиток, біопаливо. 
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Аннотация. 
Шудларски Яцек, Заика С.А. Биотопливо как инновационная перспектива развития энергетики. 
Важной особенностью развития современного мира является повышенное внимание научного сообщества 

к проблемам рационального и эффективного использования энергоресурсов, внедрения энергосберегающих 
технологий и поиска альтернативных источников энергии. 

Сейчас мировой развитие альтернативной энергетики имеет ускоренный характер. Наверняка, в 
последующие годы существующая тенденция будет повышаться, что связано, прежде всего, с растущими в 
энергетике кризисными явлениями глобального характера. 

Следовательно, задача удовлетворения потребностей населения мира в энергии наряду с обеспечением 
экологической безопасности предопределяет необходимость развития альтернативной энергетики, особое 
место в которой занимает биотопливо. 

Наиболее эффективным сценарием увеличения производства биотоплива как в мире, так и в Украине, как 
инновационной перспективы развития энергетики является создание условий, при которых определяющую роль 
будет играть государственное регулирование этого процесса. 

Для обеспечения стремительного развития рынка биотоплива нужно создать благоприятный 
инвестиционный климат и стабильную внешнюю среду деятельности предприятий, производящих биотопливо, 
и их взаимодействие с государством относительно научной деятельности и внедрения в производство 
инновационных технологий. 

Ключевые слова: альтернативная энергетика, инновационное развитие, биотопливо. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РЕЙТИНГ УКРАЇНИ: 
МІЖНАРОДНІ ОЦІНКИ ТА ПОРІВНЯННЯ 

 
 

Шарко І.О., Гуторов О.І. Інноваційний рейтинг України: міжнародні оцінки та порівняння. 
Представлений зведений аналіз досягнутого рівня та чинників динаміки інноваційного рейтингу України 

за індексами глобальної конкурентоспроможності, глобального індексу інновацій та європейського інноваційного 
табло. Встановлено, що особливістю українського інноваційного середовища є, з одного боку, наявність значного 
інтелектуального потенціалу, а з другого боку – дефіцит умов для його повноцінної реалізації. Для підвищення 
рівня інноваційності національної економіки рекомендовано державним органам управління сприяти розвитку 
інноваційної інфраструктури, особливо в частині узгодження економічних, організаційних, політичних і 
правових умов з потребами суб’єктів інноваційної діяльності в межах національної інноваційної системи. 

Ключові слова: інновації, рейтинг, конкурентоздатність, інноваційний статус, інноваційний 
потенціал. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Особливе значення науково-
технічної та інноваційної сфери в сучасному 
світі обумовлюється тим, що саме 
нові знання та нові технологічні рішення 
стають визначальним чинником 

конкурентоздатності не лише окремих 
виробників, а й цілих країн. За інших 
однакових умов успішнішими є саме ті 
національні економіки, в яких сформовані 
найбільш сприятливі умови для створення 
та впровадження інновацій. 
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Формуючи систему стимулювання 
інноваційної діяльності, різні країни 
вдаються до специфічних підходів і методів, 
що в підсумку стає основою національної 
інноваційної моделі. Підвищення рівня 
інноваційності є не лише засобом активного 
розвитку, а у першу чергу важелем 
забезпечення незалежності країни, її 
конкурентоздатності у сучасному 
динамічному середовищі. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питаннями вивчення 
національних інноваційних систем 
займалося та займається чимало вітчизняних 
і зарубіжних вчених і цілих колективів [1-8]. 
Оцінка рівня інноваційного розвитку 
проводиться на різних рівнях 
(внутрішньому, регіональному, 
міжнародному) залежно від потреб аналізу. 
Моніторинг виконання завдань і 
оцінювання отриманих результатів за 
допомогою системи показників і індикаторів 
розглядається у провідних країнах світу як 
важлива складова ефективної науково-
технічної політики. 

Формулювання цілей статті. Наразі в 
світовій спільноті для оцінки інноваційної 
діяльності країн використовується безліч 
індикаторів. Розглянемо позицію України за 
найбільш поширеними з них – індексом 

глобальної конкурентоспроможності та 
європейським інноваційним табло. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Згідно з даними, наведеними у 
звіті Світового економічного форуму про  
глобальну конкурентоспроможність  за 2016-
2017 рр., Україна посіла 85-е місце серед 138 
країн світу, втративши за рік шість позицій. 
Вже традиційно, рейтинг очолили Швейцарія 
та Сінгапур [6]. До десятки 
найконкурентоспроможніших, як і в 
попередніх роках, увійшли США, Нідерланди, 
Німеччина, Швеція, Великобританія, Японія, 
Гонконг та Фінляндія. 

Індекс глобальної конкурентоспро-
можності складається зі 113 змінних, що 
згруповані у 12 контрольних показників за 
трьома основними групами субіндексів: 
«Основні вимоги», «Підсилювачі 
продуктивності» та «Інновації та фактори 
вдосконалення». Україна погіршила свої 
позиції у 7 з 12 основних показників. Разом із 
тим поліпшилась динаміка складової 
«Інновації» (підвищення з 54 на 52 позицію). 
Це відбулося за рахунок показників 
«Здатність до інновацій», «Співпраця 
університетів та промисловості у 
дослідженнях і розробках», «Державні 
закупівлі високотехнологічної продукції» 
(таблиця). 

 
Таблиця 

Підіндекс «Інновації» та його складові для України за період 2012-2017 рр. 
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Інновації 71 3,2 93 3 81 3,2 54 3,4 52 3,4 
Здатність до інновацій 58 3,3 100 3,2 82 3,6 52 4,2 49 4,4 
Якість НДІ 64 3,7 69 3,6 67 3,8 43 4,2 50 4,2 
Витрати компаній на дослідження і розробки 104 2,7 112 2,7 66 3,1 54 3,4 68 3,3 
Співпраця університетів та промисловості 
у дослідженнях і розробках 69 3,6 77 3,4 74 3,5 74 3,5 57 3,5 

Державні закупівлі високотехнологічної 
продукції 97 3,2 118 3 123 2,9 98 3 82 3,1 

Наявність вчених та інженерів 25 4,8 46 4,5 48 4,3 29 4,7 29 4,7 
Джерело: складено на основі [1, 7] 
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Іншою компонентою індексу при 
оцінці ступеня інноваційності є 
«Технологічна готовність», де враховуються 
технологічні запозичення та використання 
інформаційно-телекомунікаційних 
технологій. За цією рейтинговою позицією у 
2016-2017 р. наша країна посіла 85 місце 
(у попередньому році – 84). За критерієм 
«Модернізація виробничого процесу» 
Україна посіла 71 місце, втративши 3 позиції 
порівняно з попереднім роком. 

Незважаючи на певну суб’єктивність, яка 
традиційно супроводжує експертні оцінки, з 
наведених рейтингів можна побачити, що 
різнопланова криза, яку переборює Україна, 
безумовно (і очікувано) призводить до 
зниження показників її глобальної 
конкурентоспроможності. Разом із тим 
підтверджується закономірність активізації 
інноваційних ініціатив економічних агентів в 
умовах загострення кризових явищ, логіку 
якої обґрунтовували ще класики інноваційної 
теорії розвитку (Й. Шумпетер, Н. Кондратьєв, 
П. Друкер та ін.). 

Ураховуючи євроінтеграційну 
спрямованість економічного розвитку 
України, ми детально дослідили саме 
позицію нашої країни відносно країн-членів 
ЄС, скориставшись даними Інноваційного 
рейтингу Євросоюзу 2016 (Innovation Union 
Scoreboard) [2]. В цьому рейтингу 25 
показників систематизовані у 8 груп, за 
кожною з яких розраховується відповідне 

узагальнене значення. У свою чергу 
зведений індекс інновацій розраховується як 
середнє арифметичне за цими восьма 
індикаторами. На основі отриманих 
результатів країна отримує відповідний 
статус: «інноваційний лідер» (показник 
інноваційного індексу на 20 % вищий 
середнього показника по ЄС); «активний 
інноватор» (показник коливається від 90 % 
до 120 % від середнього рівня); «помірний 
інноватор» (показник коливається від 50 % 
до 90 %); «інноватор», що формується 
(показник менше або дорівнює 50 %). 

За зведеним індексом інновацій у 
2015 р. інноваційними лідерами в ЄС стали 
Данія, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди та 
Швеція. Інноваторами, що формуються, є 
Болгарія і Румунія. Має місце досить висока 
міжрегіональна диференціація за 
показником інноваційної активності між 
країнами-членами ЄС, що становить 2,8 
рази. Розрив між країнами-членами ЄС і 
Україною за рівнем інноваційної активності 
становить 4-4,5 рази. Україна на сьогодні не 
включена до списку країн, що оцінюються за 
допомогою Рейтингу на регулярній основі, 
проте вона включена до рейтингу в рамках 
бенчмаркінгу інноваційної продуктивності 
країн, що не є членами ЄС. Загалом 
інноваційна продуктивність України по 
відношенню до ЄС зменшилася з 38 % у 
2008 р. до 34 % в 2015 р. 
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Джерело: сформовано за даними [2] 
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Незважаючи на те, що Україна займає 
низьку сходинку за кількістю інновацій 
серед країн ринкової економіки, вона в 
достатній мірі забезпечена одним зі 
стратегічних ресурсів – людськими 
ресурсами. За цим показником індекс 
України склав 0,551 – це традиційно високе 
значення завдячує крім іншого відносно 
низькій вартості, а відповідно і доступності 
середньої та вищої освіти порівняно з 
країнами ЄС. 

У свою чергу, стан середовища, в якому 
функціонують людські ресурси, є 
несприятливим. Про це свідчать низькі 
значення двох інших показників – 
«Дослідницькі системи» і «Фінанси та 
підтримка». Перший характеризує наукову 
базу країни, кількість міжнародних наукових 
видань, кількість найбільш часто цитованих 
в ЄС публікацій наших науковців. (його 
значення по Україні становило 0,013). 
Другий показник – «Фінанси та підтримки» 
– включає заходи щодо фінансування 
інноваційних проектів (венчурні інвестиції 
та державна підтримка наукових 
досліджень), а також здійснення 
інноваційної діяльності за рахунок витрат на 
Науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи в університетах та 
державних науково-дослідних організаціях 
(значення цього показника у 2015 р. в 
Україні склало 0,101). 

За кількістю фінансових ресурсів, що 
виділяють фірми на створення інновацій 
(індикатор «Інвестиції фірм») Україна 
знаходиться на відносно високому 
рівні – 0,311. 

Слабким місцем у національній 
інноваційній системі країни є 
макроекономічне забезпечення 
інвестиційно-інноваційної діяльності малих і 
середніх підприємств; рівень взаємодії 
інноваційних компаній; науково-дослідне 
співробітництво між приватним і державним 
сектором. Узагальнені ці складові в 
показнику «Зв'язки та підприємництво» і 
його значення одне з найнижчих 
в Європі – 0,128. 
 

У той же час за індикатором 
«Інтелектуальні активи», який відображає 
різні форми прав інтелектуальної власності 
продукту, створюваного в інноваційному 
процесі, в тому числі кількість патентних 
заявок, кількість товарних знаків і 
промислових зразків, Україна ближча до 
середини рейтингу (0,300). 

За часткою підприємств, що 
впроваджували інновації на ринок або в 
рамках своїх організацій, кількістю 
інновацій в технологічній та 
нетехнологічній сферах діяльності, за рівнем 
зайнятості підприємств в інноваційній сфері, 
тобто за індикатором «Інноватори» Україна 
має дуже низький рейтинг – 0,128. За 
економічним ефектом від інновацій в різних 
сферах зайнятості (індикатор «Економічний 
ефект») ми маємо трохи кращі позиції 
(0,240), але недостатні для переходу до групи 
«Помірний інноватор». 

Отже, враховуючи прийняту в ЄС 
градацію, інноваційний статус України 
можна визначити як «Інноватор, що 
формується». Оцінки свідчать, що наша 
країна достатньо забезпечена населенням, 
яке здатне здійснювати інноваційну 
діяльність та володіє способами реалізації 
результатів цієї діяльності, але через низький 
рівень взаємодії вітчизняних інноваторів між 
собою, через недостатнє макроекономічне 
забезпечення інвестиційно-інноваційної 
діяльності малих і середніх підприємств, 
обмежене фінансування інноваційних 
проектів та НДДКР стримується 
інноваційний розвиток країни. 

Висновки. Особливістю українського 
інноваційного середовища є, з одного боку, 
наявність у країні значного інтелектуального 
потенціалу, а з другого боку – дефіцит умов 
для його повноцінної реалізації. У цьому 
зв’язку першочерговим завданням 
державних органів управління стає 
приведення у відповідність економічних, 
організаційних, політичних, правових умов 
для розвитку національної інноваційної 
системи, що має стати основою забезпечення 
високої конкурентоспроможності економіки 
в найближчій та віддаленій перспективі. 
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Аннотация. 
Шарко И.А., Гуторов А.И. Инновационный рейтинг Украины: международные оценки и 

сравнения. 
Представлен сводный анализ достигнутого уровня и факторов динамики инновационного рейтинга 

Украины по индексам глобальной конкурентоспособности, глобального индекса инноваций и европейского 
инновационного табло. Установлено, что особенностью украинской инновационной среды является, с одной 
стороны, наличие значительного интеллектуального потенциала, а с другой стороны – дефицит условий для 
его полноценной реализации. Для повышения уровня инновационности национальной экономики рекомендовано 
государственным органам управления содействовать развитию инновационной инфраструктуры, особенно в 
части согласования экономических, организационных, политических и правовых условий с потребностями 
субъектов инновационной деятельности в рамках национальной инновационной системы. 

Ключевые слова: инновации, рейтинг, конкурентоспособность, инновационный статус, инновационный 
потенциал. 
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Abstract. 
Sharko I.О., Gutorov О.I. Innovative rating of Ukraine: international assessments and comparisons. 
The consolidated analysis of the achieved level and factors of the dynamics of Ukraine's innovation rating on global 

competitiveness indexes, the global innovation index and the European innovation scoreboard is presented. It is 
established that the feature of the Ukrainian innovation environment is, on the one hand, the presence of significant 
intellectual potential, and on the other hand, the lack of conditions for its full implementation. To improve the level of 
innovation in the national economy, it is recommended that state administrations promote the development of innovative 
infrastructure, especially in terms of harmonization of economic, organizational, political and legal conditions with the 
needs of innovative entities within the national innovation system. 

Key words: innovation, rating, competitiveness, innovative status, innovative potential. 
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ 

 
 

Перебийніс В.І., Захарченко О.Г. Система показників енергетичної ефективності виробництва 
насіння соняшнику. 

Метою статті є визначення системи оцінки енергетичної ефективності виробництва насіння 
соняшнику. У процесі дослідження використані методи економічного аналізу, синтезу, порівняння, індексний 
метод. Обґрунтовано методичні засади розрахунку таких показників: енергоємність виробництва насіння 
соняшнику; енергоємність технологічної операції при вирощуванні соняшнику; технологічна енергоємність 
вирощування соняшнику; енергоємність обслуговування виробництва насіння соняшнику; енергоємність 
управління виробництвом насіння соняшнику; енергоозброєність праці при вирощуванні соняшнику; 
енергооснащеність вирощування соняшнику; електрооснащеність вирощування соняшнику; електроозброєність 
праці при доробці насіння соняшнику. 

Ключові слова: енергетична ефективність, система показників, виробництво соняшника. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Постійно зростаючі в державі ціни 
на енергетичні ресурси, норми європейських 
стандартів з енергетичної ефективності 
ставлять вимоги, яким повинні відповідати 
процеси вітчизняного виробництва 
продукції і, зокрема, в сільському 
господарстві. 

Насіння соняшнику є основною 
сировиною для підприємств 
олієпродуктового підкомплексу, який 
відноситься до бюджетоформуючих галузей 
завдяки потужному експортному 
потенціалу, що динамічно розвивається. 
Важливим в управлінні енергетичними 

потоками при вирощуванні соняшника є 
контроль виробничих процесів за 
допомогою системи взаємопов'язаних 
показників енергетичної ефективності.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У сучасних вітчизняних та 
іноземних наукових дослідженнях 
приділяється значна увага проблемі 
підвищення енергоефективності. Різні 
аспекти цього питання досліджували 
М.В. Гнідий [1], М.М. Кулик [3], 
В.А. Маляренко [1], В.В. Микитенко [4], 
О.М. Суходоля [8], В.О. Черепанова [9], 
А.К. Шидловський [10] та ін. Питаннями 
підвищення енергоефективності та оцінки 
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використання енергоресурсів в сільському 
господарстві присвячені праці таких вчених, 
як В.В. Гришко [2], Н.М. Малиш [7], 
М.М. Омаров [7], В.М. Рабштина [2], 
О.В. Федірець [6] та ін. Втім оцінка 
енергетичної ефективності виробництва 
насіння соняшнику ускладнена відсутністю 
відповідної системи показників. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є обґрунтування системи показників 
енергетичної ефективності виробництва 
насіння соняшнику.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Енергетична ефективність в 
цілому вимірюється співставленням обсягів 
виробництва продукції та витрат 
енергоресурсів. Для визначення 
ефективності енерговикористання у 
сільському господарстві використовують 
оцінку прямих витрат енергоресурсів, 
грошову (вартісну) оцінку та біоенергетичну 
оцінку. 

Система показників енергетичної 
ефективності виробництва насіння 
соняшнику, на наш погляд, повинна 
включати: енергоємність виробництва 
насіння соняшнику; енергоємність певної 
технологічної операції при вирощуванні 
соняшнику; технологічну енергоємність 
вирощування соняшнику; енергоємність 
обслуговування виробництва насіння 
соняшнику; енергоємність управління 
виробництвом насіння соняшнику; 
енергоозброєність праці при вирощуванні 
соняшнику; енергооснащеність 
вирощування соняшнику; 
електрооснащеність вирощування 
соняшнику; електроозброєність праці при 
доробці насіння соняшнику. 

Енергоємність виробництва насіння 
соняшнику (ec) можна розраховувати таким 
чином: 
 

c

c
c BC

Ee  , (1) 

 

де сE – енерговитрати на вирощування 
соняшнику, т умовного палива (у.п.); 

с
ВС – валовий збір насіння соняшнику, т. 

Для детального аналізу доцільно 
визначати енергоємність певної 
технологічної операції при вирощуванні 

соняшнику ( eci): 
 

ci

ci
ci S

E
e  , (2) 

 

де ciE – енерговитрати на виконання і-ої 
технологічної операції при вирощуванні 
соняшнику, кг у.п.; 

ciS - площа посіву соняшнику, га. 
Технологічна енергоємність 

вирощування соняшнику буде 
відображатися сумою енергоємностей (ecт): 
 





n

j
ciст ee

1
, (3) 

 

де j=1, …,n – кількість технологічних 
операцій при вирощуванні соняшнику. 

Цей показник можна також визначати 
за формулою (4): 
 

с

ст
ст ВС

Ee  , (4) 
 

де стE  – загальні енерговитрати за всіма 
технологічними операціями вирощування 
соняшнику (оранка, боронування, 
культивація, посів, збирання та ін.), т у.п. 

Енергоємність обслуговування 
виробництва насіння соняшнику (ecоб): 
 

с

cоб
cоб ВС

Ee  , (5) 

 

де cобE  – обсяг витрат енергоресурсів, 
витрачених на обслуговування основного 
виробництва (витрати, які відносяться на 
соняшник при утриманні основних засобів 
та ін.), т у.п.  

Енергоємність управління 
виробництвом насіння соняшнику - це 
відношення частини витрат енергоресурсів 
пов’язаних з управлінням виробництва які 
відносяться на соняшник. До них 
відносяться опалення і освітлення робочих 
місць адміністративно-управлінського 
персоналу, їх транспортне обслуговування 
та ін. (есуп): 
 

с

суп
суп ВС

E
e   , (6) 

 

де супE   – витрати енергетичних ресурсів, 
пов’язаних з управлінням виробництвом 
насіння соняшнику, т у.п. 
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Виробнича енергоємність 
вирощування соняшника (есвир) включає 
витрати енергії на основних та 
обслуговуючих операціях і включає 
технологічну енергоємність (ет) та 
енергоємність обслуговування виробництва 
(есоб): 
 

собстсвир eee   . (7) 
 

Повна енергоємність виробництва і 
збуту насіння соняшника (ес) включає в себе 
всі види витрат енергоресурсів, зокрема, 
технологічні, на обслуговування 
виробництва, на управління, а також 
пов’язані зі збутом насіння соняшнику (есзб): 
 

сe сзбсобст eee  . (8) 
 

Відповідно значенню показника в 
економічних розрахунках розрізняють 
планову, нормативну, умовно-фактичну, 
фактичну і прогресивну енергоємність 
продукції. 

Планова енергоємність виробництва 
насіння соняшнику відображає відношення 
запланованих витрат енергоресурсів до 
планового обсягу виробництва насіння 
соняшнику у відповідності з наявною 
технологією вирощування і технічним 
забезпеченням. Нормативна енергоємність 
виробництва насіння соняшнику 
підраховується шляхом додавання норм 
витрат палива по кожній технологічній 
операції. Умовно-фактична енергоємність 
виробництва насіння соняшнику включає 
нормативні енергоємності усіх 
технологічних операцій відкоригованих на 
відповідний коефіцієнт перевиконання 
(недовиконання) плану виробництва 
насіння. Фактична енергоємність 
виробництва насіння соняшнику – це 
відношення фактичних витрат 
енергоресурсів до фактично отриманого 
обсягу насіння соняшнику. 

Енергоозброєність праці при 
вирощуванні соняшнику доцільно 
розраховувати за формулою (9): 
 

,1
.. сЧ

n

i
cikciN
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(9) 
 

де фсN   – енергоозброєність праці при 

вирощуванні соняшнику, кВт-год. /люд-год.; 

ciN – енергетична потужність i-тої  

енергомашини, що використана при 
вирощуванні соняшнику, кВт-год;  

СЧ – витрати праці на вирощуванні 
соняшнику за рік, люд-год; 

cik – коефіцієнт використання і-ої 

енергомашини на вирощуванні соняшнику; 
i =1, …, n – кількість тракторів і 

комбайнів, що застосовуються при 
вирощуванні соняшнику. 

Коефіцієнт ( сik ) визначається за 

формулою (10): 
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де 
ci

h – кількість нормо-змін i-ої марки 

енергомашини, що використовувалися при 
вирощуванні соняшнику; 

ciH – загальна кількість відпрацьованих 
на вирощуванні соняшнику нормо-змін за 
рік і-ої марки енергомашини. 

Енергооснащеність вирощування 
соняшника розраховується наступним 
чином: 
 

с

n
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осc S
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де 
oсс

E – енергооснащеність вирощування 

соняшнику, кВт-год. /га; 
сS - площа посіву соняшнику в звітному 

періоді, га. 
Електрооснащеність вирощування 

соняшника можна розрахувати наступним 
чином: 
 

СS
tN

El cicел
осc


 . . (12) 

 

де 
ocс

El  – електрооснащеність вирощування 

соняшника, кВт/га; 
cелN . – середньорічна величина 

потужності електродвигунів та 
електроустановок, які використовуються при 
доробці насіння соняшнику, кВт; 
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cit – коефіцієнт який враховує 
використання потужності електродвигунів 
та електроустановок для доробки насіння 
соняшнику: 
 

заг

с
ci T

T
t  , (13) 

 

де загс TT , – обсяги відповідно доробленого 
насіння соняшнику та насіння (зерно) усіх 
культур, т. 

Електроозброєність праці при доробці 
насіння соняшнику доцільно розраховувати 
за формулою (14): 
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де 
сдфел

N
...

  – електроозброєність праці при 

доробці насіння соняшнику, кВт/люд-год; 

дcЗ - витрати праці працівників при 
доробці насіння соняшнику, люд.-год. 

Енерговіддачу при виробництві 
насіння соняшнику ( cвідe . ) варто 
розраховувати як відношення отриманої 
продукції до витрат енергетичних ресурсів, 
т/т у.п.: 
 

c

c
cвід Е

ВСe . . (15) 

 

Питомі витрати енергоресурсів при 
вирощуванні соняшнику в розрахунку на 
одиницю площі можуть бути розраховані за 
формулою (16): 
 

c

c
cпит S

Ee .  , (16) 
 

де епит.с – питомі витрати енергоресурсів при 
вирощуванні соняшнику, т у.п./га. 

Висновки. У статті обґрунтовані 
методичні підходи до формування системи 
показників енергетичної ефективності: 
енергоємність виробництва насіння 
соняшнику; енергоємність технологічної 
операції при вирощуванні соняшнику; 
технологічна енергоємність вирощування 
соняшнику; енергоємність обслуговування 
виробництва насіння соняшнику; 
енергоємність управління виробництвом 
насіння соняшнику; енергоозброєність праці 
при вирощуванні соняшнику; 
енергооснащеність вирощування 
соняшнику; електрооснащеність 
вирощування соняшнику; 
електроозброєність праці при доробці 
насіння соняшнику. 

 

Література. 
1. Гнедой Н.В. Энергоэффективность и определение потенциала энергосбережения в 

нефтепереработке : [монография] / Н.В. Гнедой, Е.Е. Маляренко. – К. : Наукова думка, 2008. – 182 с. 
2. Гришко В.В. Енергозбереження в сільському господарстві (економіка, організація, управління) / 

В.В. Гришко, В.І. Перебийніс, В.М. Рабштина. – Полтава, 1996. – 280 с. 
3. Кулик М.М. Стан реалізації та інвестиційного забезпечення енергетичної стратегії України / 

М.М. Кулик // Проблеми загальної енергетики. – 2012. – № 1. – С. 5-14. 
4. Микитенко В.В. Енергоефективність промислового виробництва : [монографія] / 

В.В. Микитенко. – К. : Об'єднаний інститут економіки, 2004. – 281 с. 
5. Перебийніс В.І. Енергетичний менеджмент : [навчальний посібник] / В.І. Перебийніс. – Полтава : 

ІнтерГрафіка, 2004 – 232 с. 
6. Перебийніс В.І. Енергетичний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції : 

[монографія] / В.І. Перебийніс, О.В. Федірець. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 190 с. 
7. Перебийнос В.И. Энергоёмкость сельскохозяйственного производства: методологические и 

организационно-экономические аспекты / В.И. Перебийнос, М.Н. Малыш, М.М. Омаров. – Новгород, 
1996. – 232 с. 

8. Суходоля О.М. Енергоефективність економіки в контексті національної безпеки: методологія 
дослідження та механізми реалізації : [монографія] / О.М. Суходоля. – К. : НАДУ, 2006. – 424 с. 

9. Черепанова В.О. Енергоефективність економіки України: шляхи її підвищення 
[Електронний ресурс] / В.О. Черепанова // Вестник Национального технического 
университета «ХПИ». – 2010. – № 58. – С. 177–181. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2010_58/NTU_XPI_58_2010_28.pdf. 

10. Шидловський А.К. Енергетичні ресурси та потоки / [А.К. Шидловський, Ю.О. Віхорев, 
В.О. Гінайло]; під заг. ред. А.К. Шидловськго. –К. : УЕЗ, 2003. – 472 с. 



Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання 

 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2017 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 24 ~ 

References. 
1. Gnedoj N.V., & Maljarenko E.E. (2008). Jenergojeffektivnost' i opredelenie potenciala jenergosberezhenija v 

neftepererabotke [Energy Efficiency and Determination of Energy Saving Potential in Oil Refining]. Kyiv: Naukova 
dumka, p. 182 [in Russian]. 

2. Hryshko V.V., Perebyynis V.I., & Rabshtyna V.M. (1996). Enerhozberezhennia v silskomu hospodarstvi 
(ekonomika, orhanizatsiia, upravlinnia) [Energy Saving in Agriculture (Economy, Organization, Management)]. 
Poltava: Poltava, p. 280 [in Ukrainian]. 

3. Kulyk M.M. (2012). Stan realizatsii ta investytsiinoho zabezpechennia enerhetychnoi stratehii Ukrainy 
[Level of realization and investment provision of the energy strategy of Ukraine]. Problemy zahalnoi enerhetyky – 
The problems of General energy, No 1, pp. 5-14 [in Ukrainian]. 

4. Mykytenko V.V. (2004). Enerhoefektyvnist promyslovoho vyrobnytstva [Energy Efficiency in Industrial 
Production]. Kyiv: Obiednanyi instytut ekonomiky, p. 281 [in Ukrainian]. 

5. Perebyynis V.I. (2004). Enerhetychnyi menedzhment [Energy Management]. Poltava: InterHrafika, 
p. 232 [in Ukrainian]. 

6. Perebyynis V.I. & Fedirets O.V. (2012). Enerhetychnyi faktor zabezpechennia konkurentospromozhnosti 
produktsii [Energy Factor of Competitiveness of Production]. Poltava: PUET, p. 190 [in Ukrainian]. 

7. Perebyynis V.I., Malysh M.N., & Omarov M.M. (1996). Jenergojomkost' sel'skohozjajstvennogo proizvodstva: 
metodologicheskie i organizacionno-jekonomicheskie aspekty [Energy Efficiency of Agriculturel: methodological, 
organizational and economic aspects]. Novgorod: AO «Tipografija «Novgorod», p. 232 [in Russian]. 

8. Sukhodolia O.M. (2006). Enerhoefektyvnist ekonomiky v konteksti natsionalnoi bezpeky: metodolohiia 
doslidzhennia ta mekhanizmy realizatsii [Energy Efficiency of Economy in the National Security context: methods of 
research and mechanisms for implementation]. Kyiv: NADU, p. 424 [in Ukrainian]. 

9. Cherepanova V.O. (2010). Enerhoefektyvnist ekonomiky Ukrainy: shliakhy yii pidvyshchennia [Energy 
Efficiency of Ukraine’s Economy: ways of its improvement]. Vestnik Natsional’nogo tekhnicheskogo universiteta 
«HPI» – Bulletin of National technical University «KHPI», No 58, pp. 177–181. Retrieved from 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2010_58/NTU_XPI_58_2010_28.pdf. (accessed 26 
March 2017) [in Ukrainian]. 

10. Shydlovskyi A.K., Vikhorev Iu.O., & Hinailo V.O. (2003). Enerhetychni resursy ta potoky [Energy 
Resources and Flows]. Kyiv: UEZ, p. 472 [in Ukrainian]. 
 

Аннотация. 
Перебийнос В.И., Захарченко Е.Г. Система показателей энергетической эффективности 

производства семян подсолнечника. 
Целью статьи является определение системы оценки энергетической эффективности производства 

семян подсолнечника. В процессе исследования использованы методы экономического анализа, синтеза, сравнения, 
индексный метод. Обоснованы методические основы расчета таких показателей: энергоемкость производства 
семян подсолнечника; энергоемкость технологической операции при выращивании подсолнечника; 
технологическая энергоемкость выращивания подсолнечника; энергоемкость обслуживания производства семян 
подсолнечника; энергоемкость управления производством семян подсолнечника; энерговооруженность труда при 
выращивании подсолнечника; энерговооруженность выращивания подсолнечника; електрооснащенность 
выращивания подсолнечника; электровооруженность труда при доработке семян подсолнечника. 

Ключевые слова: энергетическая эффективность, система показателей, производство подсолнечника. 
 

Abstract. 
Perebyynis V.I., Zakharchenko O.G. The system of indicators of the energy efficiency of sunflower seeds 

production. 
The purpose of this article is to define the system of evaluation of the energy efficiency of sunflower seeds. In 

process of research the methods of economic analysis, synthesis, comparison and the index method were applied.  
Methodical basis of the following indicators calculation was substantiated: energy efficiency of sunflower seeds 
production; energy efficiency of technology operation at sunflower growing; technological energy efficiency of sunflower 
growing; energy capacity of serving the sunflower seeds production; energy capacity of managing the sunflower seeds 
production; energy equipment of labor at sunflower growing; energy equipment of sunflower growing; electric equipment 
of sunflower growing; electric equipment of labor at completion of sunflower seeds cycle.  

Key terms: energy efficiency, system of indicators, sunflower production. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ 
У ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОБНИЦТВА ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ 

 
 

Автухов А.К. Методичні засади оцінки економічної ефективності інновацій у технологіях 
виробництва прокатних валків. 

Стаття присвячена розгляду проблемних питань застосування методичних підходів та прийомів оцінки 
інноваційних рішень в менеджменті промислових підприємств-виробників прокатних валків. Обґрунтовано 
методичний підхід щодо використання методу експертних оцінок та прийомів їх статистичного аналізу у 
виборі найбільш раціонального інноваційного рішення, спрямованого на підвищення якості та експлуатаційних 
параметрів прокатних валків з хромонікелевого чавуну, а також оцінці вартісної та цінової складових 
економічного ефекту впровадження інновацій. В процесі апробації обґрунтованого методичного підходу 
встановлено, що найбільш раціональним інноваційним технологічним рішенням при виробництві прокатних 
валків є їх лиття в нагріті металеві форми, з огляду на підвищення їх експлуатаційних якостей для 
підприємств-споживачів та, відповідно, ціни виробів. 

Ключові слова: економічна ефективність, інновації, технології виробництва, прокатні валки. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Впровадження інноваційних 
рішень суб’єктами всіх сфер є основою 
створення конкурентних переваг, 
підвищення ефективності основної 
діяльності, а отже стабілізації їх 
економічного розвитку. При цьому 
коректний вибір нововведень щодо 
модернізації виробничо-технологічних 
процесів є ключовою умовою раціоналізації 
інноваційного розвитку підприємств 
виробничої сфери. Не є виключенням і 
підприємства важкої промисловості. Більш 
того, рівень витрат, пов’язаних із 
впровадженням інновацій в них є достатньо 
високим, а помилки на стадії прийняття 
рішень щодо модернізації технологій часто 
не тільки унеможливлюють реалізацію того 
чи іншого напряму інноваційного розвитку, 
а й ставлять під загрозу існування самого 
підприємства. Саме тому проблемні питання 
методичного характеру щодо оцінки 
раціональності та доцільності реалізації 
інноваційних рішень щодо модернізації 
технологічних процесів, зниження рівня 
витрат на їх реалізацію та підвищення якості 
виробленої продукції потребують 
вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питаннями щодо проведення 
оцінювання інноваційного розвитку 
сучасного підприємства присвячено праці 
С.М. Ілляшенка, М.С. Абібулаєва, 
Л.І. Нейкової, Т.І. Кужди, В.І. Костевка, 
Т.Й. Товт та інших вчених-економістів [1-6]. 

Проведений аналіз науково-методичної 
літератури показав відсутність єдиного 
підходу з окресленої проблематики, як в 
наукових колах, так і в практиці 
застосування єдиних заходів з оцінювання 
інновацій вищим менеджментом 
підприємств. Тому, при оцінці 
інноваційного розвитку підприємства, не 
зважаючи на різні напрямки проведення 
такого оцінювання, ключовими аспектами 
процедури оцінювання виступають – 
кінцевий результат обраного напрямку 
оцінювання інновації, або, іншими словами, 
результативність, а також оцінювання 
ефективності від здійснення інноваційних 
процесів на підприємстві. 

Формулювання цілей статті. Дана 
публікація присвячена систематизації та 
удосконаленню методичних підходів та 
прийомів оцінки економічної ефективності 
впровадження інноваційних технологічних 
рішень при виробництві прокатних валків. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Створення ефективних та 
найменш витратних технологій 
виробництва валків з хромонікелевого 
чавуна, які б дозволяли покращити 
експлуатаційні характеристики вказаних 
виробів, є запорукою підвищення 
економічної ефективності та 
конкурентоспроможності підприємств-
виробників. В свою чергу, подібне 
удосконалення технологій можливе лише за 
умови обґрунтованого та ефективного 
впровадження інноваційних технологічних 
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рішень в процесі виробництва продукції. 
Як показали дослідження основними 

інноваційними рішеннями, які 
раціоналізують та здешевлюють технології 
виробництва прокатних валків з 
хромонікелевого чавуна є: оптимізація 
хімічного складу, введення мікролегуючих 
добавок та модифікаторів, а також 
корегування технологічних параметрів 
виробництва (зокрема, застосування 
вакуумування, обробка чавуну шлаками, 
продувка нітрогеном) з метою оптимізації 
структури та властивостей металу у 
робочому шарі валків. Крім того, важливе 

значення мають вдосконалення способів 
лиття, контролю якості та використання 
способів комплектування в експлуатації 
валків. 

Інформація щодо змін показників 
стану прокатних валків після застосування в 
технологіях їх виробництва розглянутих 
інноваційних рішень наведена в табл. 1. Для 
оцінки цінової складової економічного 
ефекту від впровадження інноваційних 
рішень був використаний метод 
статистичного аналізу експертних оцінок, 
який було реалізовано в чотири етапи. 

 

Таблиця 1 
Характеристика застосованих інноваційних технологічних рішень 

та зміни показників якості прокатних валків 
 

Інноваційні рішення Зміни показників якості прокатних валків 
1. Удосконалення 
хімічного складу валка в 
рамках традиційної 
технології 

1. Збільшення загального вмісту модифікуючи домішок 
(збільшує вартість валків на 0,25%) 
2. Підвищення експлуатаційної стійкості на 22,3 % 

2. Вакуумування чавуну 1. Підвищення ліміту міцності на розрив на 10% 
2. Підвищення ліміту міцності на згинання на 6% 
3. Підвищення стійкості до зносу на 10% 
4. Підвищення експлуатаційної стійкості на 10-15% 

3. Продувка чавуну 
азотом або інертними 
газами  

1. Підвищення твердості на 2-3 ед. HS 
2. Підвищення експлуатаційної стійкості на 7,7% 

4. Обробка чавуну 
шлаковою сумішшю 

1. Зниження концентрації нікелю (валки виконання  
ЛПХНд-62) на 0,2% 
2. Підвищення твердості (валки виконання ЛПХНД-62) на 16,1 од. HS 
3. Підвищення міцності (валки виконання ЛПХНД-62) на 15,5% 
4. Підвищення експлуатаційної стійкості (валки виконання ЛПХНД-62) на 11% 
5. Зниження концентрації нікелю (валки виконання  
ЛПХНд-71) на 0,59% 
6. Підвищення твердості (валки виконання ЛПХНД-71) на 9,9 од. HS 
7. Підвищення міцності (валки виконання ЛПХНД-71) на 17,25% 
8. Підвищення експлуатаційної стійкості (валки виконання ЛПХНД-71) на 19% 

5. Лиття валків в 
металеві форми нагріті 
до температури 190-
210С 

1. Виключається термічна обробка при виробництві 
листопрокатних валків на 6-8% 
2. Знижується брак листів (зменшується різниця в товщині) 
у споживача на 5-7% 
3. Зменшення витрат на механічну обробку 
при нарізанні калібрів на сортопрокатних валках на 3-5% 

6. Комплектування 
валків за рівнем 
коерцитивної сили  

1. Підвищення експлуатаційної стійкості  
ЛПХНМдц-71 (стан 2000) на 17,3% 
2. Підвищення експлуатаційної стійкості  
ЛПХНМдц-71 (стан1700) на 7,98% 

 

На першому етапі виконується вибір 
оціночних показників 
конкурентоспроможності запропонованих 
експлуатаційних рішень. Доцільним є їх 
поділ на три групи. До першої групи слід 

відносити: забезпечення рівня твердості та 
фізико-механічних властивостей, результати 
оцінки внутрішніх напружень робочого 
шару валків. До другої – економічні 
показники, які стосуються динаміки рівня 
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витрат на виготовлення валків (витрати на 
механічну обробку, долю лігуючих 
елементів тощо). До третьої – експлуатаційні 
характеристики (зниження передчасних 
відмов у споживача та підвищення 
експлуатаційної стійкості) валків. 

На наступному етапі застосовується 
побудова конкурентного порівняльного 

листа [1]. Всі три групи показників 
враховуються при вивченні можливості 
використання ефективних технологій 
виробництва валків з хромонікелевого 
чавуну, які б забезпечували підвищення їх 
працездатності в процесі експлуатації у 
споживача (табл. 2). 

 

Таблиця 2 
Результати експертної оцінки властивостей валків, отриманих із застосуванням 

запропонованих інноваційних рішень 
 

Інноваційні технологічні рішення 
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Виключення термічної обробки при 
виробництві листопрокатних валків - - - - 6-8% - 9 

Зниження браку листів  - - - - 5-7% - 8 
Підвищення експлуатаційної стійкості 
(валки виконання ЛПХНД-71)    19%   7 

Зменшення витрат на механічну 
обробку при нарізанні калібрів на 
сортопрокатних валках 

- - - - 3-5% - 7 

Підвищення міцності 
(валки виконання ЛПХНД-62)    15,50%   6 

Зниження концентрації нікелю 
(валки виконання ЛПХНд-71) - - - 0,59% - - 6 

Підвищення міцності 
(валки виконання ЛПХНД-71)    17,25%   6 

Підвищення експлуатаційної 
стійкості ЛПХНМдц-71(стан2000) - - - - - 17,30% 6 

Підвищення експлуатаційної стійкості - 10-15% - - - - 5 
Підвищення твердості - - 2-3 ед.HS - - - 5 
Зниження концентрації нікелю (валки 
виконання ЛПХНд-62) - - - 0,20% - - 5 

Підвищення експлуатаційної стійкості 
(валки виконання ЛПХНД-62)    11%   5 

Підвищення твердості 
(валки виконання ЛПХНД-62) - - - 16,1ед. 

HS - - 4 

Підвищення твердості 
(валки виконання ЛПХНД-71) - - - 9,9ед. HS - - 4 

Підвищення експлуатаційної стійкості 
ЛПХНМдц-71(стан1700) - - - - - 7.98% 4 

Підвищення експлуатаційної стійкості 22,30% - - - - - 3 
Підвищення експлуатаційної стійкості - - 7,70% - - - 3 
Підвищення ліміту міцності на розрив  - 10% - - - - 2 
Підвищення ліміту міцності на згинання - 10% - - - - 2 
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Сутність другого етапу полягає у 
систематизації виконаних експертних 
оцінок. Для виконання оцінок була 
сформована група експертів з 10 осіб. До 
складу групи увійшли 5 керівників та 
спеціалістів підприємств-експлуатантів 
валків та 5 керівників комерційних та 
виробничих підрозділів підприємства-
виробника. Це дозволило досягти 
неупередженості отриманих оцінок 
експертів. При обробці експертних оцінок 
були враховані фактори довіри до експертів 
та впливу кожного з показників на 
значимість інноваційного рішення. При 
визначенні рейтингового показника довіри 

до експерта була врахована можливість 
отримання ними інформації щодо 
параметрів та показників якості валків. 
Застосований методичний підхід дозволив 
визначити рівень ефективності застосованих 
інноваційних рішень та забезпечити 
дотримання принципу компаративності. 

На останньому етапі був виконаний 
аналіз отриманих та систематизованих 
оцінок (табл. 3), який продемонстрував, що 
найбільш ефективним є інноваційне 
рішення, яке передбачає відливання валків 
виконання ЛПХНМдц в металеву форму, 
нагріту до температури 190-210°С. 

 
Таблиця 3 

Результати експертної оцінки застосування запропонованих інноваційних рішень 
 

Рівень довіри експертів до 
інноваційного рішення, бали Інноваційні рішення 
Позитивний Негативний 

Різниця 
рівнів 

довіри, % 

1. Оптимізація хімічного складу валків виконання 
СПХН в рамках традиційних технологій 

4,428 4,056 8.4 

2. Оптимізація хімічного складу валків виконання 
ЛПХНд в рамках традиційних технологій 

4,516 3,968 12,31 

3. Вакуумна обробка чавуну валків виконання СПХН-48 4,518 3,956 12,35 
4. Продувка нітрогеном чавуну валків 
виконання ЛПХНМдц-71 

4,771 4,158 11,70 

5. Обробка шлаків розплавленого 
чавуну валків виконання ЛПХНд 

4,501 3,998 11,17 

6. Відливка валків виконання ЛПХНМдц в металеві 
форми, нагріті до температури 190-210°С 

5,297 2,928 55,27 

7. Удосконалення способу комплектування 
валків виконання ЛПХНд 

4,591 3,722 18,95 

 
Рівень довіри експертів до цього 

інноваційного рішення склав 5,297, що на 
55,27 % вище негативної оцінки 2,928. На 
підставі визначення цифрового еквіваленту 
одного відсотку позитивної оцінки 
значимості властивостей в підвищенні 
цінності для споживача та ефективності для 
виробника 1 т виробу були отримані 
розрахункові величини (табл. 4), які при 
співставленні з показниками витрат на 
виробництво продукції дозволили 
визначити ефективність впровадження 

інноваційних технологічних рішень при 
виробництві прокатних валків. Дослідження 
показали, що найбільш вигідним для 
підприємства-виробника є варіант 
відливання валків в металеві форми при 
температурі 190-210С. Цей спосіб є 
найбільш ефективним в частині економії 
виробничих витрат при забезпеченні 
необхідної твердості валків та одночасному 
зниженні напружень, а також частки 
остаточного аустеніту в процесі 
виробництва. 
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Таблиця 4 
Розрахунок розміру прибутку від виробництва та реалізації 

запропонованих технологічних рішень* 
 

Інноваційні рішення*** 
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Ба
зо

ви
й 

ва
рі

ан
т 

(т
ра

ди
ці

йн
а 

те
хн

ол
ог

ія
 в

ир
об

ни
цт

ва
 в

ал
кі

в)
**

 

У
до

ск
он

ал
ен

ня
 х

ім
іч

но
го

 с
кл

ад
у 

в 
ра

м
ка

х 
тр

ад
иц

ій
но

ї т
ех

но
ло

гі
ї 

Ва
ку

ум
ув

ан
ня

 ч
ав

ун
у 

П
ро

ду
ва

нн
я 

ча
ву

ну
 н

іт
ро

ге
но

м
 

аб
о 

ін
ер

тн
им

и 
га

за
м

и 

О
бр

об
ка

 ч
ав

ун
у 

ш
ла

ко
во

ю
 

су
м

іш
ш

ю
 

Л
ит

тя
 ч

ав
ун

у 
в 

м
ет

ал
ев

і ф
ор

м
и 

пр
и 

те
м

пе
ра

ту
рі

 1
90

-2
10
С

 

К
ом

пл
ек

ту
ва

нн
я 

ва
лк

ів
 з

а 
рі

вн
ем

 к
ое

рц
ит

ив
но

ї с
ил

и 

Ціна 1 т прокатного валка, тис. грн./т 17,3 18,9 19,2 19,2 19,7 18,9 19,8 
Виробнича собівартість, тис. грн./т 11,3 12,2 12,6 12,6 12,9 11,6 12,9 
Витрати на підготовку поставки продукції (витрати на збут 
та адміністративні витрати), тис. грн. / т 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 

Повна собівартість, тис. грн. / т 12,4 13,4 13,9 13,9 14,3 13,8 14,2 
Прибуток від виробництва та  реалізації 1 т прокатних 
валків, тис. грн. / т 4,9 5,5 5,3 5,3 5,4 6,1 5,6 

* станом на І квартал 2014 року 
** за даними ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» 
*** розраховано автором за результатами маркетингових досліджень ринку збуту продукції 

ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» 
 

Розрахунок очікуваного річного 
економічного ефекту від впровадження 
інноваційних пропозицій в 

ДП «Лутугинський науково-виробничий 
валковий комбінат» наведено в табл. 5. 

 

Таблиця 5 
Розрахунок очікуваного річного економічного ефекту від виробництва і реалізації 

прокатних валків в металеві форми при температурі 190-210С 
 

Показники Значення, тис. грн. 
Річний обсяг виробництва продукції, т 2100 
Питома величина прибутку на одиницю продукції, виробленої за традиційною 
технологією, тис. грн./т 4,9 

Питома величина прибутку на одиницю продукції, виробленої за інноваційною 
технологією, тис. грн./т 6,1 

Приріст прибутку на одиницю продукції, тис. грн./т 1,2 
Сума річного економічного ефекту, тис. грн./рік 2520 
 

Фактичний економічний ефект від 
впровадження визначеного інноваційного 
рішення на підприємств склав 1,6 млн. грн. 
при обсязі виробництва 2100 т на рік. 

Висновки. Результати аналізу 
статистичних даних експлуатаційної 
надійності 291 робочих валків стаціонарного 
відливання стану 2000 встановлено, що 
основними причинами виведення їх з 
експлуатації є знос, руйнування 

поверхневого шару, його розшарування, 
руйнування бочки, а також зношування 
підшипників. При цьому підвищення 
стійкості до зносу та міцності поверхневого 
шару валків є ключовою умовою зростання 
рівня їх експлуатаційної стійкості, а отже 
джерелом отримання підприємством-
виробником додаткових конкурентних 
переваг та підвищення економічної 
ефективності виробництва та реалізації 
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вказаного виду продукції. Розвиток 
виробничо-технологічних процесів в умовах 
дослідженого підприємства в напрямі 
створення передбачає інваріантність 
розробки та імплементації інноваційних 
рішень. В свою чергу, оцінка вказаних 
інновацій є складовою процесу підтримки 
прийняття відповідних управлінських 
рішень. Дослідження показали, що найбільш 
доцільним з розглянутих інноваційних 
рішень для підприємства-виробника є 
відливання валків в металеві форми, нагріті 
до температури 190-210С. Для оцінки 

вартісної та цінової складових економічного 
ефекту від впровадження запропонованих 
рішень обґрунтована доцільність 
використання статистичного аналізу 
експертних оцінок. Розрахунки показали, що 
очікуваний економічний ефект від 
впровадження запропонованих заходів в 
умовах дослідженого підприємства може 
сягати 2,5 млн. грн. на рік, а фактичне 
впровадження вказаного рішення 
дозволило підприємству-виробнику 
отримати 1,6 млн. грн. 

 
Література. 

1. Костевко В.І. Методологічні питання оцінювання ефективності інноваційної діяльності 
підприємства / В.І. Костевко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 
Проблеми економіки та управління. – 2011. – № 698. – С. 66-73. 

2. Товт Т.Й. Методичні підходи до визначення показників ефективності інноваційної діяльності 
промислових підприємств в Україні / Т.Й. Товт // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – 
Вип. 20.11. – С. 240-249. 

3. Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности 
предприятия: [учебное пособие] / Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова. – [2-е изд., перераб. и 
доп.]. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 608 с. 

4. Лютий С.В. Інноваційний розвиток підприємств машинобудування: класифікація факторів та їх 
аналіз / С.В. Лютий // Наука й економіка. – 2008. – № 4 (12). – С. 267-271. 

5. Кужда Т.І. Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку 
машинобудівних підприємств : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) / Т.І. Кужда. – 
Львів, 2009. – 23 с. 

6. Лященко О.В. Проблеми оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу 
підприємства / О.В. Лященко // Економічний вісник Донбасу. – № 2 (20). – 2010. – С. 176-180. 

7. Маркетинг : / [В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.]; ред.-упор. О.І. Сидоренко, 
П.С. Редько. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в 
Україні», 2005. – 422 с. 
 

References. 
1. Kostevko V.I. (2011). Metodolohichni pytannia otsiniuvannia efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti 

pidpryiemstva [Methodological issues of estimation of efficiency of innovative activity of the enterprise]. 
Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnia – Herald of National 
University «Lviv Polytechnic». Problems of Economics and management, No 698, pp. 66-73 [in Ukrainian]. 

2. Tovt T.I. (2010). Metodychni pidkhody do vyznachennia pokaznykiv efektyvnosti innovatsiinoi 
diialnosti promyslovykh pidpryiemstv v Ukraini [Methodological approaches to the definition of indicators of 
efficiency of innovative activity of industrial enterprises in Ukraine]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific 
Bulletin NLTU Ukraine, issue 20.11, pp. 240-249 [in Ukrainian]. 

3. Krylov Je.I., Vlasova V.M., and Zhuravkova I.V. (2003). Analiz jeffektivnosti investicionnoj i innovacionnoj 
dejatel'nosti predprijatija [Analysis of efficiency of investment and innovative activity of the enterprise]. (2 d ed.). 
Moscow: Finansy i statistika, p. 608 [in Russian]. 

4. Liutyi S.V. (2008). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv mashynobuduvannia: klasyfikatsiia faktoriv ta 
yikh analiz [Innovative development of engineering enterprises: the classification of factors and their analysis]. 
Nauka i ekonomika – Science and Economics, No 4 (12), pp. 267-271 [in Ukrainian]. 

5. Kuzhda T.I. (2009). Sotsialno-ekonomichne otsiniuvannia ta planuvannia innovatsiinoho rozvytku 
mashynobudivnykh pidpryiemstv [Socio-economic evaluation and planning of innovation development of 
engineering enterprises]. The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of Sciences econonomic. 
Lviv, p. 23 [in Ukrainian]. 



Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання 

 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2017 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 31 ~ 

6. Liashchenko O.V. (2010). Problemy otsinky efektyvnosti vykorystannia innovatsiinoho potentsialu 
pidpryiemstva [Problems of assessment of efficiency of use of innovative potential of the enterprise]. 
Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbass, No 2 (20), pp. 176-180 [in Ukrainian]. 

7. Rudelius V., Azarian O.M., Vynohradov O.A. et al. (2005). Marketynh [Marketing]. O.I. Sydorenko, 
P.S. Redko (Eds.). Kyiv: Navchalno-metodychnyi tsentr «Konsortsium iz udoskonalennia menedzhment-
osvity v Ukraini», p. 422 [in Ukrainian]. 
 

Аннотация. 
Автухов А.К. Методические основы оценки экономической эффективности инноваций в 

технологиях производства прокатных валков. 
Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов применения методических подходов и приемов 

оценки инновационных решений в менеджменте промышленных предприятий-производителей прокатных 
валков. Обоснован методический подход относительно использования метода экспертных оценок и приемов их 
статистического анализа в выборе наиболее рационального инновационного решения, направленного на 
повышение качества и эксплуатационных параметров прокатных валков с хромоникелевого чугуна, а также 
оценке стоимостной и ценовой составляющих экономического эффекта внедрения инноваций. В процессе 
апробации обоснованного методического подхода установлено, что наиболее рациональным инновационным 
технологическим решением при производстве прокатных валков является их литья в нагретые металлические 
формы, учитывая повышение их эксплуатационных качеств для предприятий-потребителей и, 
соответственно, цены изделий. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, инновации, технологии производства, прокатные 
валки. 
 

Abstract. 
Avtukhov A.K. Methodological principles for evaluating economic efficiency of innovations in 

production technology rolls. 
The article deals with the issues of application of methodological approaches and methods of evaluation of 

innovative solutions in the management of industrial producers rolls. Grounded methodical approach to the use of the 
method expertise and techniques of statistical analysis in choosing the most efficient innovative solutions aimed at 
improving the quality and operational parameters rolls of chromium-nickel-iron and assessment of cost and price 
components of the economic benefits of innovation. In the process of testing a reasonable methodological approach found 
that the most rational innovative technology solutions in the production of rolls are heated casting in metal molds, in 
view of improving their performance for businesses, consumers and, consequently, prices of products. 

Key words: economic efficiency, innovation, manufacturing technology, rolls. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 

Мазнєв Г.Є. Управління інноваційним розвитком аграрних підприємств. 
В статі проаналізовано стан інноваційної активності підприємств агросектору, а також результат 

впровадження інновацій в сільськогосподарському виробництві. Встановлено, що в більшості агроформувань 
інноваційна система підприємства взагалі відсутня, не сформована система управління інноваційним 
розвитком підприємства, інновації носять стихійний випадковий характер. Причому, форма управління 
інноваційною діяльністю має «реактивний» характер, тобто все вирішується в оперативному порядку як 
реакція на виникнення певних подій. 

Великі підприємства в сільському господарстві, особливо ті, що мають десятки і сотні тисяч гектарів 
землі в обробітку, насамперед агрохолдинги, мають змогу генерувати та впроваджувати як власні так і 
запозичені інновації, формувати ефективну систему управління інноваційним розвитком як окремого виду 
управлінської діяльності. 

Обґрунтовано, що система управління інноваційним розвитком повинна будуватися на засадах 
інноваційних цільових програм, а основним інструментом реалізації цільових програм має бути комбінація 
процесного і проектного підходів до управління інноваційним розвитком підприємства. 

Визначені об’єкти та суб’єкти управління інноваційним розвитком, основні елементи механізму 
управління. 

Запропоновано використання принципів нооменеджменту в системі управління інноваційним розвитком 
аграрних підприємств. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційна система, розвиток, аграрні підприємства, 
нооменеджмент. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Реалізація інноваційного розвитку 
дозволяє як окремим підприємствам так і 
країнам в цілому домогтися значної 
переваги на ринку та посилити свої 
конкурентні позиції. Саме інноваційний 
шлях розвитку підприємств в сучасних 
умовах може забезпечити стабільне 
економічне зростання. Це повністю 
відповідає галузі сільського господарства, яка 
останнім часом перетворилася у пріоритетну 
доходоутворюючу галузь національного 
господарства і всупереч фінансовим кризам 
впевнено демонструє зростаючу динаміку 
фінансових результатів. При  
катастрофічних збитках в цілому по 
економіці України у 2014 і 2015 роках [15], 
відповідно, більше ніж 520 млрд. і 340 млрд. 
гривень, тільки єдина галузь сільського 
господарства забезпечила прибуток 21млрд. і 
103 млрд. гривень, а рівень рентабельності у 
сільському господарстві у 2015 році сягнув 

понад 40%. До речі,  підприємства усієї 
промисловості України за ці роки мали 166 
млрд. і 179 млрд. гривень збитку [15]. Фахівці 
вважають, що такі результати діяльності 
підприємств агросфери певним чином 
забезпечені впровадженням інновацій і 
використанням новітніх технологій. 
Безумовно, в цій ситуації увага керівництва 
держави має бути сконцентрована саме на 
розвитку сільського господарства. Проте, 
переводу аграрного сектору на 
інноваційний шлях розвитку в нашій країні 
приділяється недостатньо уваги. Особливо 
це стосується безпосередньо сільських 
товаровиробників. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Інноваційний розвиток 
сільського господарства в цілому і 
інноваційний розвиток підприємств 
аграрного сектору досліджують відомі 
українські вчені такі як: Гудзь О Є. [6], 
Готра В.В. [5], Курило Л.І. [18], 
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Лобас М.Г. [10], Лупенко Ю.А. [7, 11], 
Малік М.Й. [7], Россоха В.В. [10], 
Саблук П.Т. [18], Шпикуляк О.Г. [7, 18] та 
багато інших. 

Проте питання управління 
інноваційним розвитком підприємств 
агросфери потребують подальших 
досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є розробка напрямів ефективного 
управління інноваційним розвитком 
аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. В умовах розгортання нової 
промислової революції розвинені країни 
активно використовують інновації в 
конкурентній боротьбі для досягнення 
лідируючих позицій. Україна ж тільки 
декларує важливість інновацій для 
подальшого розвитку, але увага в нашій 
державі приділяється, насамперед, тим 
галузям, які відносяться до нижчих 
технологічних укладів і не потребують 
високого рівня інноваційної активності, тому 
що експортують свою продукцію в 
основному у вигляді сировини та 
напівфабрикатів. Це обумовлює низьку 
конкурентоздатність продукції і економіки в 
цілому. Фахівці констатують, що в Україні 
відбувається деградація структури товарної 
продукції експорту, тобто збільшення 
продажу сировини і зменшення експорту 

товарів із значною доданою вартістю, а саме, 
високотехнологічного обладнання та 
новітніх технологій. 

Тому не є випадковим те, що у 
рейтингу глобальної 
конкурентоспроможності Всесвітнього 
економічного форуму за 2015 рік Україна 
знаходиться на 79 місці між Гватемалою і 
Таджикистаном, а за показником 
«ефективності ринку товарів та послуг» 
займає 106 місце після Хорватії і перед 
Бутаном, за показником «якість інституцій» - 
на 130 місці між Мадагаскаром і Парагваєм, 
за «інноваціями» - обігнала Кот Д’Вуар, але 
не досягла Гондураса [24; 25]. 

Таке становище є слідством 
негативного ставлення держави до науки, 
яка генерує наукові знання, що 
трансформуються в інновації. Так, за роки 
незалежності показник наукоємності 
валового внутрішнього продукту зазнав 
катастрофічного падіння – з рівня 1,8% у 
1991 році  до 0,66 у 2014 році. Цей показник у 
3 рази менший ніж в середньому в країнах 
ЄС-28 і у 5 разів - ніж у Франції і Швеції. 
Внаслідок, хронічного недофінансування 
науки кількість працівників наукових 
організацій постійно знижується. Так, тільки 
за останні десять років скорочення науковців 
в Україні склало понад третину (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Кількість працівників наукових організацій України, тис. осіб 
 

Категорії працівників 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 у % 
до 2005р 

Працівники основної діяльності 170,6 141,1 134,7 129,9 123,2 109,6 101,6 59,6 
У тому числі фахівці, зайняті науковою 
та науково-технічною роботою 105,5 89,6 85,0 82,0 77,9 69,4 63,9 60,6 

Допоміжний персонал 32,0 26,0 24,8 23,9 22,6 20,1 19,1 59,7 
Кількість виконавців наукових та 
науково-технічних робіт в розрахунку 
на 1000 осіб зайнятого населення 

6,7 6,0 5,7 5,5 5,2 5,0 5,0 74,6 

Джерело: [16] 
 

Особливе занепокоєння викликає той 
факт, що за здатністю країни втримувати 
таланти, тобто науково-педагогічних 
працівників і кваліфікованих спеціалістів, 
наша країна посідає 140-е місце серед 148 
країн світу. Таким чином, Україна, 

витрачаючи величезні кошти на підготовку 
наукових кадрів та молодих спеціалістів за 
найпрестижнішими напрямами, не створює 
належних умов для їх роботи на батьківщині 
і, тим самим, інвестує зарубіжні фірми. Не 
здатна, на жаль, наша країна і залучати 
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талановитих вчених і спеціалістів із-за 
кордону, посідаючи за відповідним 
показником також одне із останніх місць у 
світі – 136. Таке становище обумовлює 
погіршення науково-дослідної роботи і 
якості надання освітніх послуг, що в свою 
чергу є причиною наростаючого відставання 
України від західних країн. 

Проте існує думка, що «поки Україною 
до кінця не упущено момент інноваційного 
прориву і заняття гідного місця серед 
світових технологічних держав» [21, с. 195]. У 
зв’язку з цим Україні необхідно, не 
втрачаючи часу, переходити на інноваційно-
інвестиційну модель розвитку. І починати 
треба, насамперед, з сільського господарства. 
Бо, як неодноразово наголошував академік 
П.Т. Саблук, сільське господарство може 
стати своєрідним локомотивом, здатним 

витягти усі ланки національного 
господарства на траєкторію економічного 
зростання [12]. Аграрний сектор України – 
це єдина у вітчизняному 
народногосподарському комплексі галузь, 
яка демонструє високі фінансові результати. 
Рентабельність виробництва продукції 
сільського господарства значно вища 
середніх показників по економіці країни і у 
2015 році складала 43% (рис. 1). Валова 
продукція сільського господарства у 
фактичних цінах зросла з 189 млрд. грн. у 
2010 році до 544 млрд. грн. у 2015 році, тобто 
у 2,9. Також у 2,8 рази зросла валова додана 
вартість у сільському господарстві. А питома 
вага її в загальному підсумку економічної 
діяльності у 2015 році склала 14 % проти 
8,4 % у 2010 році. 

 

Рис. 1. Результати виробничої діяльності в сільському господарстві 
України у 2010-2015 роках

261,8
307,0

189,4

253,6

544,2

371,2

161,1

236,0

132,2113,2110,0

82,9

43,1

21,4

11,7

24,5 24,7
22,8

14,0
11,7

9,9

9,09,48,4

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015

м
лр

д.
 гр

н.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%

Валова продукція сільського господарства (у фактичних цінах), млрд. грн.
Валова додана вартість у сільському господарстві, млрд. грн.
Рівень рентабельності у сільському господарстві, %
Питома вага валової доданої вартості сільського господарства в загальному підсумку економічної діяльності, %

 
Джерело: складено за даними [19] 

 
Прибуток отриманий у 

сільськогосподарському виробництві, в 
останні роки має усталену зростаючу 
динаміку на протилежність промисловості і 
економіці в цілому (табл. 2). Два останні 
роки жодна галузь в Україні, крім сільського 

господарства, не була прибутковою, а 
величина збитків склала величезні суми – 
523,6 млрд. грн. у 2014 році і 340,1 млрд. грн. 
у 2015 році. У сільському господарстві 
навпаки – прибуток за ці роки склав 21,7 
млрд. грн. і 103 млрд. грн. 
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Таблиця 2 
Фінансові результати суб’єктів господарювання України у 2010-2015 роках, млрд. грн. 

 

Види економічної діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Сільське господарство 17,3 25,6 27,0 15,1 21,7 103,5 

Промисловість 31,2 58,7 21,3 13,7 -166,4 -179,1 

Усього по економіці України 58,3 122,2 101,9 29,3 -523,6 -340,1 
Джерело: [19] 

 

Рис. 2. Кількість інноваційно активних підприємств, найменувань 
інноваційних технологічних процесів і нових видів продукції, 

впроваджених в агроформуваннях України
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Джерело: складено за даними [16] 

 
Рис. 2 характеризує інноваційну 

активність підприємств аграрного сектору 
економіки України за останні п’ять років. За 
цей період кількість інноваційно активних 
підприємств суттєво скоротилась. Так, якщо 
у 2010 році в країні було 1,2 тис. інноваційно 
активних агропідприємств, то у 2015 році їх 
залишилося всього 700 одиниць. Зменшилась 
також питома вага впроваджених інновацій з 
20 % до 14,9 %. При збільшенні 
впроваджених нових технологічних процесів 
з 2,4 тис. до 3,1 тис. найменувань, кількість 
впроваджених інноваційних видів продукції 
скоротилась з 2,0 тис. до 1,2 тис. 

найменувань, що свідчить про 
неспроможність агроформувань 
здійснювати ефективну інноваційну 
діяльність. Однією з причин цього є 
хронічна нестача коштів. Так, фінансування 
інноваційної діяльності, як і взагалі 
діяльності в цілому на переважній більшості 
сільськогосподарських підприємств 
здійснюється за рахунок власних коштів [7; 
13; 18]. Обсяги наукових та науково-
технічних робіт, виконаних власними 
силами у порівнянні з загальними 
витратами на інноваційну діяльність 
ілюструє рис. 3. 

 



Інноваційні напрями менеджменту підприємств 

 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2017 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 36 ~ 

Рис. 3. Обсяг наукових та науково-технічних робіт,
виконаних власними силами агропідприємств
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Джерело: складено за даними [16] 

 
Слід підкреслити, що левову частку 

витрат агропідприємства України 
спрямовують на придбання закордонних 
машин, добрив та отрутохімікатів, а на 
дослідження та розробки витрачають зовсім 
мізерні суми. 

Світовий досвід свідчить про те, що 
ефективна інноваційна діяльність 
підприємств неможлива без суттєвої 
державної підтримки. Проведений аналіз 
вказує на неспроможність державного 
менеджменту нашої країни забезпечити 
інноваційний розвиток суб’єктів 
господарювання. Тому Україна опустилася 
до аутсайдерів світового розвитку, до країн з 
дешевою некваліфікованою робочою силою, 
здатних на виробництво тільки сировини та 
напівфабрикатів. 

Нова четверта промислова революція 
або «Індустрія – 4.0», концепція якої 
запропонована німецькими вченими, 
бізнесменами та політиками у 2011 році і яка 
розрахована на період 2011-2050 рр., 
підтримана американськими урядовими та 
бізнесовими структурами і 
розповсюджується вибуховими темпами, 
захоплюючи весь світ [25]. Як зазначають 
засновники Всесвітнього економічного 
форуму, подібного масштабу і складності 

змін людству ще ніколи не доводилося 
відчувати. Заснована «Індустрія – 4.0» на 
широкому використанні кіберфізичних 
систем у виробничих процесах. Рушійною 
силою стають інтегровані інтелектуальні 
процеси та продукти, що генерують так 
звані великі дані.   

Відбувається інтеграція підключених 
до Інтернету машин, предметів побуту від 
автомобілів до тостерів. Створюються мережі 
машин, складальні лінії, які будуть не тільки 
виробляти товари з меншою кількістю 
помилок, а й самостійно змінювати 
виробничі шаблони. Відомий 
американський вчений Дж. Ріфкін вважає, 
що на зміну традиційним ієрархічним 
структурам прийдуть нові структури 
горизонтальної взаємодії ”коли сотні 
мільйонів людей будуть генерувати власну 
зелену енергію вдома, в офісах і на фабриках 
і ділитися нею один із одним в 
«енергетичному Інтернеті» [17]. 

Основними пріоритетами до 2020 р. 
будуть, насамперед, інтелектуальні системи 
управління виробництвом і робототехніка, 
системи створення і вирощування 
матеріальних об’єктів і 3Д-друк, 
нанотехнології в медицині і фармації, нові 
аграрні технології тощо. 
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Інноваційний розвиток підприємства 
на сучасному етапі має бути заснованим на 
використанні інтелектуальних ресурсів, що 
включають інтелектуальний капітал, 
інтелектуальну працю та інтелектуальні 
продукти. Тільки оптимальне поєднання 
векторів інноваційного розвитку зі 
складовими інноваційного потенціалу та 
інтелектуального капіталу зможе 
забезпечити успішний розвиток 
підприємства. Інноваційний розвиток 
підприємства визначається його здатністю 
створювати нові компетенції [3;20], на основі 
розробки і трансформації яких 
визначаються напрями зусиль щодо 
створення інноваційних технологій, 
продуктів, послуг і процесів, тобто 
здійснюється управління інноваційним 
розвитком підприємства.   

Динамічною моделлю інноваційної 
діяльності підприємства є його інноваційна 
система. Для ефективного розвитку кожного 
конкретного підприємства має бути 
розроблена інноваційна система, що поєднує 
сукупність елементів інноваційної діяльності 
з урахуванням їх мікро- і макрооточення, 
відображає характер і напрямки їх 
взаємовідносин у процесі досягнення 
поставлених цілей [1, 21]. 

Як відмічають дослідники [1; 21], на 
переважній більшості вітчизняних 
промислових підприємств інноваційна 
система взагалі відсутня, не розроблена 
система управління інноваційною 
діяльністю та, більш того, далеко не всі 
підприємства мають стратегію і систему 
управління інноваційним розвитком як 
окремого виду управлінської діяльності. Не 
позбавлені вказаних недоліків і аграрні 
підприємства. Як показує аналіз, на 
абсолютній більшості з них інновації носять 
випадковий стихійний характер, а 
управляння інноваційною діяльністю 
здійснює або керівник підприємства, або 
фахівці структурних підрозділів. Причому 
форма управління, як правило, основана не 
на аналізі і прогнозах, а носить 
«реактивний» характер, тобто все 
вирішується в оперативному порядку як 
реакція на виникнення певних подій. 

Система управління інноваційною 
діяльністю підприємства – це апарат зв’язків 

управлінських процесів, спрямованих на 
регулювання взаємовідносин підприємства з 
усіма суб’єктами взаємодії в ході 
інноваційного процесу [1]. 

Управління інноваційним розвитком 
підприємства є окремим видом 
управлінської діяльності. 

Великі підприємства в сільському 
господарстві, особливо ті, що мають десятки 
і сотні тисяч гектарів землі в обробітку, 
насамперед агрохолдинги, мають змогу 
генерувати та впроваджувати як власні так і 
запозичені інновації, формувати ефективну 
систему управління інноваційним 
розвитком як окремого виду управлінської 
діяльності. 

Обґрунтовано, що система управління 
інноваційним розвитком повинна 
будуватися на засадах інноваційних 
цільових програм, а основним інструментом 
реалізації цільових програм має бути 
комбінація процесного і проектного підходів 
до управління інноваційним розвитком 
підприємства. 

Визначені об’єкти та суб’єкти 
управління інноваційним розвитком, 
основні елементи механізму управління. 

Об’єкт управління інноваційним 
розвитком - це інновації, інноваційний 
процес, економічні відносини, що 
виникають між суб’єктами інноваційної 
діяльності й учасниками ринку інновацій. 

Суб’єкти управління інноваційним 
розвитком – керівництво підприємства, 
інноваційні менеджери, що здійснюють 
управлінський вплив на об’єкт управління 
через механізм управління, який 
представляє собою підходи до управління та 
відповідні форми їх реалізації. 

Низька динаміка підвищення 
інноваційної активності підприємств 
аграрного сектору обумовлена не тільки 
недостатністю фінансових ресурсів, але й 
недосконалістю системи управління 
інноваційною діяльністю. 

На нашу думку, корисним буде 
застосування підходів нооменеджменту до 
управління інноваційним розвитком 
аграрних підприємств. 

Останнім часом провідні вчені все 
більше уваги приділяють формуванню 
нового типу економіки – нооекономіки, яка 
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представляє собою високоефективну та 
високоінтелектуальну економіку, що 
враховує не тільки безмежні потреби людей, 
але й обмежені можливості природи і 
навколишнього середовища [9]. Відповідно 
до нооекономічних умов формується новий 
напрям управління – нооменеджмент. 

Нооменеджмент – це розумний 
менеджмент, система управління, що 
побудована на принципах Розуму, 
Гуманності та Віри [9]. Він є системним 
менеджментом, є синтезом результатів 
аналізу; він передбачає нове ставлення до 
людей, техніки та інновацій, а особливо до 
знань. 

Нооменеджмент здатний гармонійно 
поєднувати нові технології, забезпечувати 
організаційно-економічні процеси не тільки 
в системі, але й в інноваційному середовищі. 
Слід підкреслити системний характер 
нооменеджменту. В той час, як менеджмент 
носить переважно фрагментарний характер, 
тобто концентрує увагу на окремих сферах: 
виробництві, фінансах, персоналі і т.п., 
нооменеджмент приділяє увагу усім сферам 
управління одночасно. 

Висновки. Проаналізовано стан 
інноваційної активності підприємств 
агросектору, а також результат 
впровадження інновацій в 
сільськогосподарському виробництві. 
Встановлено, що в більшості агроформувань 
інноваційна система підприємства, взагалі 

відсутня, не сформована система управління 
інноваційним розвитком підприємства, 
інновації носять стихійний випадковий 
характер. Причому, форма управління 
інноваційною діяльністю має «реактивний» 
характер, тобто все вирішується в 
оперативному порядку як реакція на 
виникнення певних подій. 

Великі підприємства в сільському 
господарстві, особливо ті, що мають десятки 
і сотні тисяч гектарів землі в обробітку, 
насамперед агрохолдинги, мають змогу 
генерувати та впроваджувати як власні так і 
запозичені інновації, формувати ефективну 
систему управління інноваційним 
розвитком як окремого виду управлінської 
діяльності. 

Обґрунтовано, що система управління 
інноваційним розвитком повинна 
будуватися на засадах інноваційних 
цільових програм, а основним інструментом 
реалізації цільових програм має бути 
комбінація процесного і проектного підходів 
до управління інноваційним розвитком 
підприємства. 

Визначені об’єкти та суб’єкти 
управління інноваційним розвитком, 
основні елементи механізму управління. 

Запропоновано використання 
принципів нооменеджменту в системі 
управління інноваційним розвитком 
аграрних підприємств. 
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Аннотация. 
Мазнев Г.Е. Управление инновационным развитием аграрных предприятий. 
В статье проанализированы состояние инновационной активности предприятий агросектора, а также 

результат внедрения инноваций в сельскохозяйственном производстве. Установлено, что в большинстве 
агроформирований инновационная система предприятия вообще отсутствует, не сформирована система 
управления инновационным развитием предприятия, инновации носят стихийный случайный характер. 
Причем, форма управления инновационной деятельностью имеет «реактивный» характер, то есть все 
решается в оперативном порядке как реакция на возникновение определенных событий. 

Крупные предприятия в сельском хозяйстве, особенно те, которые имеют десятки и сотни тысяч 
гектаров земли в обработке, прежде всего агрохолдинги, могут генерировать и внедрять как собственные так и 
заимствованные инновации, формировать эффективную систему управления инновационным развитием как 
отдельного вида управленческой деятельности. 

Обосновано,  что система управления инновационным развитием должна строиться на основе 
инновационных целевых программ, а основным инструментом реализации целевых программ должно быть 
сочетание процессного и проектного подходов к управлению инновационным развитием предприятия. 

Определены объекты и субъекты управления инновационным развитием, основные элементы механизма 
управления. 

Предложено использование принципов нооменеджмента в системе управления инновационным развитием 
аграрных предприятий. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная система, развитие, аграрные 
предприятия, нооменеджмент. 
 

Abstract. 
Maznev G.E. Management of innovative development of agricultural enterprises. 
The article analyzes the innovative activity of enterprises of the agricultural sector, and the result of the 

introduction of innovations in agricultural production. It is established that in most agricultural enterprises the 
innovative system of the enterprise is absent, not established a system of management of innovative development of 
enterprise, innovations are unregulated and random. Moreover, the form of innovation management is "reactive" in 
nature, that is everything 

is solved in an expeditious manner as a reaction to the occurrence of certain events. 
Large enterprises in agriculture, especially those who have tens and hundreds of thousands of hectares of land in 

treatment, especially agricultural holdings, unable to generate and implement both their own and borrowed innovation, to 
forming an effective system of management of innovative development. 

It is proved that the system of management of innovative development must be based on innovative target 
programs and the main instrument of realization of target programs should be a combination of process and design 
approaches to management of innovative development of the enterprise. 

Defined by objects and subjects of management of innovative development, the main elements of the control 
mechanism.The proposed use of the principles of noomanagement in the system of management of innovative development 
of agricultural enterprises. 

Key words: innovation activity, innovation system, development, agricultural enterprises, noomanagement. 
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ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОЦЕСІ  ЇХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
 

Нагаєв В.М. Формування досвіду соціокультурної професійної комунікації менеджерів у процесі  
їх фахової підготовки. 

Розглянуто теоретичні, методичні та методологічні аспекти підготовки управлінських кадрів в умовах 
формування їхньої соціокультурної професійної комунікації. Визначено критерії сформованості соціокультурної 
професійної комунікації менеджерів. Проаналізовано результати   науково-практичних досліджень з визначення 
впливу запропонованої педагогічної системи  на рівень розвитку соціокультурної професійної комунікації 
майбутніх фахівців-менеджерів.  

Ключові слова: соціокультурна професійна комунікація, критерії сформованості соціокультурної 
професійної комунікації, управління розвитком соціокультурної професійної комунікації. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Однією з особливостей формування 
професійної компетентності менеджерів 
сучасної генерації є необхідність розвитку їх 
соціокультурної професійної взаємодії, що 
пов’язано із зростанням обсягу міжнародних 
бізнес-проектів та тенденцією підприємств 
до міжкультурного різноманіття діяльності, 
яке розглядається як конкурентна перевага 
організації. За цих умов особливого 
значення набуває проблема фахової 
підготовки менеджерів до соціокультурної 
професійної взаємодії як інструменту 
досягнення  операційних цілей з бізнес-
партнерами в системі економічних відносин. 

Менеджер сучасної генерації – це 
керівник-лідер, який забезпечує ефективну 
господарську діяльність на різноманітних 
рівнях через активізацію людського фактора 
шляхом прийняття управлінських рішень в 
умовах соціокультурної взаємодії.  Ці 
менеджерські якості формуються шляхом 
вивчення теорії та практики професійної 
соціокультурної комунікації, яка покликана 
надати майбутнім менеджерам можливість 
ефективно впливати на виробничі ситуації у 
системі бізнес-проектів. 

Незважаючи на значну кількість 
наукових робіт, проблема формування 
соціокультурної професійної комунікації 
майбутніх менеджерів в умовах їх фахової 
підготовки не отримала поки що 
достатнього системного висвітлення у  теорії 
та практиці підготовки кадрів. Ця 
особливість вимагає розробки дидактичних 
методів, форм і засобів формування та 
розвитку соціокультурної професійної 
комунікації майбутніх менеджерів як 

невід’ємного атрибуту їх професійної 
діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій.  Соціокультурна комунікація – 
розглядається як особливий вид соціальних 
відносин, які здійснюються між 
представниками різних культур, а також тих 
факторів і змін, які з’являються у процесі 
цих відносин. Відповідно, соціокультурна 
професійна комунікація (СПК) – це різновид 
соціокультурної взаємодії, що визначається 
професійним середовищем. В умовах 
професійної управлінської діяльності СПК 
визначає  здатність менеджера ефективно 
здійснювати свої функціональні обов’язки в 
системі багаторівневих комунікацій на рівні 
переконання співрозмовника сукупністю 
форм та засобів управлінського впливу 
[1, с. 143].  

Виражаючи різні за значенням 
аспекти і функції СПК, система 
міжкультурних комунікацій менеджера не 
є довільною, вона відтворює реальну 
структуру управлінського впливу. 
Різноманітні аспекти і функції СПК 
відображені в таких категоріях, як 
комунікативна компетентність, професійна 
взаємодія, міжкультурні відносини, 
інформаційна система, методи 
соціокультурної комунікації, форми 
переконання співбесідника та ін. [2; 3]. 

Вивчення культурологічного аспекту 
управлінської діяльності дало змогу дійти 
висновку, що СПК можна розглядати як 
процес культурного обміну інформацією між 
суб’єктами соціальної взаємодії, в результаті 
чого досягаються організаційні цілі [2; 3]. При 
цьому, для ефективної СПК  майбутньому 
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фахівцю-менеджеру необхідно мати високий 
рівень культури й техніки мовлення, а також 
демонструвати гнучкість, толерантність, 
гуманістичну спрямованість та емпатичні 
здібності під час вербального та 
невербального впливу [7]. 

Розгляд психологічного аспекту 
соціокультурної комунікації на основі праць 
Л. Божович, Л. Виготського, О. Леонтьєва та 
інших учених допоміг виявити особливості 
перебігу соціокультурної діяльності як 
риторичної, охарактеризувати її поетапну 
організацію [4; 5; 6]. 

На основі аналізу 
соціокомунікативного аспекту визначено 
особливості здійснення СПК у професійній 
діяльності менеджера, форми і види її 
виконання. Обґрунтовано, що через СПК 
менеджерів у межах певної організації 
регулюються відносини між організаціями 
та бізнес-партнерами різних рівнів, 
здійснюється міжособистісна взаємодія в 
процесі розв'язання організаційних 
конфліктів у колективі [8; 9]. 

Наведені вище положення доводять, 
що  соціокультурна професійна комунікація 
має відповідати конкретним напрямам 
професійної діяльності менеджера і мати 
структурно-функціональну побудову у 
вигляді моделі компетентності фахівця.  

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є обґрунтування теоретико-
методичних засад формування та розвитку 
компонентів соціокультурної професійної 
комунікації сучасного фахівця-менеджера  
на основі технологічзації педагогічного 
процесу його фахової підготовки за 
критерієм сформованості досвіду СПК.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Соціокультурна професійна 
комунікація  займає особливе місце в системі 
управлінської підготовки, виступаючи 
невід’ємною складовою професійної 
діяльності фахівця-менеджера. Формування 
соціокультурної професійної комунікації у 
процесі фахової підготовки менеджерів  
розглянемо крізь призму аспектного аналізу 
за компетентісним, діяльнісним і 
технологічними підходами. 
Компетентнісний підхід реалізує 
гносеологічну мету фахової підготовки 
майбутніх менеджерів до СПК, а саме, 
набуття студентами досвіду з організації та 
управління СПК, а також досвіду роботи з 

соціокультурною інформацією. Зазначений 
підхід поєднує елементи професійної і 
загальної культури (рівень освіченості, 
достатній для самоосвіти і самостійного 
вирішення пізнавальних проблем), досвід 
професійної творчої діяльності, що 
конкретизується у системі знань, умінь та 
навичок, зокрема підготовленості майбутніх 
менеджерів до СПК. 

Діяльнісний підхід виявляє процесну, 
суб’єктну і контекстно-змістову складові 
професійної підготовки та реалізує 
праксеологічну мету через навчальну 
діяльність  суб’єктів щодо оволодіння 
знаннями, вміннями та навичками з 
соціокультурної комунікативної 
компетенції.  

Технологічний підхід полягає в 
забезпеченні педагогічних умов організації 
навчального процессу з метою формування 
компетентнісних характеристик досвіду 
СПК. Даний підхід реалізується через 
імплементацію педагогічної технології 
застосування алгоритмізованих методів, 
засобів і форм на основі принципів 
управління та соціальної комунікації [8].  

Розглянемо компонентну структуру 
компетенції з СПК майбутніх менеджерів. В 
її основу включено такі якості як: 
організаційно-управлінська культура, 
педагогічна культура, економічна культура, 
культура наукової діяльності, правова 
культура, досвід соціокультурної взаємодії 
[9]. Кожна з цих груп спирається на цілком 
конкретні за змістом первинні якості. На цій 
основі визначимо компетенцію з СПК 
майбутнього фахівця як здатність суб’єкта до 
успішного здійснення соціокультурної 
взаємодії в професійній сфері, що 
ґрунтується на системних знаннях 
комунікативних технологій спілкування, та 
способів їх здобуття, риторичних уміннях і 
навичках, а також сукупності особистісних 
якостей, які охоплюють мотивацію, вольовий 
прояв і рефлексію.  

Компонентну структуру компетенції з 
СПК визначено на підґрунті філософської 
категорії «досвід», згідно з якою в процесі 
професійної підготовки цілеспрямовано 
формуються вміння фахівців застосовувати 
отримані знання на практиці, 
впроваджувати нові методи і засоби 
діяльності. Аналіз компетентнісного підходу 
[9; 10] дозволив визначити складники 
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компетенції з СПК майбутнього фахівця-
менеджера і, на цій основі, розробити 
відповідну модель за критерієм 
сформованості досвіду соціокультурної 
професійної комунікації (рис. 1). 

Модель компетенції з СПК менеджера 
розуміємо як інтегративну структуру, 
складниками якої є такі компоненти: 
емоційно-ціннісний (мотиваційні потреби, 
інтереси, цілі та цінності риторичної 
діяльності); когнітивний (повнота, 

системність, гнучкість знань, їх науковий 
характер, етична спрямованість знань); 
комунікативно-діяльнісний (пізнавальна 
активність, творча управлінська діяльність, 
уміння  і навички переконувати 
співбесідника, лідерські здібності, мистецтво 
управління); особистісно-розвивальний 
(здатність до саморозвитку, уміння і навички 
самоуправління та рефлексивної діяльності, 
досвід соціокультурної професійної 
комунікації). 
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Рис. 1. Модель компетенції з СПК фахівця-менеджера 
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Дана модель визначає цілі і зміст 
соціокультурної професійної комунікації в 
системі підготовки управлінських кадрів. 
Враховуючи державні вимоги до 
професійної компетентності менеджерів 
виробництва, можна запропонувати 
адекватні функціональні моделі діяльності 
керівних кадрів на рівні сформованості 
їхньої компетенції з СПК. 

Аналіз сучасних парадигм (знаннєва, 
культурологічна, гуманістична) дозволив 
визначити теоретичні, методологічні та 
аксіологічні орієнтири щодо реалізації 
цілісного педагогічного процесу 
формування СПК майбутніх менеджерів. 
Обґрунтовано доцільність застосування 
концепції особистісно-орієнтованого 
навчання як теоретичної основи 
формування компетенції з СПК. Для 
реалізації даної концепції нами 
запропоновано дворівневу педагогічну 
технологію формування компетенції з СПК 
майбутніх фахівців-менеджерів [8]. 

Дана технологія охоплює мотиваційно-
цільовий, комунікативно-пізнавальний, 
комунікативно-перетворювальний і 
контрольно-рефлексивний етапи. 
Наприклад, при підготовці фахівців-
менеджерів автором запроваджено у 
Харківському національному аграрному 
університеті ім. В.В. Докучаєва освітню 
студію-школу молодого лідера, яка 
проходить у різноманітних дидактичних 
формах з відпрацювання комунікативних  
якостей. Для забезпечення високого рівня 
інформаційного забезпечення формування 
компетенції з СПК  створено творчу 
лабораторію дидактичних проектів – 
науковий центр дидактики менеджмент-
освіти, як осередок розвитку соціокультурної 
комунікації та комунікативних навичок у 
процесі формування компетенції з СПК 
фахівців-менеджерів. 
 

Розроблена педагогічна технологія 
формування компетенції з СПК майбутніх 
менеджерів втілюється на рівні планування, 
організації та аналізу  результатів 
навчального матеріалу, зміст якого мають 
засвоїти майбутні фахівці. Завдяки 
застосуванню системи дидактичних засобів 
управління навчальною діяльністю, на 
кожному з етапів технології забезпечується 
керованість педагогічного процесу, що 
виражається у поступовому просуванні від 
прямого управління через рівень 
співуправління до рівня самоуправління 
навчальною діяльністю. 

Висновки. Досліджено проблему 
формування досвіду соціокультурної 
професійної комунікації майбутніх 
менеджерів як цілісного педагогічного 
процесу. На підставі проведеного аналізу 
психолого-педагогічної та управлінської 
літератури обґрунтовано необхідність 
формування досвіду з СПК майбутніх 
менеджерів як цілісного педагогічного 
процесу поетапного засвоєння системних 
знань, вмінь та навичок здійснення 
соціокультурної діяльності у професійній 
сфері. При цьому комунікативні здібності у 
культурологічному аспекті керівних кадрів є 
передумовою їх високої професійної 
компетентності. На цій основі визначено 
структурні компоненти моделі компетенції з 
СПК фахівця-менеджера виробничої сфери: 
емоційно-ціннісний, когнітивний, 
діяльнісний, особистісно-розвивальний.  

Процес формування компетенції з 
СПК майбутніх менеджерів в умовах їх 
фахової підготовки передбачає таку 
організацію навчальної діяльності, під час 
якої майбутні фахівці набувають необхідний 
досвід комунікативної та культурологічної 
діяльності в професійній сфері. Цей процес 
має поетапний характер і здійснюється на 
основі «культуризації» та «гуманізації» 
навчального процесу. 
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Аннотация. 
Нагаєв В.М. Формирование опыта социокультурной профессиональной коммуникации 

менеджеров в процессе  их профессиональной подготовки. 
Рассмотрены теоретические, методические и методологические аспекты подготовки управленческих 

кадров в условиях формирования их социокультурной профессиональной коммуникации. Определены критерии 
сформированности социокультурной профессиональной коммуникации менеджеров. Проанализированы 
результаты  научно-практических исследований по определению влияния предложенной модели подготовки  на 
уровень развития социокультурной профессиональной коммуникации будущих специалистов-менеджеров.  

Ключевые слова: социокультурная профессиональная коммуникация, критерии сформированности 
социокультурной профессиональной коммуникации, управления развитием социокультурной профессиональной 
коммуникации. 
 

Abstract. 
Nagaev V.М. Forming of experience of intercultural  professional communication of managers in the 

process of  their professional preparation. 
The theoretical, methodical and methodological aspects of training of administrative personnels are considered in 

the conditions of forming of their  intercultural  professional communication. The criteria of formed of  intercultural  
professional communication of managers are certain. The results of  scientific and practical researches are analysed on 
determination of influence of the offered model of preparation on the level of development of intercultural professional 
communication of future specialists-managers.  

Keywords: intercultural  professional communication, criteria of formed of intercultural professional 
communication, management development of intercultural  professional communication. 
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КОНКУРЕНТНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 
ІННОВАЦІЙНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ 

 
 

Данько Ю.І., Жмайлов В.М., Блюмська-Данько К.В. Конкурентні засади розвитку інноваційної 
маркетингової діяльності в аграрній сфері. 

В статті проведене комплексне дослідження конкурентних засад розвитку інноваційної маркетингової 
діяльності в аграрній сфері в умовах трансформаційних змін ринкового середовища. Встановлено, що 
використання прогресивних маркетингових концепцій дозволяє підприємству не пасивно реагувати на ринкові 
явища, а здійснювати раціональну, добре координовану політику завоювання ринків збуту, з одного боку, 
пристосовуючи асортимент товарів до вимог ринку, а з іншого - активно формуючи потреби і попит з метою 
найбільш прибуткової реалізації наявних ресурсів. Доведено, що активізація розвитку маркетингової діяльності 
та перехід до більш прогресивних концепцій напряму залежить від ефективності реалізації маркетингових 
стратегій. Встановлено, що в умовах коли на ринку агропродовольчої продукції існує високий рівень конкуренції, 
саме маркетингова діяльність є визначальним чинником, що забезпечує наявність конкурентних переваг. 
Моніторинг споживчого ринку агропродовольчої продукції дозволив виявити той факт, що зростає вимога до 
якості продукції, наявності торгової марки та іміджу виробника, які є невід’ємною частиною інноваційної 
маркетингової діяльності. Доведено, що дослідження споживчого ринку агропродовольчих товарів, в першу чергу, 
має враховувати купівельну спроможність споживача. 

Ключові слова: конкуренція, інноваційна маркетингова діяльність, маркетингові концепції, 
організаційно-економічний механізм, ринок. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Процеси інтернаціоналізації, що 
відбуваються в зовнішньому середовищі 
аграрного бізнесу, мають визначальний 
вплив на функціонування ринків 
агропродовольчої продукції. Аграрний 
сектор впродовж довгого періоду часу 
залишався однією з найбільш 
консервативних галузей, проте, зараз існує 
необхідність пошуку механізмів, що здатні 
забезпечити формування конкурентних 
переваг аграрних підприємств. В основу 
цього процесу мають бути покладені 
дослідження пріоритетів та вподобань 
цільових споживачів, що не лише підвищить 
конкурентоспроможність конкретної 
продукції, а й забезпечить мінімізацію 
ризиків, що можуть виникнути при її 
виробництві та реалізації. За таких умов 
розвиток маркетингової діяльності аграрних 
підприємств є об’єктивною потребою для 
вітчизняного товаровиробника. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Значний вклад в дослідження 
питань розвитку маркетингової діяльності в 
аграрних підприємствах внесли 
В. Андрійчук, Т. Дудар, В. Зіновчук, 
О. Єранкін, С. Кваша, О. Красноруцький, 
І. Крюкова, Д. Легеза, В. Писаренко, 
І. Соловйов, В. Рибінцев, О. Шпичак та ін. 
Основи маркетингу, як управлінської науки, 
були закладені в працях закордонних 
вчених: Дж. Ул. Колза, Ф. Котлера, 
Ж.-Ж. Ламбена, М. Портера, У. Руделіуса та 
ін. Відзначаючи значний науковий доробок 
щодо розвитку маркетингу в аграрній сфері 
необхідно відмітити, що недостатньо 
вивченими залишаються організаційно-
економічні засади та практичні аспекти 
розвитку інноваційної маркетингової 
діяльності як цілісної концепції та філософії 
функціонування аграрних підприємств. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є комплексне дослідження 
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конкурентних засад розвитку інноваційної 
маркетингової діяльності в аграрній сфері в 
умовах трансформаційних змін ринкового 
середовища. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Дослідження динамічних 
процесів трансформації ринкової економіки, 
глобалізаційних та інтеграційних процесів в 
міжнародних відносинах, враховуючи 
посилення конкуренції на ринках 
сільськогосподарських товарів за рахунок 
впровадження нових технологій та 
досягнень генної інженерії вказує на те, що 
існує необхідність застосування нових 
концепцій маркетингової діяльності в 
аграрних підприємствах, спрямованих на 
більш мобільну та інтерактивну реакцію на 
зміни зовнішнього середовища. Світова 
практика свідчить, що використання 
прогресивних маркетингових концепцій 
дозволяє підприємству не пасивно реагувати 
на ринкові явища, а здійснювати 
раціональну, добре координовану політику 
завоювання ринків збуту, з одного боку, 
пристосовуючи асортимент товарів до 

вимог ринку, а з іншого – активно 
формуючи потреби і попит з метою 
найбільш прибуткової реалізації наявних 
ресурсів. 

Вивчення наукових джерел [2, 3, 10, 11] 
свідчить, про відсутність єдиної думки 
стосовно розвитку маркетингових 
концепцій, проте більшість вчених 
схиляється до сталої класифікації: 
виробнича, продуктова, збутова, 
маркетингова та концепція сталого 
розвитку. Проте, шляхом конкретизації 
об’єктів управління виявлено, що для 
аграрних підприємств проміжним етапом 
між останніми ланками є саме концепція 
інноваційного маркетингу. Ми пропонуємо  
розглядати інноваційний маркетинг як 
маркетинг відносин, що в процесі створення 
і поширення товарів або послуг 
підприємства, використовує вдосконаленні 
чи принципово нові інструменти, методи та 
форми з метою більш ефективного 
задоволення потреб усіх учасників 
товароруху. (Рис. 1). 
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Рис. 1. Схема розвитку маркетингової діяльності 

на основі періодизації становлення маркетингових концепцій 
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На сьогоднішній день маркетингова 
діяльність більшості підприємств 
агропромислового комплексу України 
знаходиться на стадії зародження і ще не 
набула повноцінного розвитку. Аграрні 
підприємства за стадіями організації 
господарської діяльності на основі 
концепцій маркетингу, в залежності від 
об’єкту управління, можна умовно поділити 
на чотири групи: 1) підприємства, які взагалі 
не здійснюють маркетингової діяльності 
«Лінивці»; 2) підприємства, котрі в своїй 
діяльності впроваджують окремі елементи 
маркетингової діяльності «Примати»; 
3) підприємства, що застосовують окремі 
системи взаємопов'язаних елементів 
маркетингу «Люди розумні»; 4) 
підприємства, що повністю переорієнтовані 
на маркетинг, як основну філософію 
управління підприємством, – «Боги». 
Дослідження показують, що найбільшою за 
чисельністю є третя група, до якої належить 
переважна більшість підприємств і які в 
своїй діяльності зазвичай користуються 
трьома концепціями, що знаходяться на 
початковому етапі еволюції маркетингу: 
виробничою, продуктовою та збутовою [1]. 

Активізація розвитку маркетингової 
діяльності та перехід до більш прогресивних 
концепцій напряму залежить від 
ефективності реалізації маркетингових 
стратегій. Аналіз існуючих методичних 
підходів до оцінки ефективності 
маркетингової діяльності дозволяє говорити 
про наявність двох основних груп. До 
першої слід відносити підходи, які 
ґрунтується на використанні експертних 
оцінок. Достовірність результатів такої 
оцінки базується на правильному підборі 
експертів, інтегральному поєднанні та 
групуванні критеріїв, достовірності 
первинної та вторинної інформації, яка буде 
використовуватися. Друга група включає в 
себе фінансові методи оцінки, зокрема 
показник рентабельності маркетингових 
відносин. Складність використання методів 
цієї групи полягає у відсутності чіткого 
обліку маркетингових витрат на 
підприємствах. Крім того проблематичним є 
визначення та включення до економічної 
оцінки витрат, які не були понесені в 
результаті здійснення маркетингової 
діяльності. 

Необхідно констатувати, що 
укрупнення сільськогосподарських 
підприємств закономірно призвело до 

встановлення особливих корпоративних 
відносин в структурі власне цих крупних 
компаній. Певним чином це 
прослідковується в тому, що виробничі філії, 
які хоч і мають юридичну самостійність, не 
здійснюють маркетингову діяльність. Дана 
функція повністю покладена на 
материнську компанію. Підтвердженням 
цьому є проведене опитування серед 
керівників та спеціалістів аграрних 
підприємств Сумської області, в якому взяли 
участь 226 осіб, що представляли різні за 
розмірами та масштабом виробництва 
підприємства. Виявлено, що повний 
комплекс маркетингу системно здійснюють 
лише 20,3 % підприємств, для 46,8 % 
характерними є окремі ситуаційні 
маркетингові перетворення, решта 
підприємств або не здійснюють 
маркетингової діяльності взагалі або вона 
носить епізодичний чи формальний 
характер. Використання методу фокус-груп 
дозволило зробити висновки, що системний 
підхід в організації маркетингової діяльності 
є характерним для підприємств, що 
спеціалізуються на овочівництві, 
вирощуванні плодів та ягід, виробництві 
яєць, м’яса птиці, меншою мірою для 
підприємств – виробників зернових та 
олійних культур.  

Результати аналізу процесу 
формування цінової політики на ринку 
агропродовольчої продукції показують, що в 
переважній більшості випадків ініціатива 
належить не виробнику. Це пояснюється 
наявністю олігопсонії, зокрема на ринках 
зернових та олійних культур. В таких умовах 
збільшення аграрними підприємствами 
ефективності діяльності відбувається 
виключно за рахунок регулювання 
собівартості. Проте, правильна організація 
маркетингової діяльності в частині 
налагодження системи товароруху та 
зберігання забезпечує збільшення лагу 
продаж, а, відповідно, додаткові фінансові 
надходження для товаровиробників. 
Зокрема аналіз динаміки цін на основні види 
продукції рослинництва характеризує 
тенденцію до збільшення на 3-4 місяці після 
збирання врожаю. 

Встановлено, що в умовах коли на 
ринку агропродовольчої продукції існує 
високий рівень конкуренції, саме 
маркетингова діяльність є визначальним 
чинником, що забезпечує наявність 
конкурентних переваг. 
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Таблиця 1 
Розподіл аграрних підприємств Тростянецького району 
за інтегральним коефіцієнтом конкурентоспроможності 

 

Група підприємств за 
значенням коефіцієнту Показники 

0-0,400 0,401-0,650 0,651-1 

Середнє 
значення по 
сукупності 

Кількість підприємств у групі 5 6 4 15 
Середній інтегральний коефіцієнт 
конкурентоспроможності 0,373 0,529 0,738 0,533 

Середній груповий коефіцієнт 
ефективності виробництва 0,546 0,561 0,718 0,598 

Середній груповий коефіцієнт 
фінансового стану 0,088 0,42 0,648 0,370 

Середній груповий коефіцієнт 
ефективності маркетингової діяльності 0,708 0,729 0,882 0,763 

Темп зростання власного капіталу 68,1 99,2 118,8 95,3 
 

Аналіз підприємств за інтегральним 
коефіцієнтом конкурентоспроможності 
(табл. 1) показав, що до групи аграрних 
підприємств з високим рівнем 
конкурентоспроможності (0,65<ІК<1) 
належать підприємства які мають 
розвинений виробничий потенціал, 
ефективну систему менеджменту, системну 
організацію маркетингової діяльності, в 
основу якої покладені інноваційна товарна 
та цінова політика. Зазвичай такі 
підприємства виробляють оригінальну 
продукцію, яка орієнтована на певну цільову 
групу споживачів (вирощування 
пивоварного ячменю, елітного насіння), 
використовують короткі товарні канали 
(виробництво яєць, овочівництво та 
садівництво), працюють з постійною 
клієнтською базою (маркетинг відносин). 

Моніторинг споживчого ринку 
агропродовольчої продукції дозволив 
виявити той факт, що зростає вимога до 
якості продукції, наявності торгової марки та 
іміджу виробника, які є невід’ємною 
частиною інноваційної маркетингової 
діяльності. Аналіз діяльності аграрних 
підприємств з погляду концепції соціальної 
спрямованості маркетингу показав, що 
економічно ефективним є виробництво, де 
забезпечують розвиток і освоєння досягнень 
науки та передового досвіду, що відповідає 
вимогам інтенсивного ведення виробництва 
та сприяє вирішенню проблем на основі 
концепції інноваційного маркетингу [6]. 

Результати дослідження 
комунікаційного забезпечення 

маркетингової діяльності аграрних 
підприємств підтвердили гіпотезу, що 
виробники не володіють в достатній мірі 
інформацією про ринкове середовище, в 
якому вони діють. В умовах посилення 
конкуренції на ринках агропродвольчої 
продукції важливим завданням є реалізації 
функції моніторингу для прийняття 
ефективних управлінських рішень. 
Виходячи з того, що аграрний сектор є 
провідною галуззю, створення умов для 
ефективного використання необхідної 
інформації при прийнятті стратегічних і 
тактичних рішень щодо управління ринком 
агропродовольчої продукції та діяльності на 
ньому господарюючих суб’єктів належить до 
компетенції координуючих органів у сфері 
АПК на державному рівні та на місцях. 
Інформаційно-аналітичне забезпечення 
управління ринком агропродовольчої 
продукції має об’єднати усі елементи 
системи управління у єдине ціле та 
дозволить сформувати ефективний процес 
менеджменту, як безперервну низку 
управлінських рішень, спрямованих на 
досягнення цілей формування та розвитку 
ринку. 

Нами запропонований алгоритм, який 
передбачає покрокове впровадження 
організаційно-економічного механізму 
маркетингової діяльності аграрного 
підприємства на основі концепції 
інноваційного маркетингу. Основні етапи 
алгоритму мають бути реалізовані в такій 
послідовності: 1) визначення місії аграрного 
підприємства на ринку в умовах глобалізації; 
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2) дослідження потенційного споживчого 
ринку, на який буде орієнтована діяльність 
та його сегментація; 3) аналіз внутрішніх 
ресурсів; 4) формування маркетингової 
стратегії у взаємодії з іншими елементами 
організаційно-економічного механізму; 
4) визначення маркетингової організаційної 
структури та формулювання її цілей і задач; 
5) розробка інноваційної товарної політики з 
урахуванням коливань споживчого попиту; 

6) розробка цінової політики; 7) визначення 
каналів товароруху та розробка системи 
маркетингу послуг, що супроводжують 
товар; 8) розробка політики маркетингових 
комунікацій та інформаційного супроводу; 
9) розробка заходів формування 
внутрішнього та зовнішнього іміджу; 
10) аналіз та коригування етапів 
впровадження стратегії в залежності від 
результатів впровадження. 
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- Методи вивчення товарної номенклатури та асортименту; 
- Методи формування та удосконалення системи товарообігу 
- Цінові методи;  
- Комунікативні методи; 
- Методи дослідження соціально-етичних норм; 

- Товарна  політика;   - Цінова політика; 
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Рис. 2. Схема архітектури організаційно-економічного механізму 

маркетингової діяльності аграрних підприємств 
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Доведено, що дослідження споживчого 
ринку агропродовольчих товарів, в першу 
чергу, має враховувати купівельну 
спроможність споживача. На підставі 
отриманої інформації має формуватися 
диференційована товарна політика. В 
подальшому визначаються цільові ринкові 
сегменти, на які буде орієнтований новий 
продукт. Кожний ринковий сегмент матиме 
власну цінову стратегію розвитку, власні 
канали доведення товару до споживача. В 
своїй сукупності запропоновані заходи 
дають змогу аграрному підприємству 
суттєво знизити ризик при виробництві 
товарів та оптимізувати власні процеси 
виробництва. 

В основу розробленого організаційно-
економічного механізму (рис. 2) покладено 
три основні блоки (система збалансованих 
показників і цілей, система управління та 
мотивації, система маркетингової діяльності), 
взаємодія яких забезпечує синергетичний 
ефект для розвитку аграрного підприємства 
та досягнення його місії. 

Висновки. Наявність чітко визначених 
інструментів та важелів в поєднанні з 

сучасними методичними підходами 
забезпечує розробку гармонійної 
організаційно-економічної стратегії 
розвитку, яка базується на концепції 
інноваційного маркетингу. Розглядаючи 
розподіл пріоритетів інноваційного 
маркетингу в залежності від виду інновації 
встановлено, що розвиток комплексу 
інноваційного маркетингу передбачає 
реалізацію товарної та технологічної 
інновацій, що мають на меті впровадження 
нових продуктів і процесів, а також суттєві 
технологічні зміни в їх виробництві. Проте, 
повноцінне впровадження вказаних 
інновацій можливе тільки в умовах 
системної взаємодії з іншими процесами. 
Визначальна роль належить ринковій 
інновації, яка реалізується шляхом 
проведення дослідження ринку та 
визначенням пріоритетних «ніш», які 
можуть бути зайняті. Впровадження 
інновацій в аграрне виробництво є 
комплексним та системним процесом, який 
має базуватися на врахуванні всіх складових 
інноваційного маркетингу. 
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Аннотация. 
Данько Ю.И., Жмайлов В.М., Блюмська-Данько К.В. Конкурентные основы развития 

инновационной маркетинговой деятельности в аграрной сфере. 
В статье проведено комплексное исследование конкурентных основ развития инновационной 

маркетинговой деятельности в аграрной сфере в условиях трансформационных изменений рыночной среды. 
Установлено, что использование прогрессивных маркетинговых концепций позволяет предприятию не пассивно 
реагировать на рыночные явления, а осуществлять рациональную, хорошо скоординированную политику 
завоевания рынков сбыта, с одной стороны, приспосабливая ассортимент товаров к требованиям рынка, а с 
другой - активно формируя потребности и спрос с целью наиболее прибыльной реализации имеющихся ресурсов. 
Доказано, что активизация развития маркетинговой деятельности и переход к более прогрессивным 
концепциям напрямую зависит от эффективности реализации маркетинговых стратегий. Установлено, что в 
условиях, когда на рынке агропродовольственной продукции существует высокий уровень конкуренции, именно 
маркетинговая деятельность является определяющим фактором, обеспечивающим наличие конкурентных 
преимуществ. Мониторинг потребительского рынка агропродовольственной продукции позволил выявить тот 
факт, что возрастает требование к качеству продукции, наличия торговой марки и имиджа производителя, 
которые являются неотъемлемой частью инновационной маркетинговой деятельности. Доказано, что 
исследование потребительского рынка агропродовольственных товаров, в первую очередь, должен учитывать 
покупательную способность потребителя. 

Ключевые слова: конкуренция, инновационная маркетинговая деятельность, маркетинговые концепции, 
организационно-экономический механизм, рынок. 
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Abstract. 
Danko Yu.I., Zhmaylov V.M., Blyumska-Danko K.V. Competitive basis for the development of 

innovative marketing activities in the agricultural sector. 
The article conducted a comprehensive study of the competitive framework for the development of innovative 

marketing activity in the agrarian sphere in conditions of transformational changes in the market environment. It is 
established that the use of advanced marketing concepts allows the enterprise does not passively react to market 
phenomena and to carry out rational, well-coordinated policy of conquest of markets, on the one hand, fitting a range of 
products to market demands, and with another - actively shaping needs and demand for the most profitable use of the 
existing resources. It is proved that the activation of the development of marketing activities and the transition to more 
advanced concepts depends on the effectiveness of implementation of marketing strategies. It is established that in 
conditions when the market of some agricultural products there is a high level of competition, it is marketing activities is a 
determining factor in ensuring the competitive advantages. Monitoring of the consumer market of agricultural products 
allowed to reveal the fact that there is increasing demand for quality products, availability of trade mark and image of the 
manufacturer that are an integral part of the innovative marketing activities. Proven consumer market research in agri-
food products in the first place should take into account the purchasing power of the consumer. 

Key words: competition, innovative marketing activities, marketing concepts, organizational-economic 
mechanism, the market. 
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 
 
 

Райтер Н.І. Аналіз конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств як чинник 
підвищення їх ефективності. 

В сучасних умовах господарювання виникає нова стратегічна концепція управління підприємством, яка 
спирається на позиціонування місця підприємства серед конкурентів станом на теперішній час та окреслення 
місця, яке підприємство хоче займати в майбутньому. Конкурентна позиція сільськогосподарського 
підприємства – це місце, яке воно займає у кожному секторі, в якому працює відповідно до результатів своєї 
діяльності та завдяки перевагам й недоліками порівняно з конкурентами. 

В статті досліджено конкурентні позиції сільськогосподарських підприємств Жовківського району 
Львівської області в розрізі основних товарних сегментів їх діяльності (в рослинництві це зернові культури, 
овочі та ягоди, а у тваринництві – м'ясо свиней). Запропоновано стратегічні альтернативи покращення 
конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств району. 

Ключові слова: конкурентні позиції, конкурентне середовище, конкуренті переваги, сільськогосподарські 
підприємства, стратегічна група конкурентів, конкурентна стратегія. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Основною вимогою ринку, без якої 
неможливе ефективне функціонування 
сільськогосподарських підприємств в 
сучасних умовах, є розгляд окремих суб’єктів 
господарювання як елементів складної 

економічної системи. Сьогодні ефективність 
сільськогосподарських підприємств значно 
менше залежить від комплексу 
внутрішньогосподарських чинників. З 
огляду на це неефективною стає система 
управління сільськогосподарських 
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підприємств, яка спирається на покращення 
внутрішньої системи управління та пошуку 
внутрішніх резервів вдосконалення системи 
виробництва та реалізації 
сільськогосподарської продукції. Більш 
актуальною і ефективною є нова стратегічна 
концепція управління підприємством, яка 
базується на позиціонування місця 
підприємства серед конкурентів. В таких 
умовах особливої актуальності набуває 
питання аналізу конкурентних позицій 
сільськогосподарських підприємств, як 
чинника підвищення їх економічної 
ефективності. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Фундаментальні проблеми 
пов’язані із визначенням сутності 
конкурентного середовища підприємств і 
його складових, а також прикладні аспекти 
аналізу конкурентних позицій підприємств 
розглядаються в працях провідних 
іноземних та вітчизняних вчених вчених, 
таких як І. Ансофф, М.Е. Портер [2], 
А. Стрікленд, А.А. Томсон, А. Чандлер, 
Г.Л. Азоев [1], Г. Гіршевська [7] 
В.Д. Базилевич, В.Д. Нємцов, Л.Е. Довгань, 
О.М. Тищенко, З.Е. Шершньова та інші. 
Значний внесок у теоретичне та методичне 
тлумачення основних стратегічних аспектів 
розвитку сільського господарства та оцінки 
конкурентного середовища в галузі 
висвітлювали у свої дослідженнях 
Б.Й. Пасхавер, П.Т. Саблук, В.Г. Андрійчук, 
Т.Ю. Білоусько, В.В. Липчук, К. А. Пріб, 
І.Б. Яців [6] та інші. 

Проте, практика потребує більш 
глибшого і комплексного аналізу 
конкурентних позицій 
сільськогосподарських підприємств з 
урахуванням характерних особливостей 
ведення сільського господарства.  

Формулювання цілей статті. Метою 
даної статті є дослідження конкурентних 
позицій сільськогосподарських підприємств 
Жовківського району Львівської області в 
розрізі окремих сегментів діяльності для 
того, щоб виявити які можливості та загрози 
для розвитку підприємства формуються при 
функціонуванні його в тому чи іншому 
секторі бізнесу. Окрім того, таке 
дослідження дозволить виявити, сектори які 
діють краще, а в яких можливості розвитку є 

гіршими, поєднання яких видів діяльності 
дасть ефект синергізму та забезпечить 
зростання конкурентних переваг 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Конкурентна позиція 
сільськогосподарських підприємств – це 
багатогранне й комплексне поняття, яке слід 
розглядати системно, в органічному 
взаємозв’язку із конкурентоспроможністю та 
конкурентними перевагами підприємства. 

Конкурентоспроможність 
підприємства є одним з найсуттєвіших 
показників, який визначає їх здатність 
пристосовуватися до частої зміни подій на 
ринку, використовувати свої конкурентні 
переваги для підтримки вже завойованих 
ринкових позицій та отримання 
максимально можливого прибутку. 

Натомість під конкурентною позицією 
підприємства розуміти позицію, яку воно 
займає у певній галузі відповідно до 
результатів своєї діяльності та завдяки 
перевагам й недоліками порівняно з 
конкурентами [1, с. 241]. 

При цьому сама конкуренція – це 
постійне суперництво між суб’єктами 
господарювання, які виробляють однакові 
види продукції та реалізовують їх на 
спільних ринках. Постійна конкурентна 
боротьба являє собою потужну рушійну 
силу ринкової економіки, оскільки спонукає 
суб’єкти господарювання до постійного 
вдосконалення задля збереження та 
покращення конкурентних переваг.  

Виробляючи та реалізуючи різні види 
продукції сільськогосподарські підприємства 
функціонують на окремих ринках (ринок 
зерна, ринок овочів, ринок ягід, ринок 
свинини) та вступають в різні конкурентні 
відносини із зовсім різними суб’єктами 
господарювання. З цієї позиції, конкурентне 
середовище сільськогосподарських 
підприємств являє собою сукупність 
галузевих середовищ кожного виду 
продукції, який вони виробляють. 

Виділяючи основні товарні сектори 
сільськогосподарського виробництва у 
підприємствах Жовківського району 
Львівської області, можна окреслити 
структуру їх конкурентного середовища 
(Рис. 1). 
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Рис. 1. Структура конкурентного середовища сільськогосподарських 
підприємств Жовківського району Львівської області 

Джерело: власна розробка автора 
 

Зазначимо, що в кожному секторі 
конкурентного середовища 
сільськогосподарських підприємств дію 
система відносин, яку найкраще описав 
М.Портер як «модель п’яти конкурентних 
сил». Згідно із класиком стратегічної 
економічної думки, стан конкуренції в 
кожному секторі можна охарактеризувати 
п’ятьма конкурентними силами, а саме: 
1) суперництвом між конкуруючими 
продавцями в галузі; 2) ринковими спробами 
компаній з інших галузей завоювати 
покупців своїми товарами-субститутами; 
3) можливістю появи нових конкурентів; 
4) ринковою владою постачальників 
сировини та їх здатністю диктувати свої 
умови; 5) ринковою владою споживачів 
продукції та їх здатністю диктувати свої 
умови [2, с. 38]. 

Аналіз суперництва між 
конкуруючими підприємствами в секторах 
конкурентного середовища загалом та 
конкурентних позицій окремих 
сільськогосподарських підприємств доцільно 
проводити з розрізі тих складових, які 
стосуються виробництва та реалізації 
основних видів товарної продукції. В 
результаті попереднього аналізу нами 
встановлено, що для сільськогосподарських 
підприємств Жовківського району Львівської 
області найбільш товарним видами 
продукції в рослинництві є зернові 
культури, овочі та ягоди, а у тваринництві –  

м'ясо свиней.  
Одним із найбільш поширених 

видів продукції виробництвом якого 
займаються сільськогосподарські 
підприємства Жовківського району 
Львівської області є зернові культури. Із 14 
сільськогосподарських підприємств району, 
які ведуть повноцінний бухгалтерських 
облік та здають статистичну форму 
№ 50 с.-г., зернові вирощували 12 суб’єктів 
господарювання або 85,7 . При тому, озиму 
пшеницю вирощували 12 господарств, овес – 
6, ярий ячмінь та кукурудзу на зерно – 3, яру 
пшеницю, озимий ячмінь та жито – 2, гречку 
– 1 господарство. 

Оцінюючи конкурентні позиції 
сільськогосподарських підприємств 
Жовківського району Львівської області в 
зерновиробництві необхідно чітко 
визначити основних наявних та потенційних 
конкурентів стосовно виробників окремих 
видів сільськогосподарської продукції.  

Зерновиробників Жовківського району 
слід віднести до підприємств із незначними 
площами посіву зернових та обсягами їх 
виробництва. Ці підприємства не мають 
впливу на конкуренцію в галузі, де основна 
конкурентна боротьба ведеться між 
сільськогосподарськими підприємствами 
Радехівського та Кам’янка-Бузького районів.  

Стратегічну групу конкурентів 
сільськогосподарських підприємств 
Жовківського району складають 
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господарства Городоцького та 
Дрогобицького районів, основні показники 
ведення зерновиробництва яких поступово 
наближаються до аналогічних даних 
жовківських виробників зерна. За умови 

зниження собівартості виробництва зерна 
потенційними конкурентами можуть бути 
сільськогосподарські підприємства 
Мостиського, Миколаївського та 
Перемишлянського районів. 
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Рис. 2. Карта стратегічних груп конкурентів у зерновиробництві Львівської області 

Джерело: розраховано за даними джерела [3]. 
 

Конкурентною перевагою зерно 
виробників Жовківщини є порівняно 
високий рівень рентабельності зерна, який 
на 3,6 пункти більший ніж в загальному по 
Львівській області. 

Другою галуззю за часткою в структурі 
товарної продукції сільськогосподарських 
підприємств Жовківського району Львівської 
області є ягідництво. Сучасний стан 
розвитку вирощування та переробки ягід в 
Україні, загалом, та у Львівській області, 
зокрема, перебуває на стадії зростання. В 
першу чергу це пов’язане із зростанням 
виробництва соків, дитячого харчування та 
консервної промисловості. Особливістю 
галузі є те, що за даними Держкомстату 
близько 90% ягідної продукції виробляється 
в господарствах населення. Використання 
можливостей пов’язаних із спрощенням 
виходу на Європейський ринок, значною 

мірою залежить від якості вирощений ягід та 
використання у їх виробництві та контролі 
за якістю нових технологій. Доступ до таких 
технологій можуть забезпечити більшою 
мірою сільськогосподарські підприємства. 
Основним конкурентом 
сільськогосподарським підприємствам 
можуть виступати ягідні кооперативи, які 
власне займаються контролем якості 
продукції господарств населення та її 
реалізацією великими об’ємами або на 
вітчизняні переробні підприємства або за 
кордон. 

Ефективність вирощування ягід, 
значною мірою залежить від кваліфікації 
персоналу середньої ланки, від механізації 
виробничих процесів, а ефективність 
реалізації – від забезпечення умов зберігання 
та транспортування продукції, від 
збереження якості ягід та ефективного 
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просування продукції на ринку. 
У Львівській області 99,5 % ягід 

припадає на сільськогосподарські 
підприємства Городоцького та Жовківського 
районів. Загалом в області в 2015 році 
вирощуванням ягід займалось 4 
господарства. Відмітимо, що розвиток галузі 
ягідництва в Городоцькому районі тісно 
пов'язаний з діяльністю компанії «T.B.Fruit», 

колишній ТзОВ «Яблуневий дар», а в 
Жовківському районі – з діяльністю ТзОВ 
«Агро-Фрутіка-Бишків». Як бачимо, 
виробник ягід в Жовківському районі значно 
програє у конкурентній боротьбі з 
«T.B.Fruit» майже за всіма основними 
показниками економічної ефективності. 
(Таблиця 1.). 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика основних показників реалізації ягід 

ТзОВ «Агро-Фрутіка-Бишків» та «T.B.Fruit», 2015 р. 
 

Назва показника «T.B.Fruit» ТзОВ «Агро-
Фрутіка-Бишків» 

ТзОВ «Агро-Фрутіка-
Бишків» порівняно з 

«T.B.Fruit» 
Обсяг реалізації ягід, ц 18374 6919 у 2,7 рази менше 
Виручка від реалізації ягід, тис. грн. 55197,1 13609,6 у 4,1 рази менше 
Ціна 1 ц ягід, грн. 3004,09 1966,99 65,5 
Повна собівартість реалізації 1 ц ягід, грн. 528,74 1675,29 у 3 рази більше 
Прибуток від реалізації, тис. грн. 45482,0 2018,3 у 22,5 рази менше 
Прибуток з розрахунку на 1 ц 
реалізованих ягід, грн. 2475,3 291,7 у 8,5 рази менше 

Рівень рентабельності, % 468,2 17,4 -450,8 
Джерело: розраховано за даними джерела [3]. 

 

Що стосується овочів, то їх 
вирощуванням займаються 4 господарства 
Жовківського району Львівської області. 
Тривалий період підприємства району 
посідали вагоме місце серед виробників 
овочів. Розвиток овочівництва на 
Жовківщині зумовлений близькістю до 
обласного центру – м. Львів, де 
зосереджений основний гуртовий ринок 

збуту продукції ТзОВ «Ринок 
сільськогосподарської продукції «Шувар», а 
також значна кількість мережевих 
супермаркетів. У 2015 році частка 
підприємств Жовківського району у 
загальному обсязі продаж зменшилась до 
1,9 %, при тому реальний обсяг реалізованих 
овочів підприємствами району зменшився 
на 27,1 %. 
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Рис. 3. Динаміка обсягів реалізації овочів сільськогосподарськими 

підприємствами Львівської області, 2014-2015 рр. 
Джерело: розраховано за даними джерела [3]. 
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Зазначимо, що падіння частки 
сільськогосподарських підприємств 
Жовківського району на ринку овочів 
зумовлене перш за все його значним 
зростанням. З рис.3 видно, що у 2015 році 
ринок овочів у Львівській області зріс більше 
ніж у 6 разів. При тому, зростання ринку 
овочів було спричинене диверсифікацією 
діяльності ТзОВ «Яблуневий дар», яке окрім 
вирощування плодів та ягід, почало 
вирощувати у Городоцькому районі овочі 
для власного виробництва сокосировини та 
соків. У зв’язку з тим лідерські позиції 
втратили сільськогосподарські підприємства 
Перемишлянського району, хоча у 2015 році 
їм вдалось наростити обсяги реалізації на 
400 т. Окрім того, значно збільшилась частка 
на ринку овочів сільськогосподарських 
підприємств Кам’янка-Бузького та 
Пустомитівського району.  

Оцінюючи конкурентні позиції 
сільськогосподарських підприємств 
Жовківського району стосовно виробництва 
та реалізації овочів відкритого ґрунту, слід 
вказати надто високий рівень собівартості 1 
ц продукції та низький рівень її 
рентабельності.  

Зазначимо, що рівень конкуренції в 
галузі ягідництва і овочівництва значно 
збільшиться із введенням у дію програми 
«Формування малих сімейних фермерських 
господарств товарного типу», яка 
спрямована на розвиток садівництва, 
ягідництва, овочівництва, а також 
передбачає надання таким господарствам 
фінансової та консультаційної підтримки, 
підготовку учасників до професійного 
виробництва продукції згідно з 
європейськими стандартами і технологіями 
[5]. 

Аналізуючи конкурентне середовище 
сільськогосподарських підприємств 
Жовківського району Львівської області 
стосовно ягід та овочів, слід враховувати 
також те, що ринок даних видів продукції не 
є закритий. Так, в конкурентні відносини з 
місцевими сільгоспвиробниками часто 
вступають виробники сусідніх областей, а в 
окремих випадках і віддалених областей 
України.  

Ключовим елементом конкурентного 
середовища у плодоовочівництві є ТзОВ 

«Ринок сільськогосподарської продукції 
«Шувар», який з однієї сторони виступає 
допоміжним елементом, тобто сприяє у 
реалізації продукції особливо овочевої, бо 
ягоди із Жовківщини поступають на 
переробні потужності «ГалФрост». З іншої 
сторони ринок «Шувар» притягує на 
Львівщину конкурентів, які везуть 
плодоовочеву продукцію зі всіх куточків 
України та із-за кордону. 

Загалом, оцінюючи рівень конкуренції 
серед виробників основних видів 
рослинницької продукції у Жовківського 
району Львівській області, слід відмітити що 
ступінь монополізації конкурентного 
середовища зростає, оскільки відстежується 
тенденція до подальшого зростання 
ринкового домінування окремих 
товаровиробників. 

Серед усього спектру тваринницької 
продукції сільськогосподарські підприємства 
Жовківщини спеціалізуються на 
виробництві свинини. Оцінюючи рівень 
конкуренції серед виробників даної 
продукції слід відмітити, що тут вагомою 
рушійною силою виступають господарства 
населення, в яких у 2015 році вироблялось 
близько половини (49,5 %) м’яса свиней у 
забійній вазі.  

Говорячи про конкуренцію серед 
сільськогосподарських підприємств 
Львівської області, які займаються 
свинарством, зазначимо, що в даній галузі 
працює 29 підприємств. При тому у 
Жовківському районі розведенням свиней 
займаються 2 сільськогосподарські 
підприємства, які ведуть повністю 
бухгалтерський облік та декілька 
фермерських господарств.  

Серед виробників свинини у 
Жовківському районі відмітимо ТОВ «АПП 
«Гряда», яке займається вирощуванням 
свиней у приміщеннях 4-х свинарників 
загальною площею 8,000 м кв. Тривалий час 
вирощування свиней займалось ФГ «Едем», 
яке у 2014 році за даними аналітичного 
відділу Асоціації свинарів України увійшло 
до Рейтингу найпотужніших виробників 
свинини [4]. Однак, у 2015 році господарство 
втратило свої позиції і на ринку свинини 
серед підприємств Жовківського району не 
домінує. 
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Загалом у Львівській області 
свинарство динамічно зростає, протягом 
останніх п’яти років обсяг виробництва 
свинини в сільськогосподарських 
підприємствах зріс майже у два рази. 
Узагальнюючи моніторинг діючих 
конкурентів сільськогосподарських 
підприємств Жовківського району, які 
займаються свинарством, слід підсумувати, 
що у Львівській області чітко проглядаються 
дві стратегічні групи конкурентів: перша 

група лідерів – СтзОВ «Галичина-Захід» та 
ТОВ «Барком»; друга – сільськогосподарські 
підприємства Жидачівського та 
Жовківського районів. При тому, 
підприємства Жовківського району 
поступаються за обсягами виробленої та 
реалізованої свинини, однак значно 
переважають за показниками економічної 
ефективності, а саме менші витрати на 1 ц 
свинини, вища ціна реалізації продукції та 
рівень рентабельності (Таблиця 2). 

 

Таблиця 2 
Порівняльна характеристика основних показників свинарства у сільськогосподарських 

підприємствах Жовківського та Жидачівського районів Львівської області, 2015 р. 
 

Назва показника Жидачівський 
район 

Жовківський 
район 

Відхилення, 
(+ ;-) 

Обсяг реалізації свинини, ц 22686 11865 -10821 
Ціна реалізації 1 ц, грн. 2462,06 2623,89 161,83 
Повна собівартість 1 ц, грн. 2008,62 1217,08 -791,54 
Прибуток від реалізації, тис. грн. 10286,6 16691,8 6405,2 
Прибуток з розрахунку на 1 ц 
реалізованої свинини, грн. 453,44 1406,81 953,37 

Рівень рентабельності, % 22,6 115,6 93 
Джерело: розраховано за даними джерела [3]. 

 

Ключовими критеріями успіху 
свинарстві Жовківщини є інтенсивні 
технології вирощування, які дозволяють за 
значно коротший термін отримувати 
високий приріст живої маси свиней та птиці. 
При тому значні ризики пов’язані із 
наближеністю до кордону з Польщею, 
оскільки контрольований та 
неконтрольований імпорт м’яса не тільки 
йде на споживання населення, а й 
використовується на м’ясопереробних 
заводах. 

Висновки. В умовах інтенсивної 
конкуренції та низького рівня концентрації 
виробництва, якими характеризується 
зерновиробництво Жовківського району 
найкращою стратегічною альтернативою є 
базова стратегія мінімізації витрат. 
Варіантом досягнення мінімізації витрат є 
запропонована М.Портером стратегія «голий 
скелет або ніяких надлишків», яка 
передбачає збереження низького рівня 
накладних розходів, низьку кваліфікацію 
працівників, жорсткий контроль за 
витратами та особлива увага до деталей. 
Таке становище захищає підприємство від 
суперництва конкурентів, оскільки завдяки 

низьким витратам воно може вести цінову 
конкуренцію та одержувати прибутки навіть 
після того, як конкуренти їх втратили в 
процесі боротьби за ринок [0, с.263] 

Як показав порівняльний аналіз 
конкурентних позицій 
сільськогосподарських підприємств в галузі 
ягідництва, ТзОВ «Агро-Фрутіка-Бишків» не 
характеризується низьким рівнем витрат на 
виробництво та реалізацію продукції, тому 
конкурентна стратегія підприємства 
повинна базуватись на зосереджені або 
фокусуванні зусиль підприємства на 
заздалегідь визначеній групі покупців, виді 
продукції чи географічному сегменті ринку. 
Тобто, якщо підприємство сфокусується на 
дотриманні європейських стандартів якості 
та приділятиме увагу упаковці та зберіганню 
ягід, то забезпечить собі значні конкурентні 
переваги на ринку ЄС. Окрім того, 
підприємство може обрати і стратегію 
диференціації, розробляючи нові товари 
(інші види ягід) або просуваючи старі товари 
на нові ринки (країн Азії, Африки тощо). 

Щодо овочівництва, то оцінюючи 
конкурентні позиції сільськогосподарських 
підприємств Жовківського району в цій 
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галузі, слід відмітити, що галузь є 
мультипродуктовою. До недавнього часу 
сальдо експорту-імпорту овочевої продукції 
було не на користь вітчизняних овочівників. 
Особливо це торкнулось овочівників 
Львівської області і Жовківського району як 
найбільш наближених до кордону з 
Польщею, звідки в основному імпортувалась 
цибуля, огірки, помідори, перець 
болгарський та інші види овочевої 
продукції. Зараз галузь знову переживає 
фазу розвитку завдяки ефективному 
функціонуванню деякий інвестиційних 
проектів, які дозволили переорієнтувати 
галузь на інноваційну високо інтенсивну 
основу.  

Оскільки прибутковість галузі 
залежить від сезонності продаж, а саме 
восени ціни найнижчі, а навесні – найвищі, 
то для подальшого ефективного 
функціонування сільськогосподарських 
підприємств галузі овочівництва в 
Жовківському районі необхідно залучати 
значні капіталовкладення у побудову 
овочесховищ. Таку стратегію можна назвати 
стратегією збільшення доданої вартості, яка 
передбачає збільшення ціни за рахунок 
пакування товару та зберігання його не 
втрачаючи якісних кондицій. Досягнути 
збільшення доданої вартості можна за 
рахунок вертикальної інтеграції 
виробництва з подальшими стадіями 
гуртової та роздрібної торгівлі. 

Свинарство є однією із найбільш 
конкурентоспроможних галузей 
тваринництва. Ключовими критеріями 

успіху в свинарстві є інтенсивні технології 
вирощування, які дозволяють за значно 
коротший термін отримувати високий 
приріст живої маси свиней. Значним 
поштовх до розвитку свинарства став 
розвиток малих форм м’ясопереробної 
промисловості, які у Львівській області всі 
знають як «Куликівські ковбаси». При тому 
значні ризики пов’язані із наближеністю до 
кордону з Польщею, експортована свинина з 
якої не тільки йде на споживання населення, 
а й використовується на м’ясопереробних 
заводах. Подальший розвиток 
сільськогосподарських підприємств в галузі 
свинарства повинна базуватись на стратегії 
прискореного зростання, яка передбачає 
інтенсифікацію, тобто реалізацію системи 
заходів по розширенню виробництва і 
підвищенню його ефективності за рахунок 
кращого використання наявних ресурсів, а 
також глибоке проникнення на ринок, 
вдосконалення та сертифікація якості 
свинини [1, с. 136]. 

Відмітимо, що покращення 
конкурентних позицій решти галузей 
сільського господарства, пов’язане з 
реалізацією конкретних інвестиційних 
проектів. Тобто ситуація виглядає так, або 
зараз ми залучаємо інвестиції за рахунок 
яких будуємо нові ресурсоощадні та високо 
інтенсивні підприємства, які вироблятимуть 
картоплю, соняшник, ріпак озимий, молоко, 
яйця, м'ясо ВРХ або згортаємо виробництво 
цих видів продукції і виходимо з даного 
сегменту. 
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Аннотация. 
Райтер Н.И. Анализ конкурентных позиций сельскохозяйственных предприятий как фактор 

повышения их эффективности. 
В современных условиях хозяйствования возникает новая стратегическая концепция управления 

предприятием, которая базируется на позиционирование места предприятия среди конкурентов по состоянию 
на текущее время и определение места, которое предприятие хочет занимать в будущем. Конкурентная 
позиция сельскохозяйственного предприятия - это место, которое оно занимает в каждом секторе, в котором 
работает соответственно с результатами своей деятельности и благодаря преимуществам и недостатками 
по сравнению с конкурентами. 

В статье исследованы конкурентные позиции сельскохозяйственных предприятий Жовковского района 
Львовской области в разрезе основных товарных сегментов их деятельности (в растениеводстве это зерновые 
культуры, овощи и ягоды, а в животноводстве – свинина). Предложены стратегические альтернативы 
улучшение конкурентных позиций сельскохозяйственных предприятий района. 

Ключевые слова: Конкурентные позиции, конкурентная среда, конкурентные преимущества, 
сельскохозяйственные предприятия, стратегическая группа конкурентов. 
 

Abstract. 
Raiter N.I. Analysis of the competitive position agricultural enterprises as a factor of increasing their 

efficiency. 
In the current economic conditions  arises a new strategic concept of the enterprise management. This strategic 

concept is based on the positioning the places of the enterprise among its competitors as at present and defining place that 
the company wants to occupy in the future. The competitive position of agricultural enterprises  is a place that it occupies 
in each sector of its activity according to the results of its activities through the advantages and disadvantages compared 
to competitors. 

The competitive position agricultural enterprises of Zhovkva district in Lviv region by major commodity segments 
of its activities is investigated in the article. In crop production it is a grain crops, vegetables and fruits, and in animal 
production it is a pork. 

The strategic alternatives to improvement the competitive position agricultural enterprises of district have been 
proposed. 

Keywords: competitive position, competitive environment, competitive advantages, agricultural enterprises, 
strategic group of competitor, competitive strategy. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО 
ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ 

 
 

Онегіна В.М., Батюк Л.А. Державно-приватне партнерство та розвиток сільських територій 
в Україні. 

Розкрито економічну сутність державно-приватного партнерства (ДПП). Розглянуто принципи, форми, 
переваги ДПП. Потенціал ДПП для розвитку сільських територій було досліджено. Зроблено висновок, що ДПП 
як інститут поєднання державних та приватних зусиль для вирішення соціально важливих завдань та 
інвестування у виробництво суспільних благ в Україні знаходиться на перших ступенях розвитку. Основні 
чинники (інституційні, політичні, економічні, соціокультурні), що гальмують практичне використання ДПП 
для розвитку сільських територій в Україні, були визначені. Було наголошено на відсутності правових основ 
механізмів ДПП, що створюється за ініціативи приватного сектору, а також державно-суспільно-приватного 
партнерства в українському законодавстві. 

Ключові слова: державно-приватне партнерство, розвиток сільських територій, інвестиції, інститут, 
державно-суспільно-приватне партнерство. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Необхідність подолання системних 
викликів, що стоять перед українською 
економікою, забезпечення сталого розвитку 
територій вимагають формування нових 
ефективних механізмів і форм взаємодії 
владних і підприємницьких структур, що 
базуються на балансі інтересів і принципах 
максимізації взаємних вигод. 

Формування і розвиток партнерських 
відносин бізнесу і влади здійснюються в 
складній ситуації. Бюджетна криза в Україні, 
критичний рівень державної заборгованості 
зумовлюють обмеженість інвестиційних 
ресурсів держави, унеможливлюють належне 
фінансування регіональних соціально-
економічних проектів та розвитку 
інфраструктури. Особливого загострення 
зазнала проблема утримання об’єктів 
транспортної, побутової та соціальної 
інфраструктури в сільській місцевості. 
Радикальні зміни у механізмі фінансування 
розвитку сільських територій внаслідок 
ринкових реформ, усунення агробізнесу від 
утримання інфраструктурних об’єктів, 
мізерність коштів сільських громад призвели 

до катастрофічного стану в багатьох селах, 
що не могло не позначитися на якості життя 
в сільській місцевості, загостренні 
демографічної ситуації на селі, зникнення 
сотен сільських поселень з мапи країни. 
Л. Мармуль, І. Романюк вказують на 
приголомшуючу тенденцію: «Депопуляція 
сільського населення призводить до 
поступового знелюднення сіл, як наслідок – 
до згортання сільської поселенської мережі. 
За 1990-2013 рр. сільська поселенська мережа 
зменшилася на 363 од. та налічувала станом 
на початок 2013 р. 28441 село. За даними 
обстеження (станом на 01.10.2010 р.) було 
встановлено 227 безлюдних та 6163 
деградуючих села» [8, с. 65]. В.А. Ткачук 
обґрунтовано підкреслює: «…без подолання 
негативних тенденцій у розвитку аграрної 
сфери і сільських територій, де проживає 
31,4 % населення країни, наша держава не 
зможе ефективно конкурувати з 
економічними системами інших розвинених 
країн. Диференціація стандартів життя 
сільського і міського населення в Україні 
загрожує відпливом найбільш активної та 
працездатної частини сільського населення 
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до міст або за кордон, що робить занепад 
сільських територій постійно триваючим 
процесом» [13, с. 96]. 

Вирішенню означених проблем 
особливо в умовах несприятливих 
макроекономічних умов, вважаємо, сприяло 
б використання потенційних можливостей 
державно-приватного партнерства (ДПП) як 
форми взаємодії бізнесу і влади, джерела 
інвестиційних ресурсів розвитку сільських 
територій.  

Дж. Коммонс відзначав: «Колективні дії 
є загальним та домінуючим фактом 
суспільного життя» [16]. Отже, саме в формі 
ДПП мали б бути реалізовані переваги 
колективних дій для гармонійного розвитку 
сільських територій, підвищенню 
конкурентоспроможності економіки, 
створенню сприятливого інвестиційного 
середовища. У зв'язку з цим особливого 
значення набувають дослідження 
формування моделей партнерської зв'язки 
«бізнес-влада» і оцінка можливості їх 
застосування у вітчизняних умовах для 
розвитку сільських територій. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У науковому просторі розвитку 
теорії взаємодії влади і бізнесу приділяється 
чимала увага. Результати сучасних 
досліджень інституційних засад, економічної 
ефективності ДПП знайшли відображення в 
працях таких вітчизняних та зарубіжних 
фахівців, як А.О. Білоус, С. Бруун-Нельсон, 
H. Ван-Хам, В.Г. Варнавский, Б. Винницький, 
К. Греве, А.В. Клименко, Дж. Коппенджан, 
В.А. Королев, А.І. Кредісов та інші 
[1-4, 9, 15-18]. 

Але багато питань формування 
ефективних моделей партнерських відносин 
бізнесу і влади, особливо в частині розвитку 
сільських територій, не знайшли належного 
теоретико-методологічного обґрунтування.  

Формулювання цілей статті. Мета 
статті – узагальнення теоретичних засад  
організації державно-приватного 
партнерства та визначення перспективи 
використання ДПП в контексті розвитку 
сільських територій.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Поняття «державно-приватне 
партнерство» є дослівним перекладом 
англійського терміну «public-private 

partnership». Партнерські відносини бізнесу і 
влади, поєднання зусиль приватного бізнесу 
та держави в розвинених країнах завжди 
знаходилися в полі зору влади, 
громадськості, що дозволило вмонтувати 
таке партнерство у сучасні соціально-
економічні системи та процеси державного 
управління. Точкове формування 
партнерських відносин держави та 
приватного сектора спостерігається вже у ХІІ 
ст. Зокрема, в Німеччині було розроблено 
перше Положення про гірничну регалію, в 
якому були встановлені умови здійснення 
гірничних розробок у формі концесійних 
угод. Історичним прикладом співпраці 
держави і бізнесу є і будівництво каналу в 
долині Кро (м. Салон-де-Прованс у Франції) 
на умовах концесії у 1552 році [14]. 

На даний час державно-привате 
партнерство набуло розвитку в таких 
країнах, як Австрія, Швеція, Великобританія, 
Ірландія, Нідерланди, США, Франція і 
Німеччина та інших. У цих країнах 
сформувався широкий спектр бізнес-
моделей ДПП. Зокрема, в США кооперація 
влади і бізнесу особливо поширена на 
муніципальному рівні: з 65 базових видів 
діяльності муніципальної влади 
(водопостачання, каналізація, прибирання 
сміття, шкільна освіта, експлуатація 
парковок і т.п.) комерційні фірми 
безпосередньо  залучені при виконанні 23-х. 
У Великобританії ДПП кожного разу стають 
предметом запеклих дебатів при реалізації 
проектів національного масштабу, 
наприклад, таких, як будівництво 
Євротунелю, лондонського метрополітену, 
нових залізниць. Франція має традиції ДПП, 
що включають в себе діяльність 
«співтовариств змішаної економіки» (СЗЕ) і 
надання концесій. Законодавчі основи СЗЕ 
сходять до 1966 і 1983 років, та їх 
характеристикою є те, що державний сектор 
і місцева влада, зокрема, відповідно до 
законодавства, повинні мати більшу частку в 
складі активів СЗЕ і таким чином грати 
переважну роль в управлінні ними. Брак 
фінансових ресурсів на федеральному рівні, 
в землях і муніципалітетах каталізує дебати 
щодо включення приватної економіки в 
реалізацію державних завдань [2,4,9]. 

У найзагальнішому сенсі термін ДПП 
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застосовується при будь-якому поєднанні 
ресурсів держави і приватного сектора для 
задоволення суспільних потреб, під ним 
розглядають сукупність форм середньо- та 
довгострокової взаємодії держави та 
приватного бізнесу для вирішення суспільно 
значимих завдань на взаємовигідних умовах. 
Але при єдності у розумінні загальних рис 
ДПП уточнення його визначення в 
національних законодавствах, форми, рівень 
розвитку,  поширеність  має специфічні 
риси в національних економіках країн.  

У світовій практиці використовувалися 
та використовуються різноманітні 
організаційно-правові форми ДПП: 
концесія; оренда; угода про розподіл 
продукції; контракт на обслуговування; 
контракт на управління; контракт на 
надання громадських послуг і виконання 
робіт; контракт на будівництво; державне 
замовлення (на постачання продукції для 
державних потреб); контракт на надання 
технічної допомоги; контракт на 
експлуатацію та передачу; контракт 
постприватизаційної підтримки; пайова 
участь держави в підприємницьких 
структурах; пайова участь приватного 
капіталу в державних підприємствах (спільні 
підприємства).  

ДПП у  деяких наукових виданнях 
трактується і як особлива форма 
приватизації, а також як альтернатива 
приватизації [4, с. 22]. Та в сучасних 
економіках ДПП перетворилося на 
самостійну форму організації та ведення 
господарської діяльності. Отже, ДПП як 
економічну категорію ми розглядаємо як 
організаційно-економічну форму взаємодії 
держави та суб’єктів приватного сектору, 
метою якої є забезпечення фінансування 
виробництва суспільних та частково-
суспільних благ на взаємовигідних умовах. 

На практиці ДПП має ряд істотних 
відмінностей від інших договірних форм 
взаємодії бізнесу і держави. До них 
відносяться: довгостроковий характер 
взаємодії та її спрямованість на вирішення 
соціально значущих проблем; консолідація 
ресурсів держави та приватного сектора, 
співінвестуванні проекту; поділ ризиків,  
витрат та результатів між державою та 
приватним бізнесом; юридичне оформлення  

створення та діяльності ДПП; предметом 
угоди є майнові об'єкти та/або суспільно-
значущі послуги, для надання яких 
необхідно створення або реконструкція 
майнового об'єкта; бізнес, як правило,  бере 
участь не тільки в створенні/реконструкції 
об'єкта угоди, а і в його подальшій 
експлуатації та/або технічному 
обслуговуванні. 

До основних переваг державно-
приватного партнерства для держави 
відносяться: скорочення витрат на надання 
послуг, активізація інвестиційної діяльності, 
ефективне управління майном, економія 
фінансових ресурсів держави, використання 
досвіду приватного сектора щодо ведення 
ефективного бізнесу, розподіл ризиків, 
поліпшення інфраструктури; розвиток 
форм, створення робочих місць. 

Перевагами ДПП як форми 
господарювання для приватного бізнесу є: 
залучення бюджетних коштів до проекту, 
доступ до раніше закритих сфер економіки, 
розширення можливостей отримання 
пільгових кредитів під державні гарантії від 
міжнародних та вітчизняних фінансових 
установ, спрощення взаємодії з державними 
дозвільними органами, підвищення статусу 
проекту через участь у проектів державного 
партнера, поліпшення інфраструктури, 
розподіл ризиків проекту.  

Але разом з тим, певною загрозою для 
ефективного розвитку ДПП є його 
особливість у порівнянні з іншими 
механізмами фінансування,  що полягає у 
можливому переслідуванні партнерами 
різних цілей і різні мотивації. Держава за 
ідеальних умов зацікавлена в зростанні 
обсягів і поліпшенні якості суспільних благ. 
Але за відсутності дієвих демократичних 
інституцій, недосконалості політичного 
ринку представники державних органів 
можуть прагнути до максимізації особистого 
добробуту через ДПП, Приватний же сектор 
прагне, як правило, до зростання прибутку; 
одержання більшого обсягу ресурсів для 
ведення бізнесу через залучення державних 
ресурсів; підвищення ефективності 
використання своїх ресурсів за рахунок 
ефекту фінансового левериджу при  злитті 
власних ресурсів з ресурсами держави; 
створення певного набору гарантій і 
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преференцій; зняття бар'єрів, що 
перешкоджають його розвитку. Та усунення 
загрози розвитку ДПП через наявну 
суперечність між державними та 
приватними інтересами полягає у 
розвиненні нормативно-правової бази ДПП. 

У вітчизняній практиці 
господарювання законодавчі основи 
«організаційно-правових засад взаємодії 
державних партнерів з приватними 
партнерами та основні принципів державно-
приватного партнерства» були закладені не 
так давно. У 2010 р. був прийнятий Закон 
України «Про державно приватне 
партнерство» [6]. Суспільна увага щодо 
перспектив розвитку ДПП в Україні 
знайшла відображення в затвердженій 
Розпорядження Кабінету Міністрів України 
Концепції розвитку державно-приватного 
партнерства в Україні на 2013-2018 роки [11]. 

Законом України №2404-VI від 
01.07.2010 р. «Про державно-приватне 
партнерство» визначено, що ДПП – це 
«…співробітництво між державою, 
територіальними громадами (державними 
партнерами) та юридичними особами, крім 
державних та комунальних підприємств, або 
фізичними особами - підприємцями 
(приватними партнерами), що здійснюється 
на основі договору…» [6]. Згідно цього 
Закону, до ознак ДПП відносяться: надання 
прав управління (користування, 
експлуатації) об'єктом партнерства або 
придбання, створення (будівництво, 
реконструкція, модернізація) об'єкта ДПП з 
подальшим управлінням (користуванням, 
експлуатацією); передача приватному 
партнеру частини ризиків у процесі 
здійснення державно-приватного 
партнерства; внесення приватним 
партнером інвестицій в об'єкти партнерства. 
Довготривалість відносин може коливатися в 
межах від 5 до 50 років [6]. 

Основними принципами здійснення 
ДПП визначено, зокрема, рівність перед 
законом державних та приватних партнерів, 
заборона будь-якої дискримінації; 
узгодження інтересів державних та 
приватних партнерів з метою отримання 
взаємної вигоди; забезпечення вищої 
ефективності діяльності, ніж у разі 
здійснення такої діяльності державним 

партнером без залучення приватного 
партнера; справедливий розподіл між 
державним та приватним партнерами 
ризиків, пов'язаних з виконанням договорів 
ДПП; визначення приватного партнера на 
конкурсних засадах. 

Державно-приватне партнерства може 
здійснюватися у формах концесії, 
управління майном, спільної діяльності та 
інших контрактів. Об'єктами державно-
приватного партнерства можуть бути як 
існуючі, зокрема відтворювані об'єкти, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, у тому числі ділянки надр, так і 
створювані або придбані об'єкти в результаті 
виконання договору, укладеного в рамках 
державно-приватного партнерства [6]. 

Фінансування державно-приватного 
партнерства може здійснюватися за рахунок 
фінансових ресурсів приватного партнера; 
фінансових ресурсів, запозичених в 
установленому порядку; коштів державного 
та місцевих бюджетів; інших джерел, не 
заборонених законодавством [6]. При цьому 
визначення приватного партнера для 
укладення договору (договорів) у рамках 
державно-приватного партнерства 
здійснюється виключно на конкурсних 
засадах, крім випадків, передбачених 
законом. 

Законом передбачено, що державно-
приватне партнерство застосовується в таких 
сферах, як пошук, розвідка родовищ 
корисних копалин та їх видобування, крім 
таких, що здійснюються на умовах угод про 
розподіл продукції; виробництво, 
транспортування і постачання тепла та 
розподіл і постачання природного газу; 
будівництво та/або експлуатація автострад, 
доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на 
аеродромах, мостів, шляхових естакад, 
тунелів і метрополітенів, морських і 
річкових портів та їх інфраструктури; 
машинобудування; збір, очищення та 
розподілення води; охорона здоров'я; 
туризм, відпочинок, рекреація, культура та 
спорт; забезпечення функціонування 
зрошувальних і осушувальних систем; 
поводження з відходами, крім збирання та 
перевезення; виробництво, розподілення та 
постачання електричної енергії; управління 
нерухомістю; надання соціальних послуг, 
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управління соціальною установою, 
закладом; виробництво та впровадження 
енергозберігаючих технологій, будівництво 
та капітальний ремонт житлових будинків, 
повністю чи частково зруйнованих внаслідок 
бойових дій на території проведення 
антитерористичної операції; надання 
освітніх послуг та послуг у сфері охорони 
здоров'я; управління пам'ятками архітектури 
та культурної спадщини. Також за рішенням 
державного партнера державно-приватне 
партнерство може застосовуватися в інших 
сферах діяльності, крім видів господарської 
діяльності, які відповідно до закону 
дозволяється здійснювати виключно 
державним підприємствам, установам та 
організаціям. 

За даними центральних та місцевих 
органів виконавчої влади в Україні на 
01.09.2016 року на засадах державно-
приватного партнерства в Україні 
реалізується 185 проектів (укладено 153 
договорів концесії, 31 договір про спільну 
діяльність, 1 договір державно-приватного 
партнерства). Зазначені проекти 
реалізуються в наступних сферах 
господарської діяльності: оброблення 
відходів (112 проектів, що становить 60,5% 
від загальної кількості); збір, очищення та 
розподілення води (37 проектів, 20% від 
загальної кількості); будівництво та/або 
експлуатація автострад, доріг, залізниць, 
злітно-посадкових смуг на аеродромах, 
мостів, шляхових естакад, тунелів і 
метрополітенів, морських і річкових портів 
та їх інфраструктури (16 проектів, 8,7% від 
загальної кількості); виробництво, 
транспортування і постачання тепла 
(6 проектів, 3,2% від загальної кількості); 
виробництво, розподілення та постачання 
електричної енергії (5 проектів, 2,7%); 
управління нерухомістю (2 проекти, 1,1% від 
загальної кількості); пошук, розвідка 
родовищ корисних копалин та їх 
видобування (1 проект, 0,5 % від загальної 
кількості); туризм, відпочинок, рекреація, 
культура та спорт (1 проект, 0,5%); інші 
(5 проектів, 2,8%) [14]. 

Концепцією розвитку сільських 
територій у розділі «Удосконалення системи 
управління сільськими територіями» 
передбачено сприяння розвитку державно-

приватного партнерства для реалізації 
проектів розвитку сільських територій та 
залучення інвестицій [13]. Але поки що 
потенціал ДПП майже не використовується 
для розвитку сільських територій та 
підвищення якості життя сільських 
мешканців. 

В узагальненому вигляді очікуваний 
ефект партнерства влади і бізнесу може 
виражатися у підвищенні якості життя 
населення; формуванні позитивного іміджу 
сільських територій; прискоренні реалізації 
суспільно значимих проектів і зниження 
потенційних ризиків; створенні 
сприятливого бізнес-середовища; залученні 
додаткових фінансових та інших видів 
ресурсів; підвищенні ефективності 
використання державного майна і ресурсів; 
зниженні корупційної складової. 

Але при наявному потенціалі 
державно-приватного партнерства для 
розвитку сільських територій існує низка 
чинників, що стримують його реалізацію. 
По-перше, це політична нестабільність та 
низька довіра з боку приватного бізнесу 
щодо виконання державою своїх зобов’язань. 
По-друге, рівень корупції, який залишається 
ще доволі високим. По-третє, слабкість 
громадянського контролю за діяльністю 
держави і приватних компаній. По-четверте, 
складнощі для багатьох сільських громад у 
підготовці проектів для інвесторів, 
незважаючи на наявність привабливих сфер 
і об'єктів для інвестування; відсутність 
досвіду історично сталого партнерства влади 
і бізнесу (принципів практичного 
здійснення партнерства між державою і 
бізнесом, чітких правил діалогу, реальних 
інструментів для вибудовування відносин). 
По-п’яте, брак довгострокових кредитів на 
фінансових ринках. По-шосте, різниця у 
цілях держави та приватного бізнесу при 
реалізації проектів ДПП. По-сьоме, 
відсутність законодавчого урегулювання 
механізмів ДПП з ініціативи приватного 
сектора. Норми сучасного законодавства в 
Україні передбачають конкурсний відбір 
приватних партнерів, але у законодавстві 
відсутні положення щодо розгляду та умов 
вибору пропозицій приватних партнерів, 
неврегульованими є і питання участі у 
партнерстві громадських об'єднань 
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(громадських організацій та спілок), які 
законодавчо визначені як добровільні 
об'єднання фізичних осіб та/або юридичних 
осіб приватного права для здійснення та 
захисту прав і свобод, задоволення 
суспільних, зокрема економічних, 
соціальних, культурних, екологічних, та 
інших інтересів, а також кооперативів. Між 
іншим, участь цих організацій у партнерстві 
створює можливості нівелювати різницю 
інтересів партнерів. 

Висновки. Державно-приватне 
партнерство є економічним інститутом 
взаємодії держави та суб’єктів приватного 
сектору для вирішення проблеми соціально-
економічного розвитку шляхом 
забезпечення фінансування та управління 
виробництвом суспільних та частково-
суспільних благ на взаємовигідних умовах. 
Практика залучення інвестицій за 
допомогою державно-приватного 
партнерства, включаючи сферу розвитку 
сільських територій, знаходиться в Україні 

на стадії становлення. На шляху 
утвердження партнерських відносини 
бізнесу і влади у забезпеченні розвитку 
сільських територій ще залишається низка 
інституційних, політичних, економічних і 
соціокультурних бар'єрів. Серед сучасних 
головних проблем розвитку ДПП – 
політична нестабільність; низький рівень 
довіри державі та корупційна складова; 
відсутність правового забезпечення 
формування ДПП за ініціативою приватного 
бізнесу та суспільних об'єднань; лише перші 
кроки звернення до теоретичного 
обґрунтування та повна відсутність 
законодавчого урегулювання практики 
більш розвиненої форми, ніж ДПП, 
державно-суспільно-приватного партнерства 
(ДСПП). Отже, реалізація потенціалу ДПП 
та ДСПП для розвитку сільських територій 
вже сьогодні потребує суспільних 
обговорень та відповідного розвинення 
нормативно-правового забезпечення.  
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Аннотация. 
Онегина В.М., Батюк Л.А. Государственно-частное партнерство и развитие сельских 

территорий в Украине.  
Раскрыто экономическую сущность государственно-частного партнерства (ГЧП). Рассмотрены 

принципы, формы, преимущества ГЧП. Потенциал ГЧП для развития сельских территорий было исследовано. 
Сделано вывод, что ГЧП как институт объединения государственных и частных усилий для решения социально 
важных задач и инвестирования в производство общественных благ в Украине находится на первом этапе 
развития. Основные факторы (институциональные, политические, экономические, социально-культурные), 
тормозящие практическое использование потенциала ГЧП для развития сельских территорий в Украине были 
определены. Отмечено отсутствие механизмов ГЧП, создаваемых по инициативе  частного сектора, а также 
государственно – общественно - частного партнерства в современном украинском законодательстве.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, развитие сельских территорий, инвестиции, 
институт, государственно – общественно - частное партнерство. 
 

Abstract. 
Onegina V.M., Batyuk L.A. State-private partnership and rural development. 
The economic essence of public-private partnership (PPP). The principles, forms and benefits of PPP. The potential 

of PPP for the development of rural areas was studied. It is concluded that the PPP as an institution combining public 
and private efforts to solve social important tasks, and investing in public goods in Ukraine is in its first phase of 
development. The main factors (institutional, political, economic, socio-cultural), hampering the practical use of the 
potential of PPP for the development of rural territories in Ukraine have been defined. There is an absence of PPP, created 
on the initiative of the private sector, and public - private partnerships in modern Ukrainian legislation.  

Key words: state-private partnership, development of rural areas, investment, Institute, public – private 
partnership. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД 
ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
 

Кошкалда І.В., Ряснянська А.М. Удосконалення інституційних засад орендних земельних 
відносин. 

Метою статті є дослідження питань інституційних засад орендних земельних відносин у сільському 
господарстві та обґрунтування шляхів щодо їх удосконалення. Було запропоновано встановлення динамічної 
орендної плати, яка зростає прямопропорційно до терміну оренди: до 10 років – розмір орендної плати від 3 до 
5 % від нормативної грошової оцінки земель, від 10 до 2  років – ставка орендної плати складає 5-8 %, терміну 
25-50 років – 8-12 %. Обов’язково в договорі оренди вказувати якісний стан земельних ділянок на початок і вкінці 
дії договору оренди. Орендар, в свою чергу, має піклуватися про соціально-економічний розвиток села, 
відраховуючи 1-3 % від розміру отриманого прибутку. 

Ключові слова: орендні земельні відносини, орендна плата, договір оренди, власність на землю. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У результаті проведення земельної 
реформи на селі було створено 
сільськогосподарські підприємства 
ринкового типу, в основу 
землекористування яких було покладено 
земельні орендні відносини, які сприяли 
адаптації сільських товаровиробників до 
умов ринкової економіки та вирішенню 
соціально-економічних питань. Однак 
затяжний характер перехідного періоду 
ускладнює їх розвиток і породжує ряд 
проблем у формуванні добробуту сільського 
населення та продовольчого забезпечення 
країни. Недосконалість нормативно-
правової бази орендних земельних відносин 
негативно впливає на їх розвиток, 
ускладнюючи відносини суб’єктів орендних 
земельних відносин. Закони та нормативні 
акти про оренду землі повинні 
забезпечувати для орендарів і орендодавців 
ефективні та взаємовигідні умови, а для 
цього слід суттєво удосконалити 
нормативно-правову базу. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Вагомий внесок у вивчення 
специфіки розвитку на сучасному етапі 
системи орендних земельних відносин, а 
також дослідження їх удосконалення 
висвітлені в наукових працях 
В.Г. Андрійчука, Л.М. Бойко, 
П.І. Гайдуцького, А.Є. Данкевича, 

Д.С. Добряка, В.М. Заяця, П.Ф. Кулинича, 
М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, 
Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, А.Я. Сохнича, 
А.М. Третяка, М.М. Федорова, 
В.В. Юрчишина та ін. Проведені ними 
наукові дослідження слугували підґрунтям 
для формування організаційно-
економічного механізму орендних 
земельних відносин у сільському 
господарстві України. Однак складність і 
багатогранність питань земельно-орендних 
відносин, пов’язаних з їх реалізацією на 
практиці, зумовлюють необхідність 
проведення подальших наукових 
досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є вивчення проблемних питань 
інституційних засад орендних земельних 
відносин у сільському господарстві та 
обґрунтування шляхів щодо їх 
удосконалення. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Державні регулятивні норми 
повинні визначати особливості права 
власності на землі сільськогосподарського 
призначення, враховувати особливу сутність 
і суспільне значення цієї категорії земель як 
обмеженого просторового базису, 
природного ресурсу, засобу виробництва і 
особливого виду природної монополії. 

В Концепції державної цільової 
програми розвитку земельних відносин в 



Розвиток сільських територій та земельних відносин 

 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2017 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 73 ~ 

Україні на період до 2020 р. зазначено 
основні проблеми володіння, користування і 
розпорядження землею, а саме: 
незавершеність процесів реформування 
економічних та правових відносин власності; 
недосконалість системи державного 
управління у сфері використання і охорони 
земель; нерозвинутість автоматизованої 
системи ведення державного земельного 
кадастру; відсутність механізму 
економічного стимулювання використання і 
охорони земель [1]. 

Вказані проблеми актуальні й на 
сьогодні, оскільки протягом тривалого 
періоду в Україні так і не створились 
належні інституційні передумови для 
розвитку сільського господарства, і зокрема 
для належного розвитку орендних 
земельних відносин. 

На сьогодні сільськогосподарські 
підприємства поставлені у такі умови, що 
змушені виробляти такі види продукції, які є 
найбільш рентабельними в найкоротші 
терміни при цьому не дотримуючись ні 
системи сівозмін ні внесення необхідної 
кількості органічних добрив тощо. 
Наслідком такого екстенсивного 
використання земель стає їх виснаження. 
Тому державна політика має стимулювати 
ефективне і раціональне використання 
земель, щоб упереджувати кризові явища, 
створювати такі умови, щоб 
сільськогосподарські товаровиробники 
(незалежно від форми власності на землю та 
форм господарювання) самі піклувалися про 
якість земель. А отже, важливою ланкою 
сприятливих орендних відносин є регулярне 
проведення спостережень за якістю 
орендованих земель через агрохімічне 
обстеження ґрунтів, яке має проводитись на 
початку і по закінченню терміну оренди, а 
характеристика якісного стану земельної 
ділянки повинна стати обов’язковою умовою 
договору оренди. Тому типовий договір 
оренди потребує перегляду й 
удосконалення, зокрема, як один з істотних і 
обов’язкових пунктів має бути інформація 
про якісний стан земельної ділянки. Так, при 
укладенні договору оренди доречно на 
початку і в кінці терміну оренди проводити 
якісну оцінку за такими показниками: вміст 
гумусу, рівень кислотності, вміст поживних 

речовин (натрій, калій, фосфор). 
Вважаємо, за доцільне запровадити 

систему динамічної орендної плати, в якій її 
розмір збільшується прямопропорційно 
терміну дії договору оренди, тобто чим 
довший термін дії договору, тим вища 
орендна плата. У такому разі в договорах 
будуть задекларовані серйозні наміри 
орендарів щодо ведення аграрного 
виробництва на орендованих землях, а 
землевласники розумітимуть переваги від 
передачі своєї власності в оренду на довгий 
термін. Така система враховує інтереси як 
орендаря, так і орендодавця. При цьому, 
фактор довіри має величезне значення. 
Орендар повинен сам мотивувати 
зацікавленість власника земельної ділянки у 
подовжені терміну договору оренди землі, 
перш за все як дбайливий господар.  

Орендар може запропонувати 
вирішення ряду проблем соціальної сфери 
села, в якому живе власник земельної 
ділянки. Адже сільське господарство 
нерозривно пов’язане з сільськими 
територіями та її мешканцями. Пропонуємо 
для заохочення інтересів землевласників та 
орендарів при укладанні довгострокової 
оренди доповнити договір оренди таким 
пунктом, як «Соціально-економічний 
розвиток». Так, орендарі укладаючи договір 
оренди земель сільськогосподарського 
призначення на довгостроковий період, 
беруть на себе зобов’язання щодо соціально-
економічного розвитку села: це можуть бути 
певні відрахування, або конкретні 
зобов’язання – будівництво чи 
облаштування культурних, освітніх, 
оздоровчих закладів, створення дорожньої 
інфраструктури тощо. 

Крім цього, для вдосконалення 
відносин власності на землю, і на землі 
сільськогосподарського призначення 
зокрема, необхідно все ж таки забезпечити 
рівноправність усіх форм власності на 
землю. Земельна реформа, започаткована в 
1990 р. базується на тому, що право власності 
на землю гарантується, а також на 
рівноправному розвитку різних форм 
власності на землі (приватній, державній і 
комунальній), які законодавчо закріплені у 
Конституції України (ст. 14, 41) [2] та 
Земельному кодексі України (ст. 1) [3]. Проте 
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й досі дане положення залишається 
нереалізованим: землі державної та 
комунальної власності фактично 
залишаються не розмежованими, в 
сільському господарстві пріоритет надається 
приватній власності, а державна форма 
штучно витісняється, шляхом пропозицій 
щодо приватизації державних підприємств 
та заниження їх ролі в сільському 
господарстві України. 

Для реалізації даних положень щодо 
вдосконалення орендних земельних 
відносин, необхідно внести зміни до деяких 
законодавчих актів, зокрема, до Закону 
України «Про оренду землі» № 161-XIV від 
06 жовтня 1998 р. [4]: 

– ст. 15: до істотних умов договору 
оренди землі рекомендуємо додати пункт 
«Якісний стан земельної ділянки», в якому 
зазначатиметься якісний стан земельної 

ділянки при укладенні договору та по 
закінченню строку оренди, а також 
передбачатимуться санкції за погіршення 
якісного стану; 

– ст. 15: до істотних умов договору 
оренди землі рекомендуємо додати 
«Соціально-економічний розвиток сільських 
територій», який передбачатиме обов’язкові 
відрахування у розмірі 1-3 % від прибутку. 
Так, з метою встановлення розміру 
відрахувань на соціально-економічний 
розвиток сільських територій було 
проведено анкетування керівників, головних 
спеціалістів сільськогосподарських 
підприємств та науковців, які підтвердили, 
що оптимальним розміром відрахувань є 1–
3 % від розміру одержаного прибутку за рік. 

Схематичне зображення 
удосконалення орендних земельних 
відносин на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Заходи щодо вдосконалення орендних земельних відносин 

 
Отже, позбавлення держави монополії 

на розпорядження землею 
сільськогосподарського призначення як 
найголовніший крок земельної реформи 
потребує переоцінки, оскільки за 25 років 
так і не приніс бажаних результатів, а 

земельна реформа повинна все ж таки 
завершитись, і призвести до якісно нових 
ефективних відносин власності. Це 
стосується, насамперед, розвитку правового 
поля орендних земельних відносин, 
гарантування прав власників, збереження 
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землі як природного ресурсу, створення 
механізмів та інструментів стимулювання 
ефективного господарювання на землі, 
формування інформаційної мережі щодо 
землекористування тощо. 

Працівники сільськогосподарського 
підприємства, як правило, проживають в 
прилеглій сільській місцевості, тому 
важливим є соціально-економічний аспект 
розвитку сільських територій. Керівник 
сільськогосподарського підприємства має 
дбати про розвиток прилеглих сільських 
територій, адже в своїй діяльності він 
користується послугами жителів даних 
територій, які працюють на його 
підприємстві а також підтримувати у 
належному стані інфраструктуру населеного 

пункту (дорожню мережу, водопостачання, 
електропостачання тощо). Саме тому бажано 
щоб керівники сільськогосподарських 
підприємств проживали в сільській 
місцевості, безпосередньо пов’язаній з 
місцем розташування підприємства. Проте 
відраховувати кошти на соціально-
економічний розвиток сільських територій 
має змогу лише економічно успішне 
підприємство. 

Так, на прикладі ПСП ім. Фрунзе 
Зачепилівського району Харківської області, 
що є економічно ефективним підприємством 
з розміром прибутку 9,6 млн. грн. було 
розраховано розмір відрахувань на 
соціально-економічний розвиток с. Бердянка 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Соціально-економічний аспект розвитку сільських територій 
на прикладі ПСП ім. Фрунзе Зачепилівського району Харківської області 

 

Показники Прибуток, 
тис. грн. 

Розмір 
відрахувань, 

тис. грн. 

Кількісне 
значення, 
тис. грн. 

Облаштування територій сільських рад 
Участь в проектах з будівництва об’єктів інфраструктури 
Допомога установам освіти, культури, охорони здоров’я 
Допомога ветеранам і талановитій молоді 

9575,4 3 % 287,3 

 
Так, бачимо, що відрахування ПСП ім. 

Фрунзе Зачепилівського району Харківської 
області на соціально-економічний розвиток 
с. Бердянка у розмірі 3 % від річного 
прибутку становлять 287,3 тис. грн. Дані 
кошти витрачатимуться на облаштування 
сільських територій, для участі в проектах з 
будівництва об’єктів інфраструктури, на 
допомогу установам освіти, культури, 
охорони здоров’я, а також на допомогу 
ветеранам і талановитій молоді. 

В процесі дослідження, орендні 
відносини розглядалися як особливий, 
найбільш поширений і перспективний 
різновид відносин власності, тому, крім 
удосконалення інституційних засад 
орендних земельних відносин, також було 
запропоновано алгоритм удосконалення 
відносин власності на землі 
сільськогосподарського призначення, який 
включає чотири етапи: І етап – 
інвентаризація земель, важливим елементом 
якої стане виявлення земель, незадіяних в 

сільськогосподарському виробництві; ІІ етап 
– створення Державного земельного фонду, 
для функціонування якого необхідно 
підготувати відповідну нормативно-правову 
базу, а також сформувати початковий 
земельний масив, до якого буде включено 
землі сільськогосподарського призначення 
державної форми власності, невитребувані 
паї, відумерлу спадщину, виявлені в 
результаті інвентаризації; ІІІ етап дасть 
змогу громадянам реалізувати право 
приватної власності на землю шляхом 
продажу Державному земельному фонду 
земельних ділянок (паїв), для чого необхідно 
встановити вартість земель 
сільськогосподарського призначення, яка б 
задовольняла і власників і державу; ІV етап 
передбачає надання Державним земельним 
фондом земельних ділянок в оренду, 
надаючи перевагу державним 
підприємствам, які, сплачуючи орендну 
плату за користування землями державної 
власності, наповнять місцеві бюджети цими 
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коштами, що стане основою розвитку 
сільських територій [5]. 

Надання Державним земельним 
фондом земель сільськогосподарського 
призначення в оренду 
сільськогосподарським підприємствам, 
позитивно відобразиться на розвитку 
сільських територій, адже кошти від сплати 
орендної плати надходитимуть до місцевих 
бюджетів. При чому, як зазначалося раніше, 
пропонуємо градаційний підхід до 

визначення терміну оренди: чим довший 
термін оренди, тим вища орендна плата. 

Було прораховано прогнозований 
мінімальний і максимальний розмір 
орендної плати за використання земель 
сільськогосподарського призначення, 
наданих Державним земельним фондом в 
оренду ДП «ДГ «Пархомівське» Інституту 
овочівництва і баштанництва НААН 
України» (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Прогнозований розмір орендної плати за використання земель 
сільськогосподарського призначення ДП ДГ «Пархомівське», тис. грн. 

 

Збільшення площі ріллі на 
100 га 

(= 1470 га) 
200 га 

(= 1570 га) 
300 га 

(= 1670 га) 
500 га 

(= 1870 га) 
1000 га 

(= 2370 га) Те
рм

ін
 

ор
ен

ди
, 

ро
ки

 

min max min max min max min max min max 
до 10 116,47 194,12 232,94 388,23 349,41 582,35 582,35 970,58 1941,17 1941,17 
10-25 194,12 310,59 388,23 621,17 582,35 931,76 970,58 1552,93 1164,70 3105,86 
25-50 310,59 465,88 621,17 931,76 931,76 1397,64 1552,93 2329,40 3105,86 4658,80 

 
Прогнозований розмір надходжень до 

Державного земельного фонду від сплати 
орендної плати за користування 
сільськогосподарськими угіддями від ДП ДГ 
«Пархомівське» коливається від 116,47 тис. 
грн. при оренді 100 га строком до 10 років до 
4658,80 тис. грн при оренді 1000 га строком 
від 25 до 50 років. Ці кошти Державний 
земельний фонд має перерозподілити таким 
чином: 80 % надійде до бюджету 
Пархомівської сільської ради, 20 % 
залишиться в розпорядженні Державного 
земельного фонду, адже це самоокупна 
організація. 

Висновки. Тобто, на нашу думку, саме 
такі заходи: встановлення динамічної 
орендної плати, яка зростає 
прямопропорційно до терміну оренди; 
обов’язковість такого пункту в договорі 
оренди як якісний стан земельних ділянок, 

який фіксує початкову і кінцеву 
характеристику; зобов’язання орендарів до 
піклування про соціально-економічний 
розвиток села шляхом обов’язкових 
відрахувань або встановлення конкретних 
обов’язків і включення даного положення до 
договору оренди призведуть до 
вдосконалення орендних відносин як 
основного різновиду відносин власності на 
землі сільськогосподарського призначення. 
Відповідно до цих положень передбачено 
внесення змін до законодавства та 
запровадження такого градаційного підходу 
до визначення розміру орендної плати: 
терміну оренди землі до 10 років відповідає 
розмір орендної плати від 3 до 5 % 
нормативної грошової оцінки земель, від 10 
до 25 років – ставка орендної плати складає 
5-8 %, терміну 25-50 років – 8-12 %. 
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Аннотация. 
Кошкалда И.В., Ряснянская А.Н. Совершенствование институциональных основ арендных 

земельных отношений. 
Целью статьи является исследование вопросов институциональных основ арендных земельных 

отношений в сельском хозяйстве и обоснование путей их усовершенствования. Было предложено установить 
динамичную арендную плату, которая растет прямопропорционально сроку аренды земли: до 10 лет – размер 
арендной платы 3-5 % от нормативной денежной оценки земли, от 10 до 25 лет – ставка арендной платы 
составляет 5-8%, от 25 до 50 лет – 8-12 %. Обязательно в договоре аренды указывать качественное состояние 
земельных участков на начало и в конце действия договора аренды. Арендатор, в свою очередь, должен заботится 
о социально-экономическом развитии села, отчисляя 1-3 % от размера полученной прибыли. 

Ключевые слова: арендные земельные отношения, арендная плата, договор аренды, собственность на 
землю. 
 

Abstract. 
Koshkalda I.V., Rіasnіanska A.M. Improvement of the institutional foundations lease land relations. 
The article research the institutional framework lease land relations in agriculture and justification of ways to 

improve them. It was proposed to establish a dynamic rent, which grows directly proportional to the lease: term land lease 
of 10 years corresponds to the amount of rent from 3 to 5 % of the normative monetary value of land, 10 to 25 years – the 
rental rate is 5-8 %, term of 25-50 years – 8-12 %. It is obligatory in the lease agreement to indicate the qualitative state 
of the land plots at the beginning and at the end of the lease agreement. The tenant, in turn, should take care of the social 
and economic development of the village, deducting 1-3 % of the amount of profit received. 

Keywords: lease land relations, rent, lease, property, land. 
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НАДХОДЖЕННЯ ТА ОПРИБУТКУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
У СВІТЛІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

ОБЛІКУ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 
 
 

Плаксієнко В.Я., Романченко Ю.О. Надходження та оприбуткування основних засобів у світлі 
імплементації міжнародних стандартів обліку у державному секторі. 

Визначено вплив МСБОДС 13 «Основні засоби» на формування нормативів, визначених у НП(С)БОДС 
121 «Основні засоби». Проаналізовано відмінності в методиках обліку надходження та оприбуткування об’єктів 
основних засобів бюджетних установ до та після 2017 року. Наведено склад витрат, що включаються до 
первісної вартості основних засобів при їх оприбуткуванні. Висвітлено оновлену кореспонденцію субрахунків для 
обліку надходження та оприбуткування основних засобів за результатами імплементації міжнародних 
стандартів обліку у державному секторі, а також переходу на новий план рахунків установами державного 
сектору з 2017 року. 

Ключові слова: кореспонденція рахунків, основні засоби, оприбуткування, облік, первісна вартість. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Імплементація міжнародного 
законодавства до вітчизняної нормативно-
правової бази зобов’язала до розробки 
національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку у державному 
секторі (далі - НП(С)БОДС) на основі 
міжнародних стандартів, що висвітлено у 
Стратегії модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 7. 

Об’єкти основних засобів становлять 
основу не тільки будь-якого виробництва, а 
й державного сектору економіки, адже 
займають значну питому вагу у вартості 
власного капіталу бюджетної установи 
незалежно від її статусу та рівня 
підпорядкування. 

Об’єкти основних засобів, що різними 
шляхами надходять до установи, проходять 
різні етапи власного життя: передаються в 
експлуатацію; зношуються в результаті 
експлуатації; піддаються ремонту, за 
допомогою якого відновлюються їх фізичні 
якості; переміщуються всередині установи; 
вибувають з установи внаслідок фізичного 
зносу або недоцільності подальшого 
застосування. 

Тож поінформованість про наявність 
основних засобів та постійний контроль за їх 
ефективним використанням мають велике 
значення в діяльності кожної установи. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання відображення в обліку 
надходження та оприбуткування основних 
засобів в цілому та у державному секторі 
зокрема неодноразово піднімалося 
вітчизняними науковцями. Вагомий вклад у 
розвиток методології обліку основних 
засобів внесли: Атамас П.Й., Джога Р.Т., 
Свірко С.В., Сушко Н.І., Ткаченко І.Т. та інші. 
Проте реформування обліку в державному 
секторі, запровадження національних 
стандартів обліку, нового плану рахунків 
вимагають ґрунтовних подальших 
досліджень. 

Формування цілей статті. Основними 
завданнями публікації є: висвітлення стану 
та змін в оновленій методиці обліку 
основних засобів бюджетних установ, 
визначення основних термінів та 
характеристик, обґрунтування застосування 
кореспонденції рахунків за оновленою 
методикою та планом рахунків. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. У міжнародній практиці існує 
стандарт з обліку основних засобів у 
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державному секторі, який регламентує 
ведення обліку і складання звітності у 
багатьох міжнародних організаціях, 
наприклад: ЄС, НАТО, Інтерпол, системи 
ООН тощо 1 – це МСБОДС 13 «Основні 
засоби». Вказаний стандарт визначає 
сутність основних засобів (property, plant and 
equipment) в редакції: «матеріальні активи, 
що їх: а) утримує суб’єкт господарювання 
для використання у виробництві або 
постачанні товарів і наданні послуг, для 
надання в оренду іншим або для 
адміністративних цілей; 
б) використовуватимуть, за очікуванням, 
протягом більше одного звітного періоду». 

Вітчизняна практика не відходить від 
зарубіжного досвіду та в процесі виконання 
Стратегії модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі було розроблено НП(С)БОДС 121 
«Основні засоби» 5, яким запроваджено 
нові підходи обліку основних засобів 
державного сектору в Україні, а також 
Методичні рекомендації з бухгалтерського 
обліку основних засобів суб’єктів державного 
сектору 4. 

Відповідно до вищенаведених 
вітчизняних нормативів об’єкт основних 
засобів визнається активом якщо: по-перше, 
існує ймовірність отримання бюджетною 
установою майбутніх економічних вигод, 
пов’язаних з його використанням, та/або він 
має потенціал корисності для суспільства; 
по-друге, вартість об’єкта основних засобів 
може бути визначена. Крім того, вартість 
придбання (без ПДВ), яка перевищує 6000 
грн, є вартісним критерієм для віднесення 
активу до складу основних засобів. Після 
первісного визнання об’єкта основних 
засобів як активу його обліку ведеться за 
первісною вартістю. 

Відповідно до п. 5 розділу ІІ 
НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», первісна 
вартість складається з наступних витрат: 

– сум, що сплачують постачальникам 
активів та підрядникам за виконання 
будівельно-монтажних робіт (без непрямих 
податків); 

– реєстраційних зборів, державного мита 
та аналогічних платежів, що здійснюються у 
зв’язку з придбанням (отриманням) прав на 
об’єкт основних засобів; 

– сум ввізного мита; 
– сум непрямих податків у зв’язку з 

придбанням (створенням) основних засобів 
(якщо вони не відшкодовуються бюджетній 
установі); 

– витрат зі страхування ризиків доставки 
основних засобів; 

– витрат на транспортування, установку, 
монтаж, налагодження основних засобів; 

– інших витрат, безпосередньо пов’язаних 
з доведенням основних засобів до 
придатного стану для використання із 
запланованою метою. 

З січня 2017 р. змінилися субрахунки та 
їх кореспонденція, за якою бюджетні 
установи повинні обліковувати операції, 
пов’язані з рухом основних засобів. Сьогодні 
бюджетні установи застосовують: 

– План рахунків бухгалтерського обліку в 
державному секторі, затверджений наказом 
МФУ від 31.12.2013 р. № 1203 6; 

– Типову кореспонденцію субрахунків 
бухгалтерського обліку для відображення 
операцій з активами, капіталом та 
зобов’язаннями розпорядниками бюджетних 
коштів та державними цільовими фондами, 
затверджену наказом МФУ від 29.12.2015 р. 
№ 1219 8. 

Відповідно до нового Плану рахунків і 
Порядку його застосування облік основних 
засобів ведеться на рахунках класу 1 
«Нефінансові активи» (зокрема 10 «Основні 
засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні 
активи») та 5 «Капітал та фінансовий 
результат». Відтак, новий підхід в обліку 
основних засобів полягає у ліквідації 
необхідності фондування капітальних 
інвестицій, тобто первісна вартість на 
видатки потрапляє частинами в ході 
нарахування амортизації. При нарахуванні 
амортизації капітал не зменшується. 

З січня 2017 р. суттєво змінилася 
методика обліку придбання основних 
засобів. Сьогодні установи повинні 
застосовувати субрахунок 5411 «Цільове 
фінансування розпорядників бюджетних 
коштів» для обліку коштів для придбання, 
модернізації чи реставрації основних засобів. 
Отримані суми бюджетних асигнувань 
відтепер зараховують на субрахунок 
2313 «Реєстраційні рахунки». Так, отримання 
цільового фінансування для придбання 
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основних засобів відображають проводкою 
за дебетом 2313 «Реєстраційні рахунки» та 
кредитом 5411 «Цільове фінансування 
розпорядників бюджетних коштів». 

При введенні в експлуатацію 
витрачена сума цільового фінансування 
відноситься на рахунок власного капіталу 
бюджетних установ за дебетом 5411 «Цільове 
фінансування розпорядників бюджетних 
коштів» та кредитом 5111 «Внесений капітал 
розпорядникам бюджетних коштів».  

Фінансування придбання і введення в 
експлуатацію основних засобів бюджетна 
установа отримує за кодом 3110 – 3160 та 
2210, 2240, 2260. 

Якщо надходження основних засобів в 
установу відбулося за рахунок власних 
надходжень, отриманих на рахунок 
спеціального фонду, то з доходу 
відповідного періоду необхідно вилучити 

суму понесених витрат, відобразивши тим 
самим фінансування. Вказана операція буде 
відображена за дебетом субрахунку 7111 
Доходи від реалізації продукції (робіт, 
послуг) (або 7211 «Дохід від реалізації 
активів», або 7311 «Фінансові доходи 
розпорядників бюджетних коштів») та за 
кредитом 5411  «Цільове фінансування 
розпорядників бюджетних коштів». 

Введення в експлуатацію об’єкта 
основних засобів може потребувати 
транспортних витрат, монтажних робіт, 
проведення обов’язкових платежів, 
спричинених набуттям прав на об’єкт. Так, 
відповідні суми акумулюють на рахунку 13 
«Капітальні інвестиції», а при введенні в 
експлуатацію в повному обсязі відносять на 
збільшення первісної вартості об’єкта 
(таблиця 1). 

 
Таблиця 1 

Відображення в обліку придбання об’єкту основних засобів, 
яке потребує монтажу та додаткових витрат 

 

Зміст господарської операції Дебет Кредит Документальна підстава 
Оприбуткування на склад 
об’єкта основних засобів 1513 2113, 6211 Накладна, чек або інший первинний 

документ, отриманий від продавця 
Видача зі складу в монтаж 1311 1513 Складський документ 
 

На нашу думку, вказану вище 
кореспонденцію доцільно застосовувати у 
випадку якщо об’єкт основних засобів 
оприбутковують на склад для зберігання і 
подальшої передачі на монтаж. 

Висновки. Облік в установах 
державного сектору як інформаційна 
система контролю за використанням 

бюджетних коштів є важливим галузевим 
обліком в Україні. Його нормативна база 
вдосконалюється та змінюється. В обліку 
основних засобів пропонуємо ввести 
додаткові аналітичні рахунки для 
розмежування сум бюджетних асигнувань та  
власних надходжень, що виділені на 
придбання об’єкту. 
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имплементации международных стандартов учета в государственном секторе. 
Определено влияние МСБОДС 13 «Основные средства» на формирование нормативов, определенных в 

НП(С)БУГС 121 «Основные средства». Проанализированы различия в методиках учета поступления и 
оприходования объектов основных средств бюджетных учреждений до и после 2017 года. Приведен состав 
затрат, включаемых в первоначальную стоимость основных средств при их оприходовании. Освещены 
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Abstract. 
Plaksiyenko V., Romanchenko I. Receipts and posting of fixed assets in the light of the implementation 

of international accounting standards in the public sector. 
The influence of IPSAS 13, «Property and equipment» in the formation of the standards set out in NP(S)AS 

«Fixed Assets». The differences in methods of accounting receipts and posting of fixed assets of budgetary institutions 
before and after 2017. An warehouse costs included the initial cost of fixed assets during their posting. Deals with the 
correspondence sub updated to account for the receipt and posting of fixed assets resulting from the implementation of 
international accounting standards in the public sector and the transition to the new chart of accounts of public sector 
institutions from 2017. 

Keywords: correspondence accounts, fixed assets, posting, accounting, cost. 

Стаття надійшла до редакції 24.03.2017 р. 
 

Бібліографічний опис статті: 
Плаксієнко В.Я. Надходження та оприбуткування основних засобів у світлі імплементації міжнародних 

стандартів обліку у державному секторі / В.Я. Плаксієнко, Ю.О. Романченко // Актуальні проблеми інноваційної 
економіки. – 2017. – № 2. – С. 78-82. 
 

Plaksiyenko V., & Romanchenko I. (2017). Receipts and posting of fixed assets in the light of the implementation of 
international accounting standards in the public sector. Actual problems of innovative economy, No 2, pp. 78-82. 

 
 
 
УДК: 631.16:658.14.02 
 

МАЛІЙ О.Г., кандидат економічних наук, доцент, 
Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 
 

ПРОБЛЕМИ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОБІЗНЕСУ 
 
 

Малій О.Г. Проблеми кредитного забезпечення агробізнесу. 
Метою статті є дослідження закономірностей та тенденцій кредитного забезпечення, оцінка впливу 

аграрної політики на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств. Потенційні можливості доступу 
агровиробників до банківських кредитів визначається наступними чинниками − вартістю кредитних ресурсів 
комерційних банків, спроможністю позичальника повернути  основну суму боргу і відсотки за користування 
ним, а також виконати умови кредитного договору. Вартість кредитних ресурсів для сільськогосподарських 
товаровиробників сьогодні становить середньому 21 %, це більше ніж для суб’єктів інших видів діяльності – 
18 %. Фінансова нестабільність і збитковість багатьох сільськогосподарських підприємств, низька 
кредитоспроможність підприємств галузі також перешкоджають розвитку кредитних відносин, адже банки 
бажають бачити в позичальниках лише прибуткових клієнтів. Доведено,що вирішити питання з кредитним 
забезпеченням галузі за умови державної кредитної підтримки, нажаль поки ще не вдалось. Відтак, основними 
напрямами стабілізації механізму кредитування сільськогосподарських підприємств мають стати розробка 
комплексу заходів з боку держави і банківської системи, спрямованих на розвиток системи взаємодії з аграрним 
сектором економіки: збільшення бюджетних асигнувань, раціональне використання бюджетних коштів, 
залучення іноземних кредитів, зниження процентних ставок для сільськогосподарської галузі, 

Ключові слова: кредитне забезпечення, фінансове забезпечення, кредитування сільськогосподарських 
підприємств, банківська система, пільговий кредит, державна підтримка, лізингове кредитування. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сільське господарство будь-якої 
країни є основною продовольчою галуззю 
народного господарства, стан якої прямо 
пропорційно залежить від обсягів коштів, 
вкладених у її розвиток. Від обсягів 
інвестицій залежать матеріально-технічний 
стан підприємств, забезпеченість ресурсами, 
якісний склад трудових ресурсів, кількість 

продукції, а також рівень прибутковості. 
Саме прибуткові сільськогосподарські 
підприємства можуть бути активними 
учасниками не тільки інвестиційного 
процесу в країні, а й найбільш 
привабливими суб’єктами кредитних 
відносин. Дослідження фінансового 
забезпечення сільськогосподарських 
товаровиробників, свідчить про те, що вони 
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в основному працюють за рахунок власних 
ресурсів, які нині за питомою вагою є 
значними, проте недостатніми для 
самофінансування. Обмеженість власних 
коштів змушує аграрні підприємства 
сподіватися на підтримку з боку держави й 
зумовлює необхідність розвивати як 
банківські, так і партнерські форми 
кредитування. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Різним аспектам забезпеченості 
кредитними ресурсами приділяється 
постійна увага як науковців, так і 
спеціалістів-практиків. Значний вклад у 
вирішення фінансових проблем підприємств 
внесли відомі вітчизняні вчені 
В. Амбросов [1], О. Гудзь [2], 
М. Дем’яненко [3], Г. Мазнєв [5], 
П. Саблук [13], П. Стецюк [14], А. Чупіс [12] 
та багато інших дослідників. Поряд з тим, 
питання кредитного забезпечення 
виробничої та інвестиційної діяльності 
підприємств залишаються актуальними. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження закономірностей та 
тенденцій кредитного забезпечення, оцінка 
впливу аграрної політики на фінансове 
забезпечення сільськогосподарських 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Сільське господарство є 
кредитомісткою галуззю і її нормальне 
функціонування без кредитних ресурсів  
практично неможливе. Це зумовлено 
специфікою сільського господарства; 
нестачею вільних фінансових коштів; 
високою капіталомісткістю і порівняно 
низькою фондовіддачею; сезонністю 
виробництва та значною тривалістю 
виробничого циклу; залежністю від 
природно-кліматичних умов,; порівняно 
малими розмірами підприємств аграрного 
сектору, що робить їх менш 
конкурентоспроможними на ринку коротко- 
і довгострокових кредитів. 

Встановлено, що сформована у 
післяреформений період система 
кредитування не була достатньо 
адаптованою до ринкових умов, не 
враховувалася достатньою мірою і специфіка 
сільськогосподарського виробництва. Як 
наслідок цього, вартість кредитів, що 
надходили в аграрний сектор, швидкими 
темпами зростала, рентабельність, навпаки, 

знижувалася, діяльність 
сільськогосподарських виробників була 
збитковою [3]. 

Станом на 01.11.2016 року в Україні 
було зареєстровано 100 банків, у т.ч. 40 з 
іноземним капіталом, з них 17 із 100 % 
іноземним капіталом 11. За підсумками 1 
кварталу 2016 року чисті активи банківської 
системи становили 1,279 млрд. грн., у тому 
числі кредитний портфель 943 млрд. грн. 
Кредитна активність банківських установ 
залишалася невисокою, що обумовлено 
обмеженим колом надійних позичальників, 
високим рівнем невизначеності щодо 
подальшого розвитку та високою вартістю 
кредитних ресурсів. Портфель кредитів 
значно зростав лише у сільському 
господарстві. Лідерами у кредитуванні 
аграрного виробництва були такі надвеликі 
банки, як Приватбанк, Ощадбанк, 
Укрексімбанк, Промінвестбанк, Райффайзен 
Банк Аваль, Креді Агріколь Банк, 
УкрСиббанк, ПУМБ, UniCredit Bank в 
основному завдяки розгалуженій мережі 
відділень цих банків. 

Аналіз кредитного забезпечення у 2005-
2016 роках, показує, що кредитування 
підприємств агропромислового комплексу 
мало циклічний характер. Так, у тренді 
можна виділити три  періоди (рис. 1). Один з 
2005 по 2008 рік, коли обсяги наданих 
кредитів зросли майже удвічі (з 10,4 до 
20,1 млрд. грн.), з 2009 по 2011 рік, обсяги 
кредитування  зменшились, але мали 
позитивну динаміку (з 6,8 до 14,9 млрд. грн.), 
і з 2012  по 2015 рік обсяги кредитування 
агровиробників зменшувались ( з 13,5 до 
9,4 млрд. грн.) і наблизились до рівня 2005 та 
2010 років. Проте у 2016 році приріст у 
цілому по галузі становив 16% 10.  

Спостерігалась циклічність і у 
отриманні пільгових кредитів. Так, у 2005-
2008 році питома вага пільгових кредитів 
коливалась від 75 до 54 % від загального 
обсягу отриманих кредитів, у 2009-2011 році 
– 61-28 %, у 2012-2015 роках частка пільгових 
кредитів суттєво зменшилась і коливалась 
від 10 до 2,7 % від загального обсягу 
використаних кредитів. Кількість 
підприємств, які скористалися програмами, 
зменшилась з 10870 у 2005 році до 
630 підприємств у 2015 році 9. 
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надано кредитів підприємствам АПК, млрд. грн.;
надано пільгових кредитів підприємств АПК, млрд. грн.
кількість підприємств отримавших пільгові кредити.  

 
Рис. 1. Обсяг кредитування підприємств 

агропромислового комплексу 
* Джерело: складено за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України [9] 

 
При кредитуванні суттєве значення 

має розмір процентної ставки [5]. 
Середні процентні ставки по кредитах, 
наданих сільськогосподарським 

підприємствам (рис. 2) варіювали від 17,4 % у 
2005-му, до 24-26 % у 2015-му ,та 18-24 % у 
2016-му році 10. 
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Рис. 2. Процентні ставки за кредитами, наданими сільськогосподарським підприємствам 

* Джерело: складено за даними НБУ [10] 
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Агропідприємства залучають кредити 
на поповнення оборотних коштів, з тим щоб 
профінансувати польові роботи, збір 
врожаю, закупівлю посадкового матеріалу, 
засобів захисту рослин, мінеральних добрив. 
Такі кредити надаються банками у вигляді 
відновлювальних або невідновлювальних 
кредитних ліній на 1-3 роки. Відсоткові 
ставки за кредитами на поповнення 
оборотних коштів у 2016 році знизились на 
3-6 в.п. у порівнянні з попереднім роком і 
складали 18-24 % річних, деякі банки з 
іноземним капіталом пропонували 
профінансувати аграріїв і по ставці 14-16 % 
річних. При формуванні можливої суми 
кредиту банк враховує специфіку діяльності 
підприємства, її обороти за останні декілька 
років, кредитну історію, а також здійснює 
оцінку заставного майна. Заставою може 
бути агротехніка підприємства, нерухомість 
та депозитні рахунки. Також має значення 
строк діяльності підприємства на ринку 
(мінімум 18 місяців). Враховується також 
репутація позичальника, розмір земельного 
банку, структура та обсяг витрат з 
розрахунку на гектар з ув’язкою з 
урожайністю культур. 

Банки також пропонують 
агрокомпаніям короткострокові кредити – 
овердрафти. Відсоткові ставки по таким 
кредитам – 21-25 % річних у гривні та біля 
7,5-14 % у доларах та євро. Проте, 
враховуючи специфіку більшості 
сільгоспвиробників, які комбінують 
рослинництво з тваринництвом, стикаються 
з сезонністю виробництва і потребують 
фінансування на початку весни та восени, 
при основній реалізації у осіннє-зимовий 
період, овердрафти з необхідністю 
щомісячного погашення заборгованості не є 
зручним видом фінансування для 
агробізнесу. Хоча окремі банки пропонують 
агрокопідприємствам овердрафт на 90 днів, 
що для сезонного бізнесу як раз зручно. 
Наприклад, Кредобанк, Райфайзен Банк 
Аваль, УкрСиббанк та Приватбанк 
пропонують овердрафт без застави, однак 
ціна такого фінансування дорожче кредиту 
під заставу: 21-25 % річних. Однак, якщо 
овердрафт забезпечений, ставка – 17-20 % 
річних. 

Сума кредитної лінії, прив’язана до 

вартості застави, а розмір овердрафту 
залежить від обороту агропідприємства. Як 
правило до уваги береться середньомісячний 
оборот за осанні 3-6 місяців, сума кредиту 30-
50% цього обороту. Однак, якщо овердрафт 
забезпечений, то до уваги береться ще й 
оціночна вартість застави.  

Восени 2016 року банки та лізингові 
компанії пропонували аграріям програми 
фінансування купівлі нової сільгосптехніки 
– тракторів, комбайнів, причепів, сіялок, 
вантажних автомобілів. Ставки по кредитах 
на сільгосптехніку на сьогодні становлять від 
19 до 21 % річних [4]. Банки, які видають 
кредит на техніку, декларують строк 
кредитування до семи років, однак на 
практиці отримати кредит можливо лише на 
один-два роки. Розмір мінімального 
власного внеску, зазвичай встановлюється в 
розмірі 20-30 % вартості техніки.  

Більш вигідними на сьогодні умовами 
кредиту на купівлю агротехніки є спеціальні 
партнерські програми з імпортерами та 
виробниками. Купити по особливим умовам 
можна техніку John Deere, Titan Machinery, 
«Агро-Союз» та іншу. У Райфайзен Банку 
Аваль є кредити вартістю 10% річних на 
техніку «Амако», на строк 12 місяців, але при 
цьому необхідно внести 50 % власних 
коштів. Якщо строк – п’ять років, а власний 
внесок – 20 %, тоді ставка – на рівні 15,1 % 
річних. 

Укрексімбанк пропонує спеціальну 
кредитну програму на купівлю 
зрошувального обладнання Western 
Irrigation. Строк кредиту 1 рік, власний 
внесок – 50 % ставка – лише 1 % річних. При 
кредитуванні на п’ять років з внеском 15 %, 
ставка – 14,1 % річних. 

Свої партнерські програми є у 
лізингових компаній. Фінансують купівлю 
аграріями сільгосптехніки компанії ОТП 
Лізинг, Альфа-Лізинг, ПриватБанк. 

Більш вигідним, ніж банківський 
кредит для фермерів виглядає лізинг 
агротехніки, як по базовим умовам, так і по 
партнерським програмам. Процентна ставка 
становить 18-19,8 % в гривні для стандартних 
програм і від 9-16 % для партнерських 
програм. Як і по кредитах, перший внесок 
становить від 20-30 %. 

Вимоги лізингодавців до клієнтів 
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практично такі ж, як і у банків. Господарства 
повинні існувати не менше двох років, 
працювати прибутково.  

Отримати кредит можна також за 
допомогою авалювання векселів. Такі боргові 
папери випускаються банком під контракт 
аграрія з постачальником, наприклад 
мінеральних добрив. Постачальник отримує 
від банка всю суму відразу, аграрій 
розраховується з банком через визначений 
термін, це може бути 3, 6, 9 або 12 місяців. 
Безумовно, не безкоштовно, але таке 
фінансування набагато дешевше інших 
видів кредитів. В основному банки беруть 
0,7-1% від суми векселів у квартал. Тобто 
векселі, авальовані банком, коштують у 
декілька разів дешевше кредиту та 
дозволяють розрахуватись з 
дистриб’юторами насіння ти засобів захисту 
рослин. Проте, для вексельного 
фінансування необхідна застава. Заставою 
по векселях приймається нерухомість, 
сільгосптехніка, обладнання, товари на 
складі, права на депозит. Іноді банки 
виставляють вимогу в залежності від 
кількості земель сільгоспвиробника. 
Наприклад, в Креді Агриколь Банку 
авалювання векселів отримують ті, в кого 
більше 400 га ріллі. Більш того, цей банк 
бажає кредитувати лише тих 
агровиробників, які працюють з 
соняшником та зерновими. Якщо, компанія 
вирощує іншу культуру, в неї має бути 
договір збуту своєї продукції крупній 
західній компанії. 

Комісія банків завжди встановлюється в 
індивідуальному порядку – в залежності від 
фінансового стану компанії, строку дії 
векселя та якості забезпечення. 

Таким чином, банки надають перевагу 
агробізнесу з  надійною кредитною історією, 
якщо є контракти з покупцями продукції, а 
також майно, яке можна узяти як заставу, 
тобто нерухомість, комбайни, сіялки, 
трактори, автомобілі. А надавати в заставу 
земельні ділянки агропідприємства поки 
права не мають, адже ринку землі в Україні 
не існує, і виробники користуються узятими 
в оренду у селян гектарами. 

Таким чином потенційні можливості 
доступу агровиробників до банківських 
кредитів визначаються наступними 

чинниками − вартістю кредитних ресурсів 
комерційних банків, спроможністю 
позичальника повернути  основну суму 
боргу і відсотки за користування ним, а 
також виконати умови кредитного договору. 

Вартість кредитних ресурсів для 
сільськогосподарських товаровиробників 
сьогодні становить в середньому 21 %, це 
більше ніж для суб’єктів інших видів 
діяльності – 18 %. 

Фінансова нестабільність і збитковість 
багатьох сільськогосподарських підприємств, 
низька кредитоспроможність підприємств 
галузі також перешкоджають розвитку 
кредитних відносин, адже банки бажають 
бачити в позичальниках лише прибуткових 
клієнтів [8]. 

Відсутність ліквідної застави також 
обмежує доступ підприємств галузі до 
банківських кредитів. Відомо, що у загальній 
вартості майна сільськогосподарських 
підприємств, яке може бути використане як 
застава за кредитом, понад 76 % припадає на 
необоротні активи, переважну частину яких 
становлять основні засоби, які є 
неліквідними через високий рівень (70-80 %) 
зносу та моральну застарілість [7]. 

Державна підтримка 
сільськогосподарського виробництва у 
більшості країн світу є пріоритетним 
напрямом їх аграрної політики. Вона є 
одним із міцних зовнішніх джерел 
формування фінансових ресурсів 
сільськогосподарських підприємств [14]. 

Проведений аналіз свідчить про 
нестабільний характер державної підтримки 
відповідно до програми часткової 
компенсації ставок за кредитами 
комерційних банків та недостатній її обсяг 
[6]. Так, якщо у 2005-2008 роках частка 
пільгових кредитів становила 73-75 % у їх 
загальному обсязі, то починаючи з 2009 року 
вона поступово зменшувалась і склала у 2015 
році лише 2,7 %. Кількість підприємств, 
отримавших пільгові кредити за період з 
2005 по 2015 рік зменшилась у півтора 
десятки разів. 

Доведено, що запровадження 
здешевлення кредитів, що надходили в 
аграрний сектор за рахунок бюджетного 
фінансування, було економічно 
обґрунтованим. У процесі подальшої оцінки 
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такого механізму виявлено недостатньо 
ринковий його характер [3]. Таким чином 
вирішити питання з кредитним 
забезпеченням галузі за умови державної 
кредитної підтримки, нажаль поки ще не 
вдалось. 

Висновки. Аналіз кредитного 
забезпечення сільськогосподарських 
підприємств дає можливість зробити такі 
висновки. 

Банківська система та держава не 
відіграють на сьогодні належної ролі у 
забезпеченні агропідприємств фінансовими 
ресурсами. Висока вартість кредитних 
ресурсів, відсутність відповідного 
забезпечення та недостатня 

кредитоспроможність більшості господарств 
перешкоджають розвитку ефективних 
відносин між комерційними банками та 
сільськогосподарськими 
товаровиробниками. Відтак, основними 
напрямами стабілізації механізму 
кредитування сільськогосподарських 
підприємств мають стати розробка 
комплексу заходів з боку держави і 
банківської системи, спрямованих на 
розвиток системи взаємодії з аграрним 
сектором економіки: збільшення бюджетних 
асигнувань, раціональне використання 
бюджетних коштів, залучення іноземних 
кредитів, зниження процентних ставок для 
сільськогосподарської галузі. 
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Аннотация. 
Малий Е.Г. Проблемы кредитного обеспечения агробизнеса. 
Целью статьи является исследование закономерностей и тенденций кредитного обеспечения, оценка 

влияния аграрной политики на финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий. Потенциальные 
возможности доступа агропроизводителей к банковским кредитам определяется следующими факторами – 
стоимостью кредитных ресурсов коммерческих банков, способностью заемщика возвратить основную сумму 
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долга и проценты за пользование им, а также выполнить условия кредитного договора. Стоимость кредитных 
ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей сегодня составляет в среднем 21 %, это больше чем 
для субъектов других видов деятельности – 18 %. Финансовая нестабильность и убыточность многих 
сельскохозяйственных предприятий, низкая кредитоспособность предприятий отрасли также препятствуют 
развитию кредитных отношений, ведь банки хотят видеть в заемщиках только прибыльных клиентов. 
Доказано, что решить вопрос с кредитным обеспечением отрасли при условии государственной кредитной 
поддержки, к сожалению пока еще не удалось. Поэтому основными направлениями стабилизации механизма 
кредитования сельскохозяйственных предприятий должны стать разработка комплекса мер со стороны 
государства и банковской системы, направленных на развитие системы взаимодействия с аграрным сектором 
экономики: увеличение бюджетных ассигнований, рациональное использование бюджетных средств, привлечение 
иностранных кредитов, снижение процентных ставок для сельскохозяйственной отрасли , 

Ключевые слова: кредитное обеспечение, финансовое обеспечение, кредитование сельскохозяйственных 
предприятий, банковская система, льготный кредит, государственная поддержка, лизинговое кредитование. 
 

Abstract. 
Maliy E.G. Problems of credit support agribusiness. 
The purpose of the article is to study the regularities and trends of credit security, assess the impact of agricultural 

policy on the financial condition of agricultural enterprises. Potential opportunities for agricultural producers to access 
bank loans are determined by the following factors: the cost of credit resources of commercial banks, the ability of the 
borrower to repay the principal amount and interest for using it, and also to fulfill the terms of the loan agreement. The 
cost of credit resources for agricultural producers today is on average 21 %, this is more than for subjects of other 
activities – 18 %. Financial instability and unprofitability of many agricultural enterprises, low creditworthiness of 
enterprises in the industry also hamper the development of credit relations, because banks want to see only profitable 
customers in borrowers. It is proved that, unfortunately, it has not yet been possible to solve the issue with the credit 
support of the industry on the condition of state credit support. Therefore, the main directions of stabilizing the 
mechanism for lending to agricultural enterprises should be the development of a set of measures on the part of the state 
and the banking system aimed at developing a system of interaction with the agrarian sector of the economy: increasing 
budgetary allocations, rational use of budget funds, attracting foreign loans, reducing interest rates for the agricultural 
sector, 

Keywords: credit support, financial support, crediting of agricultural enterprises, banking system, preferential 
credit, state support, leasing crediting. 
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