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МОДЕЛЮВАНЯ ІНОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСОПДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

ЄРМАКОВ О.Ю. , Д.Е.Н., ПРОФЕСОР ,  
ГАНЗЕНКО А. А. , АСПІРАНТ , 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
В статті здійснено моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку 

виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Полтавської 
області і обгрунтована структура регіонального інноваційно-інвестиційного 
кластеру. 

On the basis of research in articles identified areas of innovation and 
investment development of the productive activities of agricultural enterprises in 
Poltava region, proposed a structure of regional innovation and investment cluster 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Основними 

завданнями сільськогосподарських підприємств України є: 
збільшення обсягів виробництва і реалізації агропродовольчої 
продукції, освоєння нових ринків збуту; раціональне використання 
наявного виробничого потенціалу; підвищення якості й 
екологічної безпеки рослинницької і тваринницької продукції; 
технічне переоснащення аграрного виробництва; впровадження 
сучасних ресурсозберігаючих технологій; створення сприятливих 
умов для залучення іноземних і вітчизняних інвестицій. На це й 
спрямовує  Державна цільова програма розвитку українського села 
на період до 2015 року, якою передбачено збільшення 
виробництва валової продукції сільського господарства в 2015 році 
у 1,6 разів порівняно з 2006 роком на основі впровадження 
інвестиційно-інноваційної моделі розвитку. 

Досягненню цього в сучасних умовах господарювання 
сприятиме розробка та запровадження інноваційно-інвестиційної 
моделі розвитку на основі кластерізації. Так, спеціалісти 
Державного агентства України з інвестицій та інновацій вважають, 
що для активізації інноваційно-технологічного розвитку в регіонах 

                                                             
 Науковий керівник д.е.н., професор О.Ю. Єрмаков. 



 4 

необхідно створити мережу національних і регіональних 
інноваційних кластерів, які мають відновити зруйновані виробничі 
зв’язки між вітчизняними підприємствами [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
кластерізації виробництва, в тому числі і аграрного, знайшло певне 
відображення в працях Войнаренка М. П. [1], Кропивка М. Ф. [3], 
Семенової Г. А. [5] та інших вчених. Проте в цих наукових 
публікаціях залишаються недостатньо висвітленими питання 
пошуку можливостей підвищення ефективності виробничої 
діяльності сільськогосподарських підприємств на інноваційно-
інвестиційній основі. 

Цілі статті. Метою дослідження є моделювання 
інноваційно-інвестиційного кластеру для підвищення 
ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських 
підприємств регіону. 

Виклад основного матеріалу. Поняття кластерного підходу 
було досліджено Майклом Портером, який дав визначення 
«кластерам» як сконцентрованим за географічною ознакою групам 
взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників, 
постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, а також 
пов’язаних із їх діяльністю організацій (наприклад університетів, 
агентств по стандартизації, а також торгових об’єднань) в певних 
областях, що конкурують, і разом з тим співпрацюють [4, с.206]. 

Полтавська область має всі передумови для створення 
інноваційно-інвестиційних кластерів виробників 
сільськогосподарської продукції – провідні науково-дослідні 
установи (Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького, Полтавський 
інститут АПВ - Центр наукового забезпечення області, Полтавська 
державна аграрна академія), консультаційно-дорадницькі центри, 
успішно функціонуючі сільськогосподарські підприємства, 
зокрема такі, як «Обрій» Шишацького району, які можуть слугувати 
прикладом для розвитку органічного землеробства, ресурсний 
потенціал тощо.  

Створення інноваційно-інвестиційного регіонального 
кластеру виробників сільськогосподарської продукції, на нашу 
думку, значно прискорить розвиток аграрного сектору області, за 
рахунок акумуляції зусиль, дасть можливість виробникам більш 
ефективно використовувати свої фінансові ресурси, вкладаючи їх у 
виробництво конкурентоспроможної продукції. При цьому 
важливим моментом є вибір територій, на яких потрібно 
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започатковувати кластер. Адже в області є райони, які мають 
значний потенціал і на сьогоднішній день при правильному 
спрямуванні власних інвестиційних ресурсів здатні забезпечити 
організацію інноваційно-інвестиційного кластеру без залучення 
зовнішнього додаткового капіталу. Тому з метою формування 
оптимальної структури зон інноваційно-інвестиційного 
забезпечення було проведено кластерний аналіз за показниками 
виробничих витрат (табл. 1) і показниками прибутковості та 
виробничої діяльності (табл. 2).  

Таблиця 1 
Кластеризація сільськогосподарських підприємств 

Полтаської області за витратами на виробництво продукції* 

Показники, тис. грн. Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Кількість районів, шт. 9 8 8 
Матеріальні витрати  2601,1 2797,9 1930,1 
у тому числі: 
витрати на насіння 

398,5 312,4 269,8 

витрати на мінеральні добрива 472,8 385,5 244,3 
Амортизація основних засобів 154,0 251,4 153,6 
Витрати на оплату праці 11249,0 11999,7 8693,1 
Продуктивність праці 72430,2 101124,7 46596,9 
Витрати на 100 га 233,9 295,2 192,6 

*Розраховано за даними форми № 50 с.-г. підприємств Полтавської 
області за 2008 рік. 

 
На основі проведеного аналізу було виділено 3 кластери, які 

сільськогосподарські підприємства з різними потенційними 
можливостями. Серед них за  показниками прибутковості 
вирізняється другий кластер.  

За агрегованими показниками всіх рівнів здійснено 
формування оптимальної структури зон об’єднань районів області, 
з урахуванням основних пропорцій між обсягами виробництва, 
рівнем рентабельності, обсягами державного фінансування та 
отриманими результатами. 

В результаті проведеного дослідження за сукупністю 
показників виробничо-економічної діяльності було сформовано 3 
виробничих кластера за інноваційно-інвестиційною 
спрямованістю (рис.1).  
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Таблиця 2 
Аналіз кластерів за показниками прибутковості та 

виробничої діяльності*  
Показники Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 
Прибуток на 100 га 32,7 87,1 19,3 
Прибуток на 1 працюючого 9,3 29,9 5,7 
Рентабельність, % 14,0 23,4 7,7 
Державна підтримка на 1 га, грн. 195,4 290,4 225,8 
Питома вага рослинництва, % 78,6 74,7 74,5 
Питома вага кластеру по ВП, % 36,8 36,1 27,1 
Питома вага кластеру по ТП, % 33,2 39,3 27,5 
Питома вага кластеру по 
прибутку, % 

30,2 55,2 14,6 

Площа сільськогосподарських 
угідь, га 

2731,0 2659,5 2138,4 

Вартість валової продукції 957016,4 938558,0 704945,9 
*Розраховано за даними форми № 50 с.-г. підприємств Полтавської 

області за 2008р. 
 
Перший кластер, до складу якого увійшли 9 районів області 

– Великобагачанський, Гребінківський, Карлівський, 
Козельщинський, Оржицький, Пирятинський, Семенівський, 
Чорнухинський, Шишацький, характеризується середніми 
витратами на виробництво продукції. Щодо другого 
(Глобинський, Диканський, Котелевський, Кременчуцький, 
Машівський, Миргородський, Новосанжарський, Чутівський 
райони), то він відзначається найбільшими виробничими 
витратами. Найменщ інтенсивно ведеться аграрне виробництво у 
третьому кластері  (Гадяцький, Зіньківський, Кобеляцький, 
Лохвицький, Лубенський, Полтавський, Решетилівський і 
Хорольський райони). 

Це дає підставу стверджувати, що з метою оптимізації 
ресурсів в процесі формування інноваційно-інвестиційного 
кластеру потрібно здійснювати поетапне залучення 
сільськогосподарських товаровиробників до кластерного 
утворення відповідно до їхнього ранжування на основі 
проведеного аналізу. Накладання кластерного поділу на рисунок 1 
дозволяє стверджувати про значно кращий виробничий потенціал 
і показники господарювання сільськогосподарських підприємств 
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кластера 2. За умови виникнення значних перешкод в процесі 
формування інноваційно-інвестиційного кластера, саме ці 
підприємства можуть утворити ту критичну масу, що забезпечить 
підсилення процесу саморозвитку. 

Одним із найбільш складних завдань щодо формування 
інноваційно-інвестиційного кластеру є  створення ефективної 
організаційно-виробничої системи самоорганізації та 
самоуправління. Це зумовлено тим, що добровільне 
співробітництво підприємств і організацій – учасників кластеру зі 
збереженням їх юридичної, майнової та фінансової самостійності 
передбачає високий рівень координації зусиль усіх членів даного 
об’єднання.  

 
 – 1 кластер;  – 2 кластер;  – 3 кластер 

Рис. 1 Розподіл районів Полтавської області за 
показниками виробничо-економічної діяльності 

 
Безпосередніми учасниками будь-якого кластеру є 

підприємства, науково-дослідні інститути, консультаційні 
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організації, фінансові інститути, допоміжні організації 
(транспортні компанії), проте має бути якийсь спільний осередок, 
що зможе акумулювати інформацію і потреби кожного з 
учасників, розробляти інноваційні проекти, спрямовувати 
фінансові потоки тощо. З одного боку, таким осередком може 
бути науково-дослідна установа, що розробляє проект і надає його 
для впровадження у виробництво, проте осторонь залишаються 
питання фінансування, супроводу та дослідження ринкового 
входження продукту. Тому виникає необхідність створення 
спеціального централізованого органу – координаційної ради (рис. 
2), яка бере на себе роль дослідження, розробки та супроводу 
проекту, пошуку інвесторів, надання консультаційної підтримки, 
постійного моніторингу ринку та наукових розробок, оновлення 
інформації через співпрацю з науково-дослідними установами та 
міжнародними організаціями, лобіювання інтересів виробників у 
державних та місцевих органах влади, тощо.  

 

 
Рис. 2 Схема організації регіонального інноваційоно - 

інвестиційного кластеру сільськогосподарських виробників 
 
Найдоцільніше створювати таку структуру за рахунок 

державного фінансування, створюючи додаткові гарантії 
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учасникам кластеру. Рада буде на пряму співпрацювати з усіма 
суб’єктами підприємницької діяльності, організаціями та 
установами, що сприятиме максимізації ефективності інноваційно-
інвестиційних процесів у сільському господарстві регіону.  

Висновки. Виробничий та науковий потенціал 
Полтавсьської області дозволяє утворити на її території 
інноваційно-інвестиційний кластер, що сприятиме підвищенню 
ефективності виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств і зміцненню тим самим 
економічного стану даного регіону. Виробництво 
сільськогосподарської продукції на інноваційно-інвестиційній 
основі економічно доцільно розпочинати в підприємствах 
районів, що ввійшли до складу 2-го кластеру. Останні мають 
значний виробничий потенціал і можливість самофінансування 
нововведень.  
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У статті розглянуто кілька способів побудови прогнозів економічних 

процесів засобами MS Excel. 
У статті розглянуто кілька способів побудови прогнозів економічних 

процесів засобами MS Excel. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Застосування економетричних методів вносить у економіку не 
тільки точність і однозначність матеріалів і висновків, а й 
вірогідність і надійність результатів аналізу. Математичні обробка 
результатів різного роду аналізів, обліків і спостережень 
економічного стану підприємства на базі сучасної комп`ютерної 
техніки є необхідною складовою будь-якого дослідження. Із 
загальних проблем економіки за допомогою економетричних 
методів та комп’ютерної техніки можна успішно розв’язувати 
задачі визначення форми і тісноти зв`язку між факторами і 
результативними показниками. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Використання 
прямолінійної чи криволінійної однофакторної або 
багатофакторної регресії є дуже ефективним при визначенні таких 
економічних залежностей: собівартості одиниці продукції від 
об’ємів виробництва; зростання виробничих фондів, джерелом 
збільшення яких є прибуток, від функціонування фондів у 
попередньому році; ефективності праці від розмірів виробництва; 
залежності обсягу випущеної продукції від витрат праці та 
основних засобів галузі (виробнича регресія Кобба-Дугласа) та ін. 
Крім того, доцільним є проведення аналізу індивідуального ринку 
(регресія попиту), аналіз попиту та пропозиції (аналіз незалежних 
регресій) та ін. 

Цілі статті. Метою досліджень було вивчення передумов та 
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можливостей використання різноманітних засобів MS Excel для 
побудови прогнозів економічних процесів.  

Виклад основного матеріалу. Задачі прогнозно-
розрахункового напрямку, із використанням регресійного методу 
аналізу, дають можливість досліджувати особливості та 
закономірності взаємозв’язку факторних та результативних ознак. 
За допомогою цього методу зв’язок між явищами фіксується 
аналітично у вигляді математичних виразів (функцій).  

Тобто, кожен із методів регресії оцінює взаємозв`язок 
фактичних даних та інших параметрів, які найчастіше всього є 
показниками того, коли були проведені спостереження. Це можуть 
бути як числові значення кожного результату спостереження у 
часовому ряду, так і самі дата або час спостереження. 

Складання лінійного прогнозу. Якщо взаємозв`язок вхідних даних 
задачі має лінійний характер, то для створення економічного 
прогнозу найбільш ефективною є вбудована функція MS Excel  
ТЕНДЕНЦИЯ 1 – найзручніший засіб регресійного аналізу. 
Використання цієї функції – найпростіший спосіб проведення 
регресійного аналізу. 

Приклад 1. За даними метеопосту с. Кобеляки, Полтавської 
області щодо середньорічної температури за 1947-2003 роки 
(рис. 1) представимо існуючу у регіоні тенденцію щодо зміни 
кліматичних умов і створимо прогноз температурного режиму на 
наступні п`ять років. На рисунку зправа представлено зовнішній 
вигляд таблиці Excel при створенні лінійного прогнозу за 
допомогою функцій регресії.  

Лінійний прогноз представлено у стовпчику Тенденція. 
Алгоритм його створення був наступний: виділяємо масив 
С11:С67, потім вводимо функцію 
ТЕНДЕНЦИЯ(В11:В67;А11:А67)2 (див. нижче вид вікна 
Аргументы функции ТЕНДЕНЦИЯ). Тепер регенеруємо 
прогноз на 2004-2008 рр. шляхом введення у відповідний масив 
формули =ТЕНДЕНЦИЯ(B11:B67;A11:A67;A68:A72). 
                                                             
1 У зв`язку із відсутністю україномовної версії описуваних комп`ютерних середовищ, 

тут і в подальшому назви засобів, команд, функцій і т.п. наводяться мовою 
оригіналу – англійською або російською. 

2 Введення відбувається як функція масиву із використанням комбінації клавіш Shift 
+ Ctrl + Enter 
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Отримані результати представимо графічно (рис. 2).  

 
Рис. 2. Тенденція зміни рівня середньорічної температури 

Рис. 1. Вихідна модель у середовищі MS Excel 
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Бачимо, що в нашому регіоні наявна тенденція до 
потепління клімату. 

Складання нелінійного прогнозу. У випадку нелінійного характеру 
взаємозв`язку вхідних показників (базова лінія має різкий згин) 
більш точну ілюстрацію напрямку економічного розвитку дає 
функція РОСТ. 

Приклад 2. За наведеними даними щодо динаміки 
надходжень підприємства (у млн. грн.) з 2000 по 2009 рр. 
проведено порівняльний аналіз прогнозів надходжень у наступні 3 
роки за допомогою вбудованих в MS Excel функцій лінійного та 
нелінійного прогнозування. З наведеного нижче рисунка 3 відразу 
помітно, що залежність має нелінійний характер. 

 

 
Рис. 3. Модель нелінійного прогнозування 

 
Складемо прогноз на наступні три роки з використанням 

функції РОСТ, а також порівняємо отриманий результат із 
прогнозом, що надає функція ТЕНДЕНЦИЯ. 

У стовпчику Тенденція створюємо лінійний прогноз 
аналогічно до попереднього прикладу. У стовпчику Рост 
створюємо нелінійний прогноз: в масив D6:D15 вводимо функцію 
РОСТ(В6:В15;А6:А15) 3. 

Потім регенеруємо прогноз на 2010-2012 роки шляхом 
                                                             
3 Введення відбувається аналогічно до функції ТЕНДЕНЦИЯ із 

використанням комбінації клавіш  Shift + Ctrl + Enter).   
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введення у відповідний масив формули 
РОСТ(В6:В15;А6:А15;А16:А18). 

Прогнозні значення, знайдені за допомогою функції РОСТ 
для заданої базової лінії (надходжень), є більш ймовірними і 
точнішими, ніж ті, що знайдені за допомогою функції 
ТЕНДЕНЦІЯ. 

Прогнозування за допомогою ліній тренда на діаграмах (лінійний 
прогноз). Іноді виникає необхідність провести регресійний аналіз 
безпосередньо на графіку, без введення у робочий лист значень 
для прогнозу. Це можна зробити за допомогою графічної лінії 
тренду. 

Приклад 3. За наведеними на рис. 4 статистичними даними 
щодо динаміки посівних площ соняшнику (га) у межах певного 
району з 1986 по 2009 рр. скласти лінійний прогноз запланованих 
під цю культуру площ у наступні 3 роки за допомогою лінії тренда 
на діаграмах. 

 

 
 

Рис. 4. Прогнозування із використанням лінії тренду 
 

На основі вхідного ряду даних побудуємо графік, 
використовуючи для цього стандартний Мастер диаграм MS 
Excel. Потім виділяємо базову лінію і натискаємо праву кнопку 
миші. З контекстного меню обираємо команду Добавить линию 
тренда. У вікнах, як представлено на рисунку нижче обираємо тип 
лінії тренда Линейная, активізуємо вкладку Параметры, у полі 
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Вперед на вводимо кількість бажаних періодів, для яких слід 
створити прогноз (у нашому випадку – 3). Встановлюємо 
прапорець Показывать уравнение на диаграмме.  

Отже за допомогою лінії тренда Линейная можна знайти 
значення прогнозу, а також відобразити ці значення і розрахункову 
формулу рівняння регресії безпосередньо на графіку. 

Складання нелінійного прогнозу за допомогою діаграм. Комплекс 
аналітичних методів вирівнювання даних зводиться до вибору 
конкретної кривої росту і визначенню її параметрів. Під кривою 
росту розуміють функцію, яка апроксимує заданий часовий ряд. 

Розробка прогнозу із застосуванням кривих росту 
передбачає наступні етапи: 

- вибір однієї або декількох кривих, форма яких відповідає 
динаміці часового ряду; 

- оцінка параметрів кривих; 
- перевірка адекватності вибраних кривих прогнозованому 

процесу і остаточний вибір кривої; 
- розрахунок прогнозних значень. 
Криві росту як частіше відображають у вигляді поліномів:  

уt = a0 + a1t + a2t2 + a3t3 +… 
або степеневих функцій:  уt = atb . 

У прогнозних дослідженнях у більшості випадків 
застосовують поліноми не вище третього ступеню. 

Excel надає можливості підбору кривих росту за допомогою 
побудови графіків поліному та степеневої функції. 

Приклад 4. На рисунку 5 наведена статистика обсягів 
грошових надходжень (у грн.) на рахунок приватної агрофірми 
"Зоря" за перші 22 дні серпня. Необхідно скласти прогноз 
очікуваних грошових надходжень шляхом побудови лінії тренду 
на діаграмі. 

На основі побудованого за допомогою  Мастера диаграм MS 
Excel графіку, аналогічно до попереднього, за допомогою 
контекстного меню виконуємо команду  Добавить линию тренда. 
У вікнах, як представлено на рисунку нижче обираємо типи лінії 
тренда Полиномиальная й Степенная, задаємо кількість періодів 
прогнозування та прапорець виведення рівняння (див. рис. 5).  



 16 

 
Рис. 5. Прогнозування із використанням 
поліноміальної та степеневої лінії тренду 

 
Отже існує кілька різноманітних можливостей за допомогою 

ліній тренда розрахунку прогнозних значень та безпосереднього 
визначення формул регресії безпосередньо на графіку. 

Висновки. Різноманітні засоби MS Excel можна 
використовувати для побудови лінійних та нелінійних прогнозів 
економічних процесів, для перевірки їх адекватності 
експериментальним даним, перевірки достовірності отриманих 
прогнозів. 
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ЛОЗИНСЬКА Т.М., Д. ДЕРЖ. УПР., ДОЦЕНТ,  

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

В статті висвітлюються проблеми та перспективи виробництва 
рослинницької продукції, пов’язані із появою біотехнологічних інновацій. 
Розроблено рекомендації щодо вироблення принципів управління обігом 
генномодифікованих продуктів. 

In the article problems and prospects light up productions of plant-grower 
goods, related to appearance of biotechnological innovations. Recommendations are 
developed in relation to making of principles of management of GM-products an 
appeal. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Наукові 

відкриття ХІХ століття сформували в суспільстві уяву про 
незворотність еволюційного розвитку соціально-економічної 
системи і впевненість у тому, що наука допоможе розв’язати 
одвічні проблеми людства: голод, перенаселення, безробіття, 
соціальне розшарування. 

Трансформація (видозміна) та еволюція (перехід) і дотепер 
розглядаються багатьма вченими як процеси, перебіг яких у часі 
забезпечує суспільству прогресивні зміни: від простого до 
складного, від малорозповсюдженого до масового, від дорогого до 
дешевого, від незручного до зручного тощо. Не можна заперечити 
факту структурних соціальних змін, спричинених інноваціями, але 
чи завжди ці зміни є очікуваними і бажаними і чи можна 
стовідсотково точно спрогнозувати результати використання 
сучасних інновацій (наприклад, комп’ютерних технологій, 
біотехнологій тощо)?  

А. Воллес, прославляючи наукові відкриття ХІХ ст. і 
називаючи його «прекрасним» [1], не підозрював, що досвідом 
всього лише одного покоління стануть негативні наслідки від 
розщеплення атому, використання хімічних засобів боротьби зі 
шкідниками, застосування транквілізаторів і антибіотиків у 
лікуванні хвороб тощо. Стає зрозуміло, що концепція лінійності 
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процесів і строгого детермінізму в науках про соціальне життя, 
складність якого обумовлюється не лише біологічними 
чинниками, а й наявністю сукупності відносин і конфліктів між 
людьми (наслідком їх розумної діяльності) не може бути 
застосована для пояснення соціальної еволюції.  

Якщо вести мову про розвиток ринків окремих видів 
продукції (чи хоча б їх трансформацію), то, по-перше, їх 
необхідно розглядати як частину соціально-економічної системи з 
усіма притаманними їй атрибутами (прямими і зворотними 
зв’язками, екзогенними та ендогенними детермінантами, 
трансцидентністю, біфуркаціями тощо), а, по-друге, до аналізу 
стану ринків варто залучити інформацію не лише про 
співвідношення попиту і пропозиції та рівень цін, а й дані про 
політичні, культурні, соціальні, техніко-технологічні тощо аспекти 
соціального життя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незадовільний 
стан забезпечення населення України переважною більшістю 
продуктів харчування викликає зрозумілий інтерес до виявлення 
шляхів і можливостей розвитку продовольчих ринків [2; 3; 4; 5]. 
Чільне місце у цих наукових пошуках посідають дослідження 
інноваційних аспектів розв’язання продовольчої проблеми, 
зокрема впровадження в господарське життя досягнень 
біотехнологічної науки, передусім поширення практики, штучних 
генетичних мутацій і вироблення на цій основі 
генномодифікованих продуктів [5; 6; 7]. 

Проте, виходячи із застережень К. Фримера та Ф. Луки про 
неспроможність моделі загальної рівноваги, яка домінує в 
економічній теорії, пояснити технологічні революції та соціальні 
зміни, що відбувалися протягом останніх двохсот років [1, с.21], 
при аналізі трансформації ринку рослинницької продукції 
необхідно врахувати не лише техніко-технологічні можливості 
виробництва генетично модифікованої продукції (ГМП) і 
загальний попит на продукти харчування рослинного походження, 
а й екологічні, фізіологічні, психологічні і навіть моральні 
чинники, що визначають поведінку людей. 

Цілі статті. З огляду на це, метою статті є висвітлення 
проблем і перспектив виробництва рослинницької продукції, 
пов’язаних із появою біотехнологічних інновацій і розроблення 
рекомендацій щодо опрацювання принципів управління обігом 
ГМП. 
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Виклад основного матеріалу. Хоча класичне визначення 
інновації як процесу матеріалізації ідеї та вироблення нового 
товару з метою подальшої його комерціалізації не може бути 
повною мірою застосовано до аграрних інновацій, які не 
створюють нові товари, поява на ринку генетично модифікованих 
продуктів викликала дуалістичне ставлення щодо їх інноваційності. 
З одного боку, органолептичні властивості ГМП, хімічний склад, а 
часто і зовнішній вигляд не дають підстав споживачам 
ідентифікувати їх як нові, але з другого – змінена генетична основа 
таких продуктів, яка певною мірою впливає й на їх властивості, не 
дозволяє ставити ГМП в один ряд з продуктами, виробленими у 
традиційний спосіб. Таким чином, якщо аграрні інновації 
попередніх десятиліть спричиняли суттєві трансформації у 
способах виробництва та перероблення продовольчої сировини, 
то застосування біотехнологічних інновацій змінює структуру 
товаропотоку, який спрямовується на продовольчий ринок. 
Ринкова трансформація, обумовлена біотехнологічними 
інноваціями, стосується, у першу чергу сегрегації продовольчих 
товарів за способом їх виробництва, а також зміни умов 
виробництва та обігу ГМП у зв’язку із невизначеністю їх впливу на 
навколишнє середовище та здоров’я людей. Оскільки генетичної 
модифікації зазнають сільськогосподарські культури, то ринок 
рослинницької генномодифікованої продукції розпадається на три 
сегменти: насіння ГМ-культур, сільськогосподарська сировина і 
готові продукти харчування рослинного походження. ГМ-
компоненти можуть бути присутні і в тваринницькій продукції, 
куди вони потрапляють шляхом використання ГМ-кормів. Можна 
стверджувати, що ринок готових продуктів харчування включає 
сегмент ГМП, представлений надзвичайно широким спектром 
продовольчих товарів (кондитерські, макаронні та хлібобулочні 
вироби, молочні та м’ясні продукти, риба, шоколад, дитячі харчові 
суміші тощо), але всі вони виготовлені на основі продукції 
рослинництва. 

Слід зазначити, що в Україні не виробляється насіння ГМ-
культур, а отже і не ведеться відповідних реєстрів, тому контроль і 
офіційна статистика щодо вирощування ГМ-культур практично 
відсутні. Виокремленню сегмента насіння ГМ-культур заважає 
також існуюча нормативно-правова база. Зокрема у Законі України 
«Про охорону прав на сорти рослин» ГМ-сорт вважається не 
новим, а похідним від вихідного сорту (ст. 39, п. 4) [8], тоді як у 
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США і країнах ЄС ГМ-сорти, як нові продукти, вважаються 
об’єктами прав інтелектуальної власності. Через неадекватність 
правового забезпечення біотехнологічні дослідження в Україні 
гальмуються, а на ринок, між тим, надходить у значних обсягах 
насіння ГМ-культур. Д.Олійник зазначає, що вже в 2005 р. біля 
45% посівних площ сої займали генетично модифіковані її сорти 
[6, с. 90]. 

До 2007 р. насіння, харчові продукти і продовольча 
сировина, що ввозилися в країну не перевірялися на вміст 
генетично модифікованих організмів (ГМО) і лише з прийняттям 
Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, 
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично 
модифікованих організмів» з’явилися правові підстави для 
здійснення контролю щодо вмісту ГМО у сільськогосподарській 
сировині та продуктах харчування, що імпортуються на територію 
України [9]. 

Такий стан речей, з огляду на швидкість дифузії 
біотехнологічних інновацій, є небажаним, оскільки не дозволяє 
сформувати адекватну систему реагування на їх поширення. 

Початком комерційного використання ГМП вважають 
1990 р., і всього лише за десять років у цьому сегменті світового 
ринку рослинницької продукції відбулися суттєві зміни, які 
торкаються й інтересів України (табл. 1). 

Таблиця 1 
Трансформація ринку рослинницької продукції в 

Україні під впливом комерціалізації ГМП у світі* 
Декомпозиція процесу 

становлення світового ринку ГМП 
Трансформація ринку 

рослинницької продукції в Україні 
1 2 

1. Початок комерційного  
освоєння ГМП (1990-1995рр.) 

З’являються перші партії насіннєвої 
продукції ГМ-культур, завезені по 
імпорту і неконтрольовано 
виробляються невеликі обсяги ГМП. 
Реакція споживачів відсутня, оскільки 
ГМП ніяк не ідентифікується і 
інформація про них не поширюється.  

2. Суттєво збільшується площа 
посівів (у 25 разів); збільшується 
кількість ГМ-культур (з 9 до 60); 
розширюється географія  

Розширюються площі генно 
модифікованої сої та кукурудзи за 
відсутності будь-якої нормативно-
правової бази щодо випробовування та  
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Продовження таблиці 1 
1 2 

виробництва (з 6 до 13 країн). 
Одночасно зростає опір 
споживачів просуванню на ринок 
ГМП (1996-2000 рр.). 

комерційного використання ГМП. 
Суперечлива інформація щодо 
наслідків використання ГМП стає 
надбанням громадськості. В суспільстві 
наростають протестні настрої, які 
вимагають реакції влади. 

3. Введення в країнах ЄС 
мораторію на будь-яке 
використання ГМП. Падіння  

Прийняття Постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 серпня 1998 р. 
№ 1304 «Про тимчасовий  

цін на ГМП у результаті бойкоту 
продукції американських фермерів 
з боку європейських і японських 
споживачів (1998-2001 рр.) 

порядок ввезення та випробувань 
транс генних сортів рослин» [10], яка 
не мала ніякого впливу на поширення 
ГМП за відсутності їх реєстрів, системи 
контролю та спеціальних лабораторій 
для здійснення аналізу на наявність 
ГМ-організмів у продуктах харчування. 

4. Активне розроблення 
регуляторного законодавства щодо 
ГМП в країнах ЄС; прийняття 
Директиви ЄС 2001|18| ЕЕС 
«Умисне вивільнення в 
навколишнє середовище 
генетично модифікованих 
організмів», стабілізація розмірів 
посівних площ під ГМ-культурами 
у США, Канаді та Аргентині; 
зосередження прав інтелектуальної 
власності на ГМ-сорти у провідних 
транснаціональних компаніях цих 
країн (2001-2005 рр.)  

Безконтрольне використання ГМО 
при виробництві продовольства і 
знаходження їх навіть у продуктах 
дитячого харчування значно збільшує 
опір споживачів і змінює їх 
уподобання; все частіше звертається 
увага на натуральність продукту, місце і 
спосіб його виробництва. В суспільстві 
поширюється інформація про можливі 
ризики використання ГМП, що сприяє 
розробленню проекту Закону України 
«Про державну систему біобезпеки при 
створенні, випробовуванні та 
практичному використанні генетично 
модифікованих організмів» [11]. 

5. Переміщення площ посівів і 
обсягів продажу ГМП в країни, що 
розвиваються (із загального 
річного приросту площ на країни, 
що розвиваються припадає 84%) – 
2006-2010 рр. 

Починається створення системи 
контролю за торгівлею ГМП: 
вводиться обов’язкове маркування, 
створюється спеціалізовані лабораторії 
у великих містах, приймається 
відповідний закон [9], але це мало 
торкається сфери виробництва 
рослинницької продукції. 
Виокремлення сегменту ГМП в 
сировинному секторі не відбулося. 

* Складено за: [5; 6; 12]. 
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Умови торгівлі харчовою ГМ-продукцією (сировиною та 
готовими виробами) значно відрізняються від умов, характерних 
для ринків традиційних продуктів харчування, що ще раз 
підкреслює нелінійний характер інноваційних процесів взагалі і в 
аграрному секторі зокрема. Формування ринку рослинницької ГМ-
продукції визначається декількома основними чинниками: 

- ступенем самозабезпечення країни продовольчими 
ресурсами; 

- ступенем опору споживачів; 
- ступенем державного регулювання обігу ГМП; 
- вартістю виробництва традиційних продуктів 

харчування; 
- ціною генетично модифікованих продуктів. 
Серед перелічених умов торгівлі ГМП ціновий фактор, як це 

характерно для інших харчових продуктів (при належній їх якості), 
не є визначальним: товаропотоки трансгенної продукції 
спрямовуються на ринки тих країн, де опір споживачів 
маловідчутний, національна продовольча база є слабкою, а 
система державного регулювання відсутня. Тому переорієнтація 
власників ГМ-сортів, виробників насіння ГМ-культур і ГМП на 
ринки країн, що розвивається є цілком зрозумілою. 

Між тим, вчені попереджають про існування потенційних 
ризиків, пов’язаних із виробництвом і комерційним 
використанням ГМП, до яких відносять: виникнення алергічних 
реакцій у людей, що вживають їжу з ГМО; поява стійкості до 
антибіотиків; розповсюдження бур’янів, стійких до гербіцидів; 
монополізація ринку насіннєвими ТНК тощо [13]. 

Виробники рослинницької продукції в Україні, де зроблені 
лише перші кроки, щодо формування системи державного 
регулювання обігу ГМП, потрапляють під експансію насіннєвих 
ТНК, оскільки це дозволяє їм збільшувати прибутки, які 
традиційними способами вже не можна отримати. Зважаючи та те, 
що наслідки використання біотехнологічних інновацій у 
рослинництві є малопрогнозованими, управління обігом ГМП, яке 
має здійснюватися в межах державної системи регулювання, 
повинно ґрунтуватися на дотриманні принципу застереження, 
пріоритетність якого обумовлюється сукупністю прав людини, 
закладених у Конституції України. Схожої думки дотримується Д. 
Олійник, який зазначає, що: «В основу політичних рішень, перш 
за все, мають бути закладені етичні принципи, головними 
пріоритетами яких є здоров’я людини, безпека біологічних 
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продуктів та захист навколишнього природного середовища» [6, с. 
91]. 

До основних принципів управління обігом ГМП також 
можна віднести: 

- оцінку ризиків і безпечності ГМП на доринковому етапі; 
- транспарентність інформації про харчові продукти, 

вироблені із використанням ГМО; 
- ідентифікація продуктів харчування із вмістом ГМО 

шляхом їх маркування; 
- диференційована податкова політика щодо виробництва 

продукції різних сегментів продовольчого ринку, виокремлених за 
способом виробництва; 

- жорсткий контроль за впливом ГМО на навколишнє 
середовище шляхом налагодження постійного моніторингу; 

- запровадження спеціального митного режиму для 
імпорту ГМП. 

Висновки. Формування державної системи управління 
обігом ГМП на основі перелічених принципів є об’єктивною 
вимогою сучасного етапу впровадження біотехнологічних 
розробок в аграрне виробництво, характерною рисою якого є 
невизначеність наслідків використання подібних інновацій. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 
РЕКЛАМНОГО РИНКУ 
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ВОРОНЬКО Т.В., К.Е.Н.,  
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ  

 
У статті досліджуються основні засади формування та головні 

тенденції розвитку рекламного ринку за сучасних умов. Проаналізовано 
основні критерії виробу рекламних засобів. З’ясовано напрями підвищення 
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ефективності рекламної діяльності за сучасних умов господарювання 
вітчизняних аграрних підприємств.  

In the article are investigated basic principles’s forming of advertising market 
development and main tendencies of advertising at modern terms. Analysed basic 
criteria of good of publicity facilities. Directions of increase’s  advertising  efficiency of 
are found out at the modern terms of menage domestic agrarian enterprises.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. За  сучасних 

умов однією з основних стратегічних цілей, яка потребує 
негайного вирішення, є побудова ефективної ринкової економіки. 
Для цього необхідно формування та функціонування політичних, 
юридичних, інституційних та інших умов, за яких могли б 
успішного розвиватися ринкові інститути та інфраструктура ринку, 
невід’ємною частиною якої є реклама.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
дослідників, які зробили вагомий внесок у розвиток концепції та 
методології реклами, найбільш ґрунтовними є роботи: Р. Батра, 
Л. Бове Кортленд, І. Вікентьєв, А. Вовчак, Н. Гасаненко, 
Є. Голубков, Ф. Джефкінс, О. Добрянська, Г. Картер, Ф. Котлер, 
О. Луцій, Ф. Панкратов, Г. Почепцов, І. Рожков, Є. Ромат, 
У. Уельс та інші.  

Цілі статті. Метою даної статті є визначення основних 
факторів та передумов формування, розвитку рекламного ринку та 
дослідження їх  впливу  на ефективність його функціонування.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Реклама в 
сучасному світі – це справжній автопортрет суспільства, 
відображення суспільних настроїв, симпатій та фобій, на які вона 
реагує швидше, чим більшість інших соціальних інститутів. 
Спостерігаючи за рекламою, за видозмінами прийомів впливу на 
аудиторію, можна відтворити економічний, соціальний і 
психологічний портрет “середньостатистичного” громадянина, 
справжнього представника більшості, не звертаючись до 
соціологічних, демографічних та інших даних, отриманих 
науковими шляхами [6, с. 2].  

З позиції споживача реклама відрізняється від інших засобів 
комунікацій наступним: по-перше, рекламі притаманна 
повторюваність. Це відповідає ідеї рекламодавця; по-друге, реклама 
сприймається у гостро конкурентному середовищі. Одні 
рекламодавці закликають витрачати, інші – економити; по-третє, 
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реклама сприймається як частина повсякденної загальнодоступної 
культури [8, с. 16; 11, с. 13]. 

В основі формування ринку реклами лежить економічний 
механізм переваг. На початковому етапі використання реклами, як 
окремого інструменту, виробник самостійно розробляв рекламу, 
застосовуючи прості  рекламні технології. 

Пріоритетним напрямом формування ринку реклами, 
основним завданням якого є скорочення рекламних витрат і 
отримання прибутку, є процес обміну суб’єктами рекламної галузі 
для вітчизняних підприємств операцій “виконаний обсяг робіт 
(послуг) – кошти”.  

До останнього часу активними учасниками рекламного 
процесу були такі ланки як виробник, рекламне агентство і засоби 
масової інформації, а споживачеві відводилася пасивна роль 
елементу аудиторії, що піддається рекламній дії.  

За нової моделі рекламного ринку споживач стає активним 
учасником рекламного процесу, його ініціатором, обираючи 
засоби поширення реклами або рекламодавця, потрібну йому 
інформацію. У сучасній рекламній діяльності споживач виступає 
як генератор зворотного зв'язку. При цьому, особливістю ринку, 
що утворився є відсутність цільового споживача реклами.  

На думку А. Константинова та Г. Тарасевича, головними 
тенденціями реклами можна назвати: 

- нові засоби масової інформації. Реклама у блогах, он-
лайновому відео, соціальних мережах. 

- мобільність. Використання сучасних засобів зв’язку для 
просування товарів та послуг. 

- персоналізація. Підбір повідомлень для кожного 
конкретного споживача з врахуванням його статі, віку, 
національності тощо. 

- врахування емоцій. Технології, що визначають, які почуття 
переживає споживач, та як підлаштувати  рекламу під них. 

- неминучість перегляду. Включення рекламного 
повідомлення у продукт споживання (книжки, фільми) чи 
блокування можливості виключення реклами (телевізори, 
Інтернет). 

- віруси. Рекламна продукція (наприклад, відеоролики), які 
споживачі власноруч розсилають один одному. 

- несподівані носії. Розміщення реклами у тих місцях, які до 
цього періоду часу не використовувались для реклами.  
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- провокації. Рекламні акції, замасковані під спонтанні дії 
людей. 

- підсвідоме сприйняття. Використання механізмів 
прихованого сприйняття на психіку людини. 

- оплата. Отримання коштів чи будь-яких інших переваг за 
перегляд, прослуховування повідомлення. Наприклад, 
безкоштовний мобільний зв’язок за рекламне повідомлення [4]. 

Призначенням комерційної реклами на споживчому ринку є 
стимулювання попиту на продукцію підприємства, що 
відображається зростанням обсягу продаж. Тобто використання 
різноманітних технологічних прийомів сприяє створенню “банку 
довіри” до підприємства-виробника, бажання придбання товарів і 
послуг, що рекламуються цільової аудиторією [10, с. 12]. 

З цією метою вся рекламна діяльність повинна бути 
націлена на укріплення взаємовідносин із існуючими клієнтами та 
на пошук нових покупців. Крім того, вкрай важливо дотримання та 
неухильне виконання таких стратегічних установок, як створення 
відповідного іміджу фірми в очах постачальників, представників 
влади та кінцевих споживачів. Не менш актуальною задачею є 
формування сприятливого враження про фірму в очах її 
працівників, оскільки від їхньої лояльності у більшості випадків 
залежить процвітання та стійке положення фірми на ринку [8, с. 
39]. 

Український ринок стає все більш цікавим для західних 
рекламістів. Медійний бізнес, що є провідним на рекламному 
ринку з погляду бюджетів, активно розвивається, структурується та 
спеціалізуєтся при консолідації, що проходить у багатьох випадках. 
Ці тенденції збережуться і надалі, приймаючи форму великих 
холдингів з вузькоспеціалізованими агентствами – як основних 
гравців ринку. Крім безпосереднього придбання рекламних 
агентств, деякі фірми утворюють вузькоспеціалізовані структури 
(BTL, PR, інтернет-послуги тощо), що дозволяє диверсифікувати 
ризики бізнесу, здобути  нових клієнтів і збільшити загальний обіг 
підприємства. 

Невеликим місцевим агентствам, що прагнуть збереження 
існуючої частки ринку, необхідно обрати стратегію спеціалізації. 
На сучасного етапі  холдинги почали освоювати менші бюджети і 
зосереджуються на проникненні та розвитку свого бізнесу в 
регіонах. Для локальних ринків створюються свої підрозділи і 
напрями, що координуються з центру, – рекламні мережі, що 
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можуть бути гравцями не тільки на національному ринку, але і на 
пострадянському просторі. 

Змінюється і структура рекламодавців у різних медіа. 
Традиційні товарні категорії – лідери, поступово поступаються 
місцем таким категоріям, як фінансові й страхові послуги, рітейл, 
автомобілі, соціальна реклама  тощо.  

Посилюється фрагментація аудиторії, що достатньо 
розповсюджено на телебаченні. Насьогодні, тенденція 
фрагментації і спеціалізації найсильніше проявлена у пресі.  

У структурі рекламного ринку частка телебачення продовжує 
збільшуватися, при уповільненні зростання самого ринку. 
Тенденціями розвитку телебачення як носія є зростання бюджетів 
та ускладнення комунікаційних задач брендів, експансія брендів за 
межі великих регіональних центрів до менших, зростання вартості, 
фрагментація та перенасиченість.  

Актуальним напрямом розвитку реклами є застосування 
всесвітньої мережі Інтернет. Як визнають фахівці, в останні роки у 
структурі медіавитрат рекламодавців швидкими темпами зростає 
частка рекламних кампаній в Інтернеті й так званих нових медіа. 
Ріст даного сегмента рекламного ринку перетворює рекламну 
комунікацію в інтерактивне та персоніфіковане спілкування 
виробників та потенційних покупців. Персоніфікація комунікацій 
перетворює рекламу із традиційної форми неособистої комунікації 
у власну протилежність. При цьому відбувається примітна 
метаморфоза: реклама із засобу оповіщення про товар та послугу 
стає інструментом пошуку покупцем конкретного товару чи 
послуги в цілій товарній категорії [2, с. 12; 4, с. 78].  

На ринку все гостріше постає питання конкуренції, що 
разом з уповільненням швидкості росту сприятливо позначається 
на його якісному розвитку. У цій ситуації агентства вимушені 
перейти від екстенсивного шляху розвитку до інтенсивного, 
створюючи якіснішу рекламу.  

Можна виділити три головні чинники, що визначають 
зростання рекламного ринку – політичну стабільність суспільства, 
що приводить до зростання інвестицій, в т.ч. у вигляді реклами; 
зростання купівельної спроможності населення і напруження 
конкурентної боротьби на споживчих ринках. 

На думку Т. Акопяна, причинами зниження ефективності 
традиційної реклами є: 

1) постійне зростання інформаційного потоку 



 29 

навколишнього середовища, що підсилює загальне інформаційне 
навантаження на людину; 

2) велика кількість конкуруючих каналів розповсюдження 
реклами; 

3) несфокусованість реклами. Більшість рекламних 
повідомлень здійснюють вплив на широку аудиторію без 
фокусування на власного потенційного споживача. Людина 
постійно отримує безліч непотрібних їй рекламних повідомлень та 
виробляє звичку відгороджуватися, ігнорувати їх; 

4) зростаюча конкуренція виробників товарів та послуг 
призводить до збільшення загальної кількості реклами, що 
збільшує обсяг рекламної інформації на людину, викликаючи 
стомленість та знижує ступінь її дії [1,  с. 106-107]. 

Основними критеріями відбору рекламних засобів є брак 
обмежень на використання тих або інших засобів; прихильність 
цільової аудиторії до певних засобів інформації; специфіка 
продукції; забезпечення відповідності форми рекламного 
повідомлення і засобу його передачі; вимоги, що стосуються 
часових меж передачі звернення і відповідної реакції цільової 
аудиторії.  

Вітчизняні дослідники виокремлюють наступні головні 
проблеми, які постають перед управлінням рекламною діяльністю: 

1) відсутність практики проведення маркетингових 
досліджень як бази для прийняття комерційних рішень у сфері 
реклами. Саме на підставі результатів всебічних, комплексних 
маркетингових досліджень повинна будуватися стратегія 
підприємства, визначатися пріоритети.  

2) недооцінка працівниками підприємства значення 
наукового обґрунтування рекламних заходів, що впливає як на 
постановку цілей рекламних заходів, так і на поточні 
організаційно-управлінські заходи, ефективність та 
результативність рекламних кампаній. 

3) низька кваліфікація у сфері управління рекламою, 
зумовлена недостатньою кількістю фахівців з маркетингу, а також 
тим, що не кожне підприємство може собі дозволити у штаті 
маркетологів та рекламістів [5; 9].  

Посилення і загострення конкурентної боротьби, зміцнення 
позицій найбільших гравців, збільшення пропозиції і вибору 
споживача веде до ускладнення завоювання і утримання позицій 
менш крупними і сильними операторами.  
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Висновки. Таким чином, в умовах зростання конкурентної 
боротьби підприємства повинні ретельно вивчати потреби своїх 
споживачів, виявляти їх особливості, які збільшать адекватність і 
потенційну ефективність формування та проведення рекламних 
кампаній. 

Напрямами підвищення ефективності рекламної діяльності 
за  сучасних умов господарювання є : 

1) збільшення кількості контактів, що спонукають до 
зростання обсягів продажу;  

2) вираховування появи нових пріоритетних для споживачів 
джерел інформації; 

3) покращення якості рекламних кампаній; 
4) формування рекламних кампаній з чіткою сегментацією 

цільової аудиторії; 
5) зменшення вартості рекламних послуг; 
6) підвищення ефективності рекламних кампаній за 

допомогою використання інших засобів комплексу маркетингових 
комунікацій. 

Значення реклами полягає в тому, що вона звертається 
безпосередньо до споживача, інформуючи його перш за все про 
той аспект товару, який найбільш важливий для покупця. Таким 
чином, комунікації, здійснювані за допомогою реклами і заходів 
щодо зв'язків з громадськістю, направлені на досягнення і 
зміцнення позицій товару на ринку, а їх ефективність повинна 
вимірюватися досягнутим результатом. 
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ОНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
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МАРЕНИЧ Т.Г., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 
ЛУЦЕНКО О. А., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ П. ВАСИЛЕНКА 

 
Розглянуто напрями фінансування матеріально-технічної бази 

сільськогосподарських товаровиробників. 
The article has been considerate of the financial of material and technical 

base of agricultural producers 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. В аграрній 

сфері склалася критична ситуація з технічним забезпеченням 
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галузей агропромислового комплексу. Сільськогосподарські 
підприємства лише на 45-58% від технологічної потреби 
забезпечені технікою, з якої майже 90 % потребує заміни. Кількість 
зношеної техніки, яку щороку списують підприємства, значно 
перевищує кількість, що закуповується. Крім того, низький рівень її 
якості та надійності призводить до збільшення строків виконання 
механізованих робіт, річного та сезонного навантаження на 
машинно-тракторний парк і втрат сільськогосподарської продукції. 
Система технічного сервісу не функціонує. Витрати, пов’язані з 
ремонтом і технічним обслуговуванням машин і обладнання 
щороку зростають. Загальна потреба села в фінансових ресурсах 
залишається високою, а із бюджету надходять кошти в 
недостатньому розмірі. Такий кризовий стан із оновленням 
матеріально-технічної бази вимагає прийняття кардинальних 
державних організаційно-економічних заходів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
державного регулювання технічного оновлення 
сільськогосподарських підприємств розглядають М. Я. Дем’яненко, 
Я.К. Білоусько, А. В. Бурилко, П. А. Денисенко, М. Й. Малік та ін. 
Однак в дослідженнях цих авторів недостатньо розкрито вплив 
ринкових важелів у поєднанні з державною підтримкою на 
формування матеріально-технічної бази агропідприємств. 

Цілі статті. Метою дослідження є аналіз основних 
організаційно-економічних заходів державного регулювання щодо 
оновлення матеріально-технічної бази агарного сектора та 
визначеннч напрямів їх удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Міністерством аграрної 
політики України протягом останніх років здійснюється ряд 
заходів з надання державної підтримки сільськогосподарським 
товаровиробникам для придбання сільськогосподарської техніки. 
Основними складовими державної підтримки технічного 
оновлення в сільському господарстві України в 2003-2009рр. були: 
- часткова компенсація вартості нової техніки вітчизняного 
виробництва, придбаної товаровиробниками; - бюджетна 
підтримка операцій по лізингу сільськогосподарської техніки; - 
часткова компенсація відсотків по кредитам. 

Це демонструє наявність певних недоліків в реалізації 
регуляторної політики держави в сфері матеріально-технічного 
забезпечення. В табл. 1 наведено динаміку фінансування видатків 
по Міністерству аграрної політики за рахунок коштів загального 
фонду Держбюджету України. 
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Таблиця 1 
Обсяги витрат по Мінагрополітики за рахунок коштів 

загального фонду Держбюджету, млн.грн. 
Роки Показники 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Фактично виділено, всього 2014,2 2468,4 4406,4 5575,6 7107,4 10441,3 4383,6 
В т.ч. на підтримку розвитку 
підприємств агропромислового 
комплексу 

1332,8 1608,5 1872,4 2355,4 3712,4 6391,1 935,2 

В т.ч. на часткову компенсацію 
вартості складної с.-г. техніки 
вітчизняного виробництва 

- 36,2 116, - 99,8 97,1 - 

Заходи по операціях по лізингу 
вітчизняної с.-г. техніки 

95,0 - - 5,0 120,0 40,0 - 

Здійснення фінпідтримки підприємств 
АПК через механізм здешевлення 
кредитів 

74,8 141,5 415,1 319,5 551,3 1021,3 300,0 

 
За 2003-2009 рр. в Україні збільшилися обсяги видатків в 2,2 

рази, а на підтримку розвитку підприємств АПК навпаки 
зменшилися на 30%. Якщо на підтримку АПК в 2003 р. припадало 
66% загальних видатків, то в 2009 р. - тільки 21%. 

В табл. 2 наведено обсяги коштів Державного і обласного 
бюджетів, використаних підприємствам АПК Харківської області 
за програмами підтримки сільського господарства. 

Таблиця 2 
Обсяги коштів Державного і обласного бюджетів, 

використаних підприємствами АПК Харківської області за 
програмами підтримки сільського господарства, млн. грн. 

Роки Назва програм 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 

За рахунок державного бюджету 
Здійснення фінансової 
підтримки підприємств 
АПК через механізм 
здешевлення коротко- і   
довгострокових кредитів 

3,3 7,4 6,1 21,9 6,7 21,4 13,3 20,3 38,9 17,74 

Часткова компенсація 
вартості складної техніки 

- - 0,9 0,8 0,6 5,3 1,1 7,64 5,74 - 

Разом 5,3 10,93 10,1 37,9 39,4 47,5 102,8 108,5 131,9 32,1 
За рахунок обласного бюджету 

Програма виробництва 
сільськогосподарської 
техніки і забезпечення 
нею агропромислового 
комплексу Харківської 
області 

-  - 1,9 0,3 0,4 - 1,0 0,915 - 

Разом за рахунок 
державного і обласного 
бюджетів 

5,3- 10,93 14,4 39,8 40,4 47,9 105,9 114,3 133,9 32,1 
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Питома вага коштів на підтримку сільського господарства в 
АПК через механізм здешевлення коротко- і довгострокових 
кредитів Харківської області за рахунок Державного бюджету 
зменшилася з 62,3 % в 2000 році до 55,3 % в 2009 році. 
Фінансування програми виробництва сільськогосподарської 
техніки і забезпечення нею підприємств АПК за рахунок 
обласного бюджету в окремі роки (2000, 2002, 2006 і 2009) зовсім 
не передбачалося. Питома вага коштів обласного бюджету у 
сукупному обсязі коштів підтримки скоротилася з 4,8 % у 2003р. до 
0,7 % у 2008р. В такому обсязі фінансування агарного сектора є 
недостатнім для вирішення проблеми технічного забезпечення 
підприємств, що стримує придбання сучасної техніки. В табл. 3 
наведено інформацію про придбання техніки за 2006 – 2009 роки 
в Харківській області.  

Таблиця 3 
Придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного 
виробництва сільськогосподарськими підприємствами 

Харківської області за 2006 –2009 рр. 
Вітчизняного виробництва 

Всього по 
регіону За власні кошти 

З частковою 
компенсацією 

вартості 

На умовах 
фінансового 

лізингу 

За пільгові 
кредити Роки 

од. тис. грн. од. тис. грн. од. тис. грн. од. тис. грн. од. тис. 
грн. 

2006 1246 75609 1155 65735 51 6334 40 3540   
2007 1758 132545,2 1459 102252,8 229 220030,2 70 8262,2   
2008 1238 163290,4 970 110981,3 167 23011,4 40 21317,4 61 7980,0 
2009 412 61459,9 383 54702,0 29 од. на суму 6757,5 тис.грн. 

 
В 2009 році чисельність техніки у натуральному виразі 

скоротилася в рази, у т.ч. вітчизняного виробництва у 3 рази. При 
цьому питома вага на умовах лізингу, з частковою компенсацією 
вартості, за пільгові кредити скоротилася з 15 % до 12,3 % у 
структурі витрат за власні кошти. 

Важливим кроком у напрямі поліпшення технічного 
забезпечення сільськогосподарських підприємств було 
передбачення у загальному та спеціальному фондах Держбюджету 
коштів на часткову компенсацію вартості складної техніки 
вітчизняного виробництва в розмірі 30%. Вказані кошти 
направлялися на: підтримку виробників техніки та стимулювання 
попиту з боку сільськогосподарських виробників.  

На часткову компенсацію вартості складної 
сільськогосподарської техніки витрати по Міністерству аграрної 
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політики України, затверджені державним бюджетом України, на 
сільське господарство скоротилися з 276 млн.грн. у 2002р. до 97,1 
млн.грн. у 2008р. В 2009р. взагалі не передбачалось фінансування 
такого заходу. В Харківській області в 2002 році вони складали 
6,3 %, в 2005р. – 11,1%, а в 2008р. лише 4,3%. Проте багатьом 
сільськогосподарським підприємствам було дуже складно 
одноразово сплачувати 70% вартості складної техніки й необхідно 
було вишукувати можливості залучення довгострокових кредитів. 
Як відомо на ці цілі пільгове кредитування не поширюється. 
Негативним моментом залишається й невідповідність ціни та 
якості техніки. Таким чином, покупець компенсував частку витрат 
за неповне використання виробничих потужностей відповідних 
машинобудівних заводів. Отже таке стимулювання вітчизняного 
машинобудування відбувалося за рахунок сільськогосподарських 
виробників. Внаслідок цього можна стверджувати, що часткова 
компенсація державою вартості складної сільськогосподарської 
техніки не призвела до збільшення рівня технічної оснащеності 
сільськогосподарських підприємств. 

Іншим заходом держави було фінансування закупівлі 
сільськогосподарської техніки за рахунок коштів держбюджету та 
передачі її у фінансовий лізинг, який є одним із найбільш 
поширених у світовій практиці форм фінансування. Основна 
відмінність українського лізингу від західного полягає в тому, що 
основним інвестором є держава, надаючи державній компанії НАК 
“Украгролізинг” бюджетні кошти. Компанія, регулярно збираючи 
лізингові платежі з лізингоодержувачів, повертає кошти до 
бюджету. 

З 1998 по 2008 роки в Україні сільськогосподарським 
товаровиробникам поставлено на умовах фінансового лізингу 19,2 
тис. одиниць техніки на суму близько 1,5 млрд. грн., у тому числі 
6,0 тис. тракторів, понад 700 зернозбиральних комбайнів, 9,7 тис. 
одиниць ґрунтообробної та посівної техніки, 262 од. 
кормозбиральних комбайнів, 9,7 тис. од. ґрунтообробної та 
посівної техніки, 262 кормозбиральних машин, 380 
бурякозбиральних комбайнів та ряд інших машин. Однак загальна 
частка лізингових інвестицій у коштах витрачених на придбання 
машин та обладнання сільськогосподарськими 
товаровиробниками залишається незначною (7,1%). 

Щодо Харківської області, то за 1998-2009 роки було 
придбано техніки на умовах фінансового лізингу на суму 
61685,2 тис. грн.,  що становило майже 12 % загального придбання 
техніки (табл.4). 
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Таблиця 4 
Обсяги поставок техніки на умовах лізингу Харківською 

філією НАК “Украгролізинг” 

Роки 

Показник 

19
98
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Кількість підприємств, 
що скористались 
лізингом, 

12 6 10 8 41 26 18 23 14 7 

Кількість техніки, 
одержаної на умовах 
лізингу, всього од. 
з них: 

 
 

193 

 
 

184 

 
 

819 

 
 

24 

 
 

77 

 
 

66 

 
 

44 

 
 

70 

 
 

186 

 
 

40 

Трактори 60 7 9 11 9 16 16 13 23 7 
Зернозбиральні 
комбайни 

- - - - 5 7 2 5 10 6 

Плуги 10 2 - - - - 4 2 - 2 
Сівалки 5 1 2 6 28 12 3 24 - - 
Інші 20 8 8 7 35 26 19 26 163 5 
Сума, тис. грн. 6480,6 287,4 1746,6 1215 5467 7277 3541,0 8262 21317 6091,6 

 
Однак, як показав аналіз, цей захід також не приніс бажаного 

результату, що свідчить про наявність недостатньо досконалих 
підходів в механізмі надання лізингових послуг. Відсоток 
повернення лізингових платежів залишається дуже низьким, а 
кількість техніки у сільськогосподарських підприємствах 
продовжує зменшуватись. В Харківській області заборгованість на 
кінець року становила в 2001 році- 1711 4 тис.грн., а в 2008 – 1065,3 
тис.грн. 

До того ж мають місце факти нецільового використання 
розпорядниками коштів державного бюджету та недостатньої 
роботи щодо забезпечення сільськогосподарських 
товаровиробників технікою. Причинами такої ситуації є 
обмеженість коштів, що виділяються для цього бюджетом, 
незадовільний фінансовий стан сільськогосподарських 
підприємств, їх неспроможність вчасно і в повному обсязі 
сплачувати лізингові платежі. 

Значним поштовхом для активізації процесу лізингової 
діяльності має стати державне регулювання лізингових 
правовідносин (контроль за цінами на техніку, здешевлення 
нотаріальних послуг при оформленні лізингової угоди, належний 
механізм страхування заставного майна, узгодження із 
амортизаційною, податковою та кредитною політикою, а також 
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створення сприятливих передумов для поширення лізингу 
відповідно до Програми розвитку лізингу в Україні.  

Протягом 2003-2009 рр. Міністерством аграрної політики 
надається фінансова підтримка підприємств АПК через механізм 
здешевлення кредитів (з урахуванням відсотків та всіх витрат, 
пов’язаних з обслуговуванням кредиту). В результаті 
сільськогосподарська техніка надається сільськогосподарським 
виробникам та іншим суб’єктам господарської діяльності у 
розстрочку та у фінансовий лізинг. Державна бюджетна підтримка 
через механізм часткової компенсації вартості кредитів сприяє 
підвищенню їх забезпеченості банківськими кредитними 
ресурсами. 

Таблиця 5 
Придбання сільськогосподарської техніки господарствами 

Харківської області за довгостроковими кредитами  
за 2006-2008 рр. 

Всього в т. ч. вітчизняного 
виробництва 

іноземного 
виробництва Марка техніки кількість, 

одиниць 
вартість 
тис. грн. 

кількість, 
одиниць 

вартість 
тис. грн. 

кількість, 
одиниць 

вартість, 
тис. грн. 

Трактори 75 22468,2 43 3834,1 32 18634,1 
Зернозбиральні 
комбайни 

49 33020,22 2 993 46 31817,22 

Бурякозбиральні 
комбайни 

13 22576,8 - - 13 22576,8 

Інші комбайни 4 2265,2 - - 4 2265,2 
Інша 
сільгосптехніка 

158 21520,16 - - 158 21520,16 

20
06

р.
 

Разом 299 101850,6 45 4827,1 253 96813,42 
Трактори 94 39700,9 46 6028,3 48 33672,6 
Зернозбиральні 
комбайни 

54 54117,4 - - 54 54117,4 

Інші комбайни 1 286,0 - - 1 286,0 
Інша 
сільгосптехніка 

169 33116,0 - - 169 33116,0 20
07

р.
 

Разом 318 127220,26 46 6028,3 272 121192,0 
Трактори 111 63599,1 44 7700,1 67 55899 
Зернозбиральні 
комбайни 

59 79114,4 - - 59 79114,4 

Інші комбайни 6 14067,3 - - 6 14067,3 
Інша 
сільгосптехніка 

178 68322,2 36 4923,8 142 63398,4 20
08

р.
 

Разом 354 225103,0 80 12623,9 274 212479,1 
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Проведені дослідження показали, що програма фінансової 
підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів 
не позбавлена недоліків, що перешкоджають ефективній її дії. Так, 
наприклад, значним недоліком досліджуваного механізму є 
невідповідність деяких напрямів цільового використання пільгових 
кредитів економічно обґрунтованими строками кредитування. 
Низька прибутковість аграрного бізнесу не дає змоги відшкодувати 
більшість із передбачених пільговим механізмом 
середньострокового кредитування витрат у зазначені строки (до 3 
років). Це підтверджують також результати проведених досліджень 
Інституту сільського господарства Полісся, за даними якого 
близько 64 % сільськогосподарських підприємств мають потребу в 
довгостроковому кредитуванні терміном (від 5 до 20 років), 16% - 
необхідні середньострокові кредити (від 1 до 5 років)[3]. 

Недосконалість механізму розподілу лімітів бюджетних 
коштів між регіонами, який здійснюється пропорційно 
середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського 
господарства не є доцільним. Більш ефективним було б виділення 
бюджетних коштів регіонам за їх фактичною потребою, або 
розподіл коштів за кредитоємкістю сільськогосподарських 
підприємств. 

Проте, як зазначає М. Й. Малік, не повністю використано 
механізм часткової компенсації кредитів. Зокрема, це відмова в 
наданні кредитів збитковим підприємствам, навіть за наявності 
застави, відсутність кредитної історії у позичальників – 
новостворених підприємств і високі заставні вимоги до 
забезпечення кредитів [4]. У Порядку використання коштів на 
здійснення фінансової підтримки записано, що допуск 
сільськогосподарських підприємств до пільгового кредитування 
здійснюється на конкурсній основі. За зауваженням 
М.Я. Дем’яненка [5] для таких економічних операцій як 
кредитування конкурси взагалі є недоцільним і основною умовою 
одержання кредиту повинна бути можливість своєчасного його 
погашення. 

Отже банківське кредитування поки не відіграє суттєвої ролі 
в розвитку сільськогосподарської галузі. Проте вже помітні 
позитивні тенденції щодо зростання обсягів кредитування з боку 
вітчизняних комерційних банків, у тому числі й пільгового 
кредитування. Державна підтримка аграрних підприємств через 
механізм часткової компенсації вартості кредитів також сприяє 
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підвищенню їх забезпеченості банківськими кредитними 
ресурсами. 

Аналіз існуючого порядку державної підтримки технічного 
оновлення агарного виробництва свідчить про необхідність його 
вдосконалення. Особливу увагу треба звернути на її вкрай 
обмежені розміри. Міністерством аграрної політики на підтримку 
розвитку підприємств АПК в 2009р. фактично виділено 93527,6 
тис.грн., проте на заходи здійснення фінансової підтримки 
підприємств через механізм часткової компенсації вартості 
складної техніки і по операціях фінансового лізингу вітчизняної 
техніки не планувалося фінансування зовсім. 

Висновки. Отже, незважаючи на деякий стимулюючий 
вплив держпідтримки галузі технічне оновлення сільського 
господарства під час виходу із трансформаційної кризи не було 
забезпечено.  

Причинами низької результативності держпідтримки 
технічного оновлення в сільському господарстві України стали 
недостатність і нестабільність бюджетного фінансування, 
недостатній фінансовий стан сільськогосподарських 
товаровиробників, нечітке визначення суб’єктів підтримки. Для 
удосконалення механізму держпідтримки доцільно: 

- визначити критерії розподілу бюджетних коштів; 
- запровадити механізм участі сільськогосподарських 

товаровиробників у програмах державної фінансової підтримки на 
умовах рівного доступу та ефективного використання коштів;  

- збільшити обсяги фінансування і впровадити відповідну 
систему контролю; 

- підвищити ефективність видатків бюджету для підтримки 
аграрного сектору економіки шляхом запровадження програмно-
цільового методу формування та використання бюджетних коштів; 

- проводити моніторинг виконання бюджетних програм, за 
результатами якого скасовувати неефективні програми та 
спрямовувати фінансові ресурси на виконання тих програм, які 
найбільше відповідають цілям держпідтримки; 

- забезпечити інформаційне супроводження становлення і 
функціонування вторинного ринку техніки; 

- сприяти підвищенню ролі фінансового лізингу в 
комплектуванні технічними засобами сільськогосподарських 
підприємств до 15-20%. 
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ФОРМУВАННЯ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 
МИХАЙЛОВА Л.І., Д.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
Досліджуються проблеми здатності організацій до сприйняття 

інновацій, обґрунтовується необхідність формування умінь, навичок, а 
також системи здібностей, що в цілому забезпечують сприйнятливість 
організацій до інноваційного розвитку. 

The problems of innovating acceptation potential of organizations have been 
discovered in the article. The necessity of formation of skills and the system of skills, 
which supports the acceptations of innovation development by organization.   

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Упродовж 

багатьох тисячоліть багатство країн асоціювалося з матеріальними 
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цінностями; в останні ж десятиріччя, в умовах посилення 
глобалізаційцих процесів та формування нової інформаційної 
економіки основним фактором економічного зростання 
суспільства чи окремого регіону виступають знання. Це в повній 
мірі стосується і агропромислового комплексу. Разом з тим 
практика функціонування багатьох підприємств показує, що не всі 
із них успішно впроваджують інновації, витрачаючи кошти тільки 
на технічне переоснащення, придбання технологій, нехтуючи 
необхідністю організаційних змін, інвестуванням людського 
розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом 
все більша увага приділяється вивченню людського, 
інтелектуального капіталу в формуванні інноваційного розвитку 
суспільства (Нурєєв Р.; Марцинкевич В., Соболева И.; 
Бородіна О.М.; Грішнова О.А., Михайлова Л.І.; Губський Б.В.; 
Чухно А.А.. та інші). Водночас недостатньо дослідженими є 
питання значення готовності організацій до сприйняття змін та 
інноваційного розвитку.  

Цілі статті. Метою дослідження є вивчення необхідності 
формування умінь, навичок, а також системи здібностей 
працівників, що в цілому забезпечують сприйнятливість 
організацій до інноваційного розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Дуже важливим для 
забезпечення ефективного впровадження інновацій є врахування 
рівня готовності організацій до змін та нововведень.  

Сприйнятливість організації до нововведення – це 
властивість суб’єкта опанування (освоєння) інновацій, а саме: 
термін освоєння нововведення даною організацією у порівнянні з 
іншими. Опанування нововведення складається з двох стадій: 
ініціювання – процес, за допомогою якого організація дізнається 
про новацію і вирішує її опанувати; упровадження – це процес, 
упродовж якого якого організація здійснює інновацію і вона стає її 
невід’ємною частиною. 

Чим раніше буде прийнято рішення про впровадження 
інновацій або більше буде освоєно нововведень за певний період у 
порівнянні з іншими суб’єктами опанування нововведень, тим 
вища сприйнятливість організації. Тобто, сприйнятливість 
організації розглядається як похідна декількох груп чинників: 
структурних, індивідуально-психологічних, ринкових, 
комунікаційних, інституціональних. На характер і спрямованість 
нововведень в організації мають істотний вплив чотири групи 
чинників: інформованість організації про нововведення; її 
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зовнішня підконтрольність; резервні ресурси; організаційна 
структура управління [1].  

Зазначимо, що інформованість залежить від стилю 
керівництва організації та якісних характеристик персоналу, таких 
як загальний розвиток та широта інтересів, професіоналізм, 
спрямованість на зміни, схильність до ризику.   

Зовнішня підконтрольність – це ступінь залежності 
організації від зовнішнього середовища, наприклад, потреба в 
ресурсах, кредитах, клієнтах, кадрах, положення на ринку, 
наявність конкурентів, зміна попиту.  

Резервні ресурси – це ті, що не використовуються в 
організації на інші цілі і мають виняткове значення в процесі 
сприйняття нововведень. До них належать: інтелектуальний 
потенціал (чисельність науково-дослідних підрозділів, кількість 
спеціалістів – дослідників, конструкторів, інженерів, плинність, 
здібність та готовність до інноваційної діяльності); матеріальні 
ресурси (розміри виробничо-наукових потужностей, обладнання, 
запаси матеріалів тощо); фінансові ресурси (обсяги інвестицій, 
інноваційні фонди). 

Організаційна структура. Централізація, формалізація, 
складність, інтегрованість, відкритість організації здійснюють 
вплив на сприйнятливість до нововведень [2]. 

Таким чином, сприйнятливість до інновацій потребує від 
організації здатності до сприйняття нових ринків, нових товарів, 
техніки і технологій, при цьому необхідно брати до уваги, що 
конкуренти не сидітимуть «склавши руки», а також будуть прагнути 
до перемоги. Отже, важливим є аналіз інформації про конкурентне 
середовище, оцінка рівня попиту на аналогічні товари та послуги. 
Аналіз і співставлення конкурентних переваг та можливостей 
охоплюють оцінку ємності ринку, можливості його сегментації, 
вигоду, яку пропонують споживачу конкуренти.  

Слід відмітити і те, що на рівень сприйнятливості 
нововведень мають вплив як сам характер нововведень, рівень його 
радикальності, складність чи простота в експлуатації, життєвий 
цикл, так і параметри організації, яка здійснює інновацію, 
наявність та величина ресурсів, гнучкість її організаційних 
структур, стиль і характер мислення менеджерів, культура та 
психологічний клімат. Саме поєднання зазначених умов створює 
основу і визначає характер процесу адаптації новацій в організації. 
В залежності від того, яка стратегія буде прийнята організацією 
щодо  внутрішньої чи зовнішньої інноваціЇ, необхідно прийняти 
відповідні тактичні та стратегічні рішення. 
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За умови впровадження інновації в межах власного 
підприємства увага звертається в першу чергу на підбір та навчання 
особистостей, схильних до сприйняття інновацій. Щодо  
виявлення та вибору таких особистостей, то характерними 
ознаками, а значить, і критеріями відбору та просування, можуть 
бути: 

- високий рівень відхилення (наприклад, під час роботи) та 
незалежності від суспільних норм; 

- -висока здібність до перенавантаження (наприклад, при 
стресових навантаженнях із-за невирішених проблем); 

- -схильність до ризику та самовпевненності (наприклад, 
відсутність страху перед неудачею); 

- -самодисципліна ( особливо, при обміні ідеями); 
- -радісне сприйняття завдань;  
- -високий рівень компетентності; 
- орієнтація на дослідження та нові знання; 
- висока чутливість, наприклад, відчуття проблеми. 
Тому в  сучасних умовах швидко змінюваного зовнішнього 

середовища для організацій, що прагнуть ефективно 
функціонувати, важливим є своєчасне реагування на зміни та 
інновації, їх дослідження, освоєння та управління ними. Більшість 
організацій, що постійно оновлюються, схильні відходити від 
жорстких методів планування. Практика свідчить: якщо фірма 
опирається на план, «що є застебнутим на усі гудзики», то вона 
більше ніж інші втрачає нові можливості. Таким чином, організації 
розробляють плани, які краще відповідають реаліям змінюваної 
дійсності, є більш гнучкими,  рухливими та  практичними. 

Важливим є формування та розвиток навичок і здібностей 
організацій оперативно та дієво реагувати на зміни та інновації, 
ефективно управляти ними. Кожну організацію характеризує 
сукупність умінь, навичок, кваліфікацій та компетенцій, в першу 
чергу, керівництва. Особливо це стосується щодо сприйняття 
інновацій. Тому є важливим формування стратегії по розвитку цих 
умінь та навичок,  усунення перешкод оновленню – таких звичок, 
що зводять нанівець намагання найбільш енергійних новаторів 
виробництва [3,с.88]. 

Створення необхідних навичок та умінь передбачає перш за 
все визначення напрямків, галузей діяльності, у яких їх слід 
формувати та розвивати. Основними при цьому можуть бути 
шість елементів, які  представлені на схемі   (див. рис. 1). 

Структура характеризує організаційний устрій та структуру 
управління; регламентування функцій; визначення взаємозв’язку та 
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субординації, підпорядкованості; розподіл робіт та інтеграцюію 
діяльності. 

Системи. Формальні та неформальні процедури в 
організації; взаємозв’язок виробничої та обслуговуючих систем;  
системи обліку, системи контролю якості, система оцінок 
результатів діяльності та інше. 

Символіка поведінки. «Стиль»  поведінки, орієнтований на 
увагу; важливість форми комунікацій; використання часу 
керівниками; критерії винагород; засоби виходу із кризи. 

Склад. Персонал організації; демографічні характеристики; 
досвід, освіта, професійна підготовка; відповідність здібностей 
зайнятим посадам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема 7-С: формування системи умінь та навичок 
 
Спільні цінності. Сукупність орієнтацій компанії на 

дотримання та застосування в практиці доброго, соціально 
значимого; формування ідеалів гордості організації; спільні 
цінності колективу є вищими за поставлені цілі; стиль поведінки 
компанії у важкі часи. 

Стратегія. Плани розподілу та використання ресурсів та 
досягнення успіху у конкуренції. 

Структура 

Сума 

Склад 

Системи Стратегія 

Спільні 
цінності Символіка  



 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема 7-К: формування здібностей до змін 
 
Важлимим завдання для керівницва кожного підприємства є 

формування здібностей як складової організаційної культури. 
Необхідно формувати уміння та навички, розвивати здібність 
організації на сприйняття змін та інновації, що в сукупності 
складає особливу компетенцію та є беззаперечною перевагою у 
конкуренції. Така здібність організації на рис. 2 включає шість 
орієнтацій, які являють собою багатоцільову діяльність, що 
передбачає її планування та організацію. 

Комунікації. Планування як комунікація є важливим фактором 
інтеграції; люди обмінюються своїми намірами діяльності, 
проблемами, тобто: містер Права Рука узнає, що задумав містер 
Ліва Рука. 

Шанс та інформація. Непередбачуваність подій, ситуацій, 
майбутніх стратегічних рішень; важливість інформації; шанс 
володіння нею як фактор успіху. 

Мотиви, зобов’язання та проблеми. Планування буде 
малокорисним без постійного виявлення проблем,  ранжування та 
трансформації їх в мотиви, що «прив’язують» людей до праці; 
перелік постійно змінюваних проблем є джерелом оновлення 
мотивів та зобов’язань, які мають постійно змінюватися під 
впливом оточення. 
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Кризові точки. Планування допомагає переживати кризу або 
використовувати сприятливі можливості завдяки сценарію «що, 
якщо…»; завчасне визначення варіантів поведінки організації до 
настання кризи. 

Контроль. В організаціях, орієнтованих на сприйняття 
інновацій, плани постійно контролюються, корегуються, гнучко 
пристосовуючи їх до змінюваного середовища. 

Культура. Майже те саме, що і спільні цінності в схемі. 
Щорічне складання планів є добрим заходом для визначення 
цінностей та  розвитку організаційної культури, формування свого 
бачення у майбутньому. 

Таким чином, формування системи умінь та навичок, а 
також здібностей до змін, є передумовою єефктивного оновлення 
організації. 

 «Коло оновлення» організації отримуємо при об’єднанні  схем 
(рис. 1) та (рис. 2). «Сума навичок» у першій схемі є тотожною 
«здібностям» у другій., а спільні цінності інтегруються з 
організаційною культурою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. «Коло оновлення» 
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Висновки. Інтегроване поєднання складових розвитку 
навичок та здібностей працівників, а також формування їх 
спільних цінностей та організаційної культури може в комплексі 
забезпечити ефективний інноваційний розвиток організацій.  На 
перший погляд може здатися, що зазначене є зовсім не важливим, 
малозначимим, навіть таким, що практично не потребує значного 
інвестиційного забезпечення. Проте практика ефективно 
функціонуючих організацій показує, що їх цілі останнім часом все 
більше спрямовуються на застосування та розвиток 
нематеріальних активів, інтелектуального капіталу, носіями якого є 
люди, найцінніший ресурс організації. 
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Розглянуто методологічні аспекти щодо гармонізації екологізації 

управління агроформувань в контурі інноваційного розвиток, здійснено 
моніторинг існуючих проблем у контексті реалій сучасного економічного 
простору, а також визначено передумови та запропоновані авторські підходи 
щодо їх вирішення. 

The methodological aspects on the harmonization of ecological agricultural 
enterprises in the development of innovative circuit, implemented monitoring of 
existing problems in the context of the realities of modern economic space, and also 
the conditions and the authorized approaches to their solution. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Соціально-
економічний розвиток агроформувань об’єктивно 
супроводжується зростанням антропогенного впливу на довкілля, 
що в свою чергу порушує його здатність до самовідтворення. Із 
зростанням темпів економічного розвитку в аграрній сфері 
продовжується процес деградації довкілля, збідніння генетичного 
фонду, виснаження природно-ресурсного потенціалу і як наслідок 
– відчутне погіршення якості життя сільського населення.  

Переважно, такий сценарій змодельований недосконалими й 
суперечливими чисельними нормативно-правовими актами з 
охорони довкілля, та браком адаптованих до якісно нових умов 
сучасного економічного простору технології та інструментарію 
екологізації менеджменту в агроформуваннях. 

Застосування традиційних технологій менеджменту 
агроформуваннями свідчить про значне зниження їх ефективності 
щодо екологізації виробництва, гальмуючий вплив на 
природозберігаючу діяльність, застосування інноваційних 
екологоорієнтованих технологій тощо. Все це змушує розпочати 
пошук нових більш дієвих гармонійних важелів та механізмів 
менеджменту агроформувань в площині інноваційного їх розвитку 
та відтворення природного і життєвого середовища.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне 
обґрунтування окремих аспектів екологізації менеджменту та його 
механізмів, технології і важелів знайшло відображення в працях 
таких відомих українських вчених як: В. Андрєйцева, Т. 
Галушкіної, Б. Данилишина, С. Дорогунцова, О. Веклича, О. 
Лазора, Л. Мельника, К. Ситника, В. Трегобчука, М. Хвесика, О. 
Шаблія, В. Шевчука та ін. Відмічаючи вагомий вклад існуючих 
наукових розробок, методологічні аспекти гармонізації екологізації 
менеджменту агроформувань в контурі інноваційного їх розвитку 
залишаються актуальними. 

Цілі статті. З огляду на недостатність розробок з даної 
проблеми, метою цієї статті є визначення і обґрунтування дієвих 
заходів стосовно гармонізації екологізації менеджменту 
агроформувань у відповідності до запитів та викликів сьогодення. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна практика 
функціонування агроформувань України, близько сприймається в 
українському суспільстві і досить неоднозначно оцінюється, що 
переконливо підтверджує складний характер трансформацій в 
аграрній сфері і векторів їх розвитку. 

З одного боку, сільське господарство, в кризових умовах 
виступило єдиним стійким сегментом економіки (виробництво 
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обсягів продукції, за 2009 рік склало 104 млрд. грн., Що на 0,1 
відсотка більше ніж у 2008 році), який підтримував розвиток 
національної економіки у 2008 – 2009 рр.. Позитивна динаміка 
виробничих трендів сільського господарства в 2009 р., передусім, 
досягнута завдячуючи збільшенню виробництва м'ясної продукції. 
Обсяги тваринництва за рік виросли на 4,2 %, переважно за 
рахунок збільшення поголів'я свиней та птиці. При цьому, 
спостерігається тенденція до зниження поголів'я великої рогатої 
худоби, зокрема корів. Рослинництво стримувало динаміку 
розвитку галузі (обсяги виробництва за рік знизилися на 2,4 %). 
Хоча, у 2009 році зібрано 46.0 млн.т. зернових культур, що менше 
минулорічного врожаю (53,3 млн.т), проте є досить показовим. 
Серед провідних чинників, які сприяли нарощуванню темпів 
виробництва сільськогосподарської продукції, було, крім 
державної підтримки, рішення банків щодо пролонгації кредитів, 
залучених підприємствами агропромислового комплексу в минулі 
роки і надання нових кредитів. Натомість, обсяги кредитування 
банками підприємств агропромислового комплексу в 2009 році 
були скорочені порівняно з 2008 роком. Так, в 2009 році 
підприємствами АПК залучено кредитів в обсязі лише 5,8 млрд. 
грн, що майже в 3,5 рази менше, ніж у 2008 році, 

Але, навіть у до кризовому 2007 р. на одиницю площі 
продуктивних земель вироблялося продукції сільського 
господарства на 37 %, а на душу населення на 32% менше, ніж у 
1990 р. Урожайність зернових та зернобобових в Україні 
становить 85 % від середньосвітового рівня і, по меншій мірі, в 2 
рази нижче, ніж у розвинених країнах. Великі комплекси з 
виробництва яловичини і свинини майже повсюдно припинили 
свою роботу. Помітна частина виробництва свинини і яловичини 
перейшла в особисті селянські господарства, де переважає ручна 
праця, сезонне виробництво і незбалансоване годування. Більше 
50 % продукції сільського господарства виробляють дрібні 
господарства населення.  

Нині, повсюдно спостерігається низька економічна 
ефективність агроформувань, звуження сфери їх економічної 
діяльності, розповсюдження монокультуризації, недотримання 
сівозмін, формування нестійких і несприятливих агроландшафтів, 
екологодеструктивний тиск на земельні ресурси і навколишнє 
середовище, змушений імпорт продовольчого зерна, після 
активного його експорту, великі виробничі витрати, злет 
фінансових ризиків, зниження фінансової стійкості, втрата 
платоспроможності, спустошення і занепад сільських територій 
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(частка безлюдних і деградуючих сіл більше 40 %), неймовірна 
бідність сільського населення 

Вочевидь, пояснення цього, слід шукати в самому сценарії 
трансформацій села – приватизація, через штучне банкрутство 
сільгосппідприємств, подрібнення їх і викуп за безцінь. 

Здійснення глибоких перетворень аграрної сфери було 
викликано необхідністю розширення виробництва і поліпшення 
галузевого балансу. Після реформування переважно, новостворені 
агроформування мали розміри від 1 до 5 тис. га, а середній розмір 
фермерських господарств становив 92,1 га. Таким чином, 
використовуючи 42,4% сільськогосподарських угідь, вони 
виробляють більше 50% валової продукції сільського 
господарства, але їх фінансовий стан окреслюється низькими і 
нестабільними темпами розвитку, оскільки близько половини з 
них працює зі збитками.  

Нині аграрній сфері притаманні значні диспропорції 
розвитку, які зумовлюються наступними обставинами: 

сформовані досить нестійкі і несприятливі агроландшафти, 
з невеликою часткою природних елементів (висока 
сільськогосподарська освоєність території (69,1%), яка забезпечена 
за рахунок значно нижчої, ніж у світі частки лісів та лісовкритих 
площ (17,5%, тоді як у світі – 30%); 

посилення масштабної деградації сільськогосподарських 
угідь, погіршення їх якісного стану, яке призводитиме до зниження 
продуктивності угідь, зниження обсягів і ефективності 
виробництва сільськогосподарської продукції; 

нинішні орендарі, як правило, ведуть виснажливе 
землеробство, практично по хижацькому ставляться до землі: 
набула поширення монокультура з вирощуванням декількох 
комерційно привабливих культур – зернових (переважно пшениці 
і ячменю), соняшнику, ріпаку та сої; масове порушення сівозмін, 
вичерпання природної родючості (особливо стрімко розширилися 
посіви ріпаку у порівнянні з 1990 р. – у 10 разів, сої – у понад 7 
разів, соняшнику – у понад 2 рази, частка соняшнику в структурі 
загальної посівної площі досягає в середньому 14-15% );  

сільськогосподарські землі перебувають у критичному стані, 
їх якість постійно погіршується (протягом трьох десятиріч вміст 
гумусу в орних ґрунтах України знизився у середньому майже на 
20%.); 

значне варіювання урожайності, що зумовлено не лише 
погодно-кліматичними умовами (звично, з 5-ти років, принаймні, 
2-3 роки несприятливі для сільськогосподарського виробництва), а 
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й не забезпеченням належної культури землеробства, у тому числі 
необхідного поповнення поживних елементів ґрунту за рахунок 
внесення раціональних доз органічних і мінеральних добрив, 
недостатньо жорстким дотриманням технологічних та екологічних 
вимог (урожайність зернових і зернобобових в Україні становить 
85% середньосвітового рівня та, принаймні, в 2 рази нижча, ніж в 
розвинених країнах); 

звуженість сфери економічної діяльності в сільській 
місцевості, що спричиняє низький рівень продуктивної зайнятості 
і трудову міграцію населення. Практично для кожного другого 
зайнятого сільського жителя єдиним місцем прикладання праці є 
неформальний сектор економіки, передусім власне особисте 
селянське господарство. Останнє ж через техніко-технологічну 
відсталість і фактичну  виключність з системи регульованого (в 
різний спосіб підтримуваного) сільськогосподарського 
виробництва неприйнятне як сфера діяльності для осіб активного 
працездатного віку (за роки ринкових трансформацій кількість сіл, 
де відсутні будь-які суб’єкти формалізованої господарської 
діяльності, збільшилась із 5 до 14 тис. (у 2,8 рази), частка останніх у 
загальній кількості сільських населених пунктів досягла 49%, понад 
40% сільських жителів, які працюють на підприємствах і в 
організаціях, зайнято за межами своїх поселень); 

бідність сільського населення: рівень його добробуту 
залишається загалом нижчим, ніж у до кризовий  період (1990 р.) , 
і нижчим, ніж у міських жителів (у 2007 р. частка витрат на 
харчування в структурі сукупних витрат сільських домогосподарств 
становила 59,3%, міських - 54,3%; частка осіб, які отримували 
загальні доходи нижче прожиткового мінімуму у сільській 
місцевості – 37,5, у міських поселеннях – 25,4%); 

погіршення доступу сільського населення до базових послуг 
(частка сіл  з достатнім рівнем забезпеченості об’єктами сфери 
обслуговування зменшилась із 34,4% у 1991 р. до 18,6% у 2005 р., а 
частка сільського населення, що проживає у таких селах, 
відповідно з 70,4 до 48,9%, частка сіл, де немає жодного об’єкта 
сфери обслуговування,  зросла із 10,5 до 20,8 %); 

обезлюднення сільських територій: частка сільських 
адміністративних районів демографічної і поселенської кризи 
(райони, у яких впродовж останніх 3 років рівень депопуляції 
сільського населення перевищував 15 осіб на 1000 жителів, або 
частка безлюдних і деградуючих сіл у загальній кількості сільських 
населених пунктів була більшою 40%, зросла від 23,2% у 1991 р. 
до 34,3% у 2005 р); 
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слабка інституціональна забезпеченість:  недостатній рівень 
людського і соціального капіталу сільських громад; слабкість 
місцевого самоврядування на сільських територіях ( в тому числі 
його фінансової і організаційної бази); 

фінансова безпека агроформувань не стала предметом 
державної турботи: відсутня система державного контролю за 
цінами постачальників, практично припинені державні заходи з 
фінансової підтримки.  

Водночас, сприятливі передумови розвитку агроформувань, 
які необхідно повною мірою використати, їх окреслимо як:  

наявність резервів земельних ресурсів для нарощування 
сільськогосподарського виробництва, як екстенсивного, так і 
інтенсивного характеру (із 32,4 млн га ріллі у 2008 р. посівні площі 
займали 27 млн га, а 5,4 млн га – не засівалися, з них чисті пари 
займали 1,6 млн га, очевидними є резерви інтенсифікації 
агровиробництва на основі раціональної хімізації, меліорації і 
механізації); 

можливості реалізації агроекологічної політики 
використання оброблюваних земель, інтенсифікації та 
подальшого розвитку аграрного виробництва; формування 
сприятливих агроландшафтів; 

значний потенціал для масштабного вирощування 
екологічно чистих продуктів, а також продуктів харчування, 
традиційних для окремих регіонів (за даними Міжнародної 
федерації органічного сільського господарства (IFOAM), в Україні 
функціонувало 69 сертифікованих сільськогосподарських 
підприємств з площею відповідних угідь 234,5 тис. га, при цьому, 
виробничі затрати зменшуються на 24-30%: витрати пального – на 
38-50%, мінеральних добрив – у 10 разів, отрутохімікатів – на 80%, 
амортизаційні відрахування – на 30%; продуктивність праці 
підвищується на 37-50%). 

Формування і практична реалізація дієвого механізму 
Незважаючи на те, що аграрний курс все більше визнається 
вченими, спеціалістами та селянами спотвореним й збанкрутілим, 
він все одно залишається незмінним. Влада демонструє свою 
неорганізованість і безпорадність у питаннях його визначення та 
здійснення необхідних аграрних трансформацій. Така хибна 
практика щодо втілення аграрної реформи в життя дезорієнтує 
сільське населення, ускладнює розуміння ним становлення 
товарних відносин на селі і землі як товару. Все більш 
загострюються земельні проблеми. 
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Таким чином, аграрні трансформації, що здійснювалися за 
невмотивованим курсом та міфічним сценарієм, не досягли 
бажаних результатів, вони майже повністю зруйнували 
матеріально-виробничу, організаційну, управлінську структуру 
господарств, не сприяли їх модернізації та адаптації до якісно 
нових вимог ринкової економіки. Вони зруйнували інфраструктуру 
села, ліквідували численні установи культури, освіти, охорони 
здоров'я, а їх результати заклали фундамент для знищення самої 
можливості відтворення та розвитку аграрного потенціалу в 
Україні.  

Нині можливість отримання переваг у вирішенні 
різноманітних проблем сталого розвитку агроформувань 
пов’язують з екологізацією їх менеджменту, що обумовлює 
активне використання стрижневих підходів такого менеджменту. 

Екологізацію менеджменту агроформування, часто 
визначають, як систему „управління діяльністю підприємства, 
спрямовану на досягнення екологічних цілей, проектів і програм, 
розроблених на основі принципів екоефективності і 
екосправедливості” [1]. Таке звужене трактування екологізації 
менеджменту агроформування, не відображає його природи та 
сутнісних характеристик,тому більш доцільним видається його 
окреслити, як систему менеджменту, зорієнтовану на сталий 
розвиток агроформування, на підґрунті екологізації виробництва. 

В аграрній сфері України екологізація менеджменту ще не 
набула широкого розповсюдження, незважаючи на те, що ще в 
серпні 1997 р. стандарти серії ISO-14000 були імплементовані 
шляхом затвердження Держстандартів України ДСТУ –ISO 14001-
97, 14004-97, 14010-97, 14011-97 и 14012-97 [4]. 

Дослідження щодо практики екологізації менеджменту 
свідчить, що такий менеджмент багато в чому визначає можливість 
досягнення швидких результатів у рішенні екологічних проблем, 
очевидних для персоналу агроформувань, населення, 
громадськості, інвесторів, акціонерів, місцевої влади. Одержання 
швидких очевидних результатів у вирішенні екологічних проблем, 
у першу чергу, пов’язано з екологічним порядком на виробництві 
(порядок на виробничій площадці в цілому, у санітарно-захисній 
зоні, у робочих зонах і офісах, у складському господарстві, у 
розміщенні і видаленні відходів і т.п.). 

Розтин літературних джерел [1-8] в царині впровадження 
різноманітних систем екологізації менеджменту засвідчує жвавий 
інтерес вітчизняних вчених означеним колом проблем і дозволяє 
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розкрити стрижневі принципи, мотиви та позитивні сторони 
екологізації менеджменту. 

Найменш розробленою залишається окреслення та 
формування фінансово-економічного механізму екологізації 
менеджменту та його важелів й інструментів. 

Зазвичай, під фінансово - економічним механізмом 
екологізації менеджменту розуміється „система фінансово-
економічних методів, важелів, форм і прийомів з управління 
заходами охорони, збереження, використання і відтворення 
природних ресурсів із відповідним правовим, нормативним, 
фінансовим та інформаційним забезпеченням” [5]. Його дія 
реалізується шляхом управління рухом фінансових ресурсів, 
складанням планових і виконавчих бюджетів, економічним та 
матеріальним стимулюванням процесів природокористування, 
матеріальним зацікавленням та відповідальністю за втілення 
заходів щодо екологізації агровиробництва. 

Ефективність функціонування фінансово-економічного 
механізму залежить від якості управління його складовими [6]. 
Проте, сучасне дослідження проблем екології виявляє багато 
протиріч пов’язаних з екологічним менеджментм через фінансово- 
економічні механізми. Головними з них, є існування низки 
фінансово-економічних важелі впливу на природокористувачів, 
наприклад, податки, відрахування і платежі екологічного характеру, 
кредитування природоохоронних заходів, екологічний аудит і 
екологічне страхування, які не вирішують екологічних проблем 
агровиробництва. Накопичення цих протиріч веде до того, що в 
цілому екологічна небезпека в аграрній сфері зростає. 

Кардинальним засобом зміни такої ситуації, є підвищення 
ролі фінансово-економічних механізмів екологічного менеджменту 
що потребує не стільки розробки нових методів і підходів, скільки 
модернізації існуючих регуляторів, адаптованих до принципово 
нових вимог економічного простору, поєднання їх примусово-
обмежувальної та стимулюючо-компенсаційної природи. Саме цей 
шлях забезпечить більш сприятливі умови для 
природозбереження, а також для застосування екологічно 
безпечних технологій і методів господарювання агроформувань. 

Адекватна оцінка природних об'єктів і ресурсів винятково 
важлива для схвалення обґрунтованих управлінських рішень щодо 
екологізації менеджменту. Нині, в умовах деформацій 
економічного простору на тлі глибокої екологічної кризи, еколого-
економічна оцінка природних ресурсів є важливою для втілення 
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вимог сталого розвитку. Концепція сталого розвитку передбачає 
збереження природних ресурсів, для майбутніх поколінь. 

Однак, у більшості випадків, економічну оцінку природних 
об'єктів важко визначити через відсутність відповідних ринків і 
невиявленість суспільних уподобань. У застосуванні прямих 
методів оцінювання проблемою залишаються необізнаність 
агроформувань, низький рівень екологічної свідомості та недоліки 
методологічного характеру. Проте, навіть для вже отриманої 
економічної оцінки слушним залишається питання її адекватності, 
релевантності і транспарентності. 

Для практичної реалізації концепції гармонізації екологізації 
менеджменту агроформувань в контурі інноваційного їх розвитку 
слід здійснити наступні заходи:  

1) розробити стратегію екологізації менеджменту 
(грунтуючись на  первісній оцінці впливу агроформування на 
довкілля, стратегія екологізації менеджменту являє собою заяву про 
свої наміри і принципи, пов'язані із загальною екологічною 
ефективністю, і служить підставою як для дії, так і для 
встановлення цільових і планових показників); 

2) опрацювати плани щодо етапів впровадження екологізації 
менеджменту (планування має грунтуватись на окресленні 
екологічних аспектів, тобто на визначенні колишнього, поточного 
і потенційно можливого сприятливого і несприятливого впливу 
діяльності агроформувань на навколишнє середовище); 

3) залучати працівників до екологізації менеджменту на всіх 
рівня (для цього слід визначити відповідні системи стимулювання і 
мотивації екологічно релевантного поводження працівників); 

4) здійснювати контроль і коректування дій, що засновані на 
моніторингу і виміру основних характеристик операцій і видів 
діяльності, які можуть істотно впливати на навколишнє 
середовище. 

Гармонізації екологізації менеджменту агроформувань в 
контурі інноваційної діяльності має сприяти: систематизації 
існуючи заходів екологічної діяльності; виявленню потенційних 
можливостей зниження екологічних витрат; підвищенню 
мотивації співробітників; підвищенню інноваційного потенціалу; 
покращенню відносин з владою; покращенню репутації і 
підвищенню конкурентоспроможності агроформувань. 

Здійснюючи наведені вище заходи, задля гармонізації 
екологізації менеджменту агроформувань в контурі інноваційної 
діяльності доцільно включити наступні етапи в планування: 
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1) ідентифікація екологічних аспектів діяльності 
агроформування і правових вимог; 

2) поетапне планування екологічної діяльності 
агроформування, визначення напрямків і завдань організації 
екологізації, вибір інструментів екологізації; 

3) організація екологічної діяльності; 
4) комплексна оцінка ефективності інструментів фінансово-

економічного механізму екологізації менеджменту; 
5) оцінка виробничої діяльності на підгрунті еколого-

економічного аналізу. 
Планування виробничої діяльності має грунтуватись на 

врахуванні екологічних аспектів та вимог нормативно-правових та 
регламентних актів, що потребує здійснення: 

а) ідентифікації екологічних аспектів, які витікають з 
минулих, поточних і планових видів діяльності, продукції або 
послуг з тим, щоб визначити суттєві впливи на навколишнє 
середовище; 

б) ідентифікації правових вимог, що застосовуються до 
екологічних аспектів діяльності, продукції або послуг. 

Гармонізація екологізації менеджменту агроформувань в 
контурі інноваційної діяльності представляє собою заяву 
агроформування щодо своїх намірів і принципів, пов’язаних з його 
загальною екологічною ефективністю, яка служить основою як 
для дій, так і для постановки цільових та планових економічних 
показників. Впровадження екологізації менеджменту 
агроформуванням здійснюється керівництвом і відображає його 
зобов’язання щодо підвищення ефективності та екологізації 
виробництва.  

Імплементація екологізації менеджменту агроформувань 
потребує постановкимети, виробки завдань та відповідних 
програм. 

Наступний етап включає вибір інструментів механізму 
екологізації менеджменту агроформувань і установку цільових та 
планових показників, які агроформування має досягнути. 

Організацію екологізації менеджменту агроформувань 
доцільно здійснювати за наступними напрямками: визначення 
відповідальних осіб (підрозділів) агроформування; розподіл 
посадових обов'язків, повноважень і відповідальності; розробка 
процедур щодо прийняття екологічно значимих рішень; 
забезпечення необхідними трудовими, фінансовими, 
інформаційними і матеріальними ресурсами (включаючи 
діяльність щодо попередження надзвичайних екологічних 
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ситуацій і діяльність в умовах таких ситуацій); визначення вимог до 
формування і ведення необхідної внутрішньої документації; 
організація взаємодії з основними зацікавленими в екологічних 
аспектах діяльності агроформування особами і сторонами 
(формальні і неформальні взаємодії); здійснення доброчинної 
екологічної діяльності агроформуванням. 

Важливою складовою екологізації менеджменту є контроль 
результатів і корегування дій, що передбачає проведення оцінки 
ефективності інструментів його механізму та екологоекономічної 
оцінки виробничої діяльності в цілому. 

Оцінка ефективності фінансово-економічних інструментів 
механізму екологізації менеджменту агроформувань має бути 
комплексною і враховувати як кількісні, так і критеріальні якісні 
показники та індикатори. Оцінка виробничої діяльності має 
здійснюватись за допомогою еколого-економічного аналізу, 
складовими елементами якого є екологічні експертиза, маркетинг, 
аудит, діагностика та ситуаційний аналіз. 

Враховуючи низьку мотивацію вітчизняних агроформувань 
стосовно покращення екологічної діяльності, слід відмітити, що 
використання оцінки ефективності фінансово-економічних 
інструментів механізму екологізації менеджменту агроформувань і 
оцінки виробничої діяльності, пов’язане як з досягненням 
поставлених цілей і можливістю екологізації виробництва, так і з 
покращенням і підвищенням результативності основної діяльності 
агроформування. Тому постає необхідність у подальших 
дослідженнях проаналізувати сучасні методики оцінок і визначити 
основні напрямки їх удосконалення. 

Таким чином, використання основних методологічних 
підходів гармонізації екологізації менеджменту агроформувань в 
контурі інноваційного розвитку, сприятиме підвищенню 
ефективності діяльності агроформувань та їх сталому розвитку. 

Висновки. В нинішніх кризових умовах економічного 
простору, для скорочення негативного впливу економічної 
діяльності агроформувань і збереження якості довкілля, безпечного 
для здоров’я населення, необхідно більш здійснювати 
гармонізацію екологізації менеджменту агроформувань в контурі 
інноваційного розвитку. 

Практична реалізація запропонованих змін та заходів щодо 
екологізації менеджменту агроформувань забезпечить гармонійне 
поєднання економічних та природоохоронних інтересів і 
сприятиме досягненню сталого розвитку агроформувань. 
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The purpose of study, whose results are shown in this article, was to present 

the use of direct payments based on selected farms in Mazowiecki province. The 
study was conducted among 65 farmers receiving direct payments.  

У статті представлено результати дослідження використання 
прямих платежів, що застосовувалися в окремих суб’єктах господарювання 
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провінції Mazowiecki. Опитування проводилося серед 65 фермерів, що 
отримують дані платежі.  

 
Raising of problem is in a general view. Direct payments are 

now an important source of farm income support. Introduced in the 
90s in European Union countries, are used to this day. Direct payment 
schemes, however, are different in each Member State, from a single 
farm payment scheme (SPS) (in the old EU countries and Malta and 
Slovenia), the single area payment scheme (SAPS) (in the new Member 
States). The single farm payment in most countries is historical, i.e., its 
amount was calculated on the basis of payments received by the 
holding in 2000-2002. This model is used in France, Greece, Spain, the 
Netherlands and Ireland. Poland, like most new Member States apply 
the SAPS, which is the basis for the calculation of the area of 
agricultural land, maintained in good agricultural condition. In addition 
to the basic payment applies a supplementary payment, the amount of 
which depends on the type of production. In 2008, spending on SPS 
and SAPS accounted for 75% of the total EU budget allocated to 
agriculture. However, please note that in addition to the case of SAPS, 
part of the supplement is financed from the budgets of EU member 
states. 

Aims of the article. The aim of the article was to present the use 
of direct payments to selected farms in the voivodeship. Empirical 
studies have been carried out in the Mazowiecki province in 2009, a 
group of 65 farmers. Deliberately selected to the owners of the farm 
questionnaire filled out by answering the questions open and closed. In 
the study, participated only farmers who benefit from direct payments 
to agricultural land. For research use of a questionnaire, which 
consisted of 41 questions. The questions addressed the characteristics 
of households and demographic characteristics of respondents. 
Respondents answered questions concerning the satisfaction of the 
Polish accession to the EU, the use of direct payments, direct payments 
impact on the viability of farms. 

Exposition of basic material. Among the 65 respondents who 
participated in the study included 10 women and 55 men. The youngest 
respondent had 26 years old, the oldest 77.  
The largest group of respondents included in the 1956-1960 year age 
group (14 persons). A relatively small percentage of young people 
accounted for 8% - 5 respondents. Beneficiaries of direct payments, 
characterized by different levels of education. Most respondents, 37%, 
shown vocational education, mostly agricultural. Over 87% of 
respondents with vocational education led to the farms of 20 ha. In 
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turn, higher education predominated among those with higher 
household sectorally. Approximately 70% of respondents with higher 
education resulted in the holding of more than 20 hectares. They are 
mostly young people under 30 years of age. Another differentiating 
feature of the farm is tested for agricultural activities. Age of 
respondents to a large extent, is translated into the length of the work 
on the farm. The largest number of people ran farms, an average of 30 
years. These are people aged 55-60 years. Least number of respondents 
(4) resulted in holding up to 5 years. 

As is clear from the study, approximately 80% of farms had an 
area of 20 hectares. This translates into a situation occurring in the 
entire region. How marked the respondents if the survey was carried 
out prior to integration with the EU, the structure of farms by area 
groups are given a bit differently. Many more households would be up 
to 5 ha. However, due to the fact that older farmers' interest in 
structural and pensions sales of land due to the unprofitable farming 
decreased number of smaller farms. The studies confirm the results 
obtained by Chmielewska, which also saw the highest rate of decline in 
the group of farms 1-2 ha. 

Only on farms up to 5 hectares, performed farmers who are 
holders of basic education. This translates into a destination 
management and agricultural production for consumption. The share 
of respondents with higher education, noted in the larger farms, where 
the trend of widening agricultural land area was very clear. This is due 
to greater awareness of farmers on the need for the development and 
use of aid funds. 

Based on information received by the respondents that, in the 
Białobrzegi, Grójec and Radom districts predominant fruit crops, in the 
eastern districts - cattle, while the rest of the population is dominated 
by crops. It should be noted that some respondents pointed to two 
responses due to the fact that livestock production was combined with 
crop production. Eighty percent of respondents resulted in crop 
production. Among these people were farmers - 40%, who also 
engaged in livestock farming. Respondents who engaged in dairy cattle 
breeding and fattening, declared that they intend to enlarge animals. 
The cause to indicate the desire to increase income from this activity. 
For horticultural crops indicated 13.9% of producers. Fruit shows only 
the mark character. How marked the respondents, ease of product sales 
and the possibility of obtaining the supplement to the soft fruit led to 
greater interest in this group of crops. It is worth noting that only this 
type of households characterized by lower levels of income per 1 ha in 
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2008 for the year 2004. Respondents, however, are happy in the short 
term does not intend to complete the agricultural activity. 

The process of Polish integration with the EU has repeatedly 
aroused extreme emotions among agricultural producers. Many of them 
thought that the integration will increase prices of agricultural inputs 
and increase competitiveness, particularly from producers in the EU-15. 
But they were also those who saw the opportunity for membership 
growth, thanks to the possibilities to benefit from EU funds. 

Among the respondents, 73.8% were in favor of Polish accession 
to the EU. However, a group of enthusiasts, from the perspective of 
evaluating the effects of time resulting from the integration, declined. 
Satisfied was 61.5% of respondents. Respondents felt that the funding 
they receive should be much higher and the process of adapting Polish 
agriculture to Community standards, less complicated and costly. 
Particularly noteworthy is the fact that the diversification of direct 
payments received in Poland and other countries of the Community. 
Another focus of the questionnaire was the issue of knowledge and 
information that farmers should have the advantage of EU funds.  

As the respondents pointed out, news about direct payments in 
obtaining, mainly from family and neighbors. Answer this cited the 
elderly, who have small farms. 
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Figure 1. Sources of information about direct payments 

agricultural producers could select more than once answer 
Source: Own study 
 
Manufacturers, for which direct payments are an important 

source of income, information about them, mainly to obtain an ARMA 
regional branches, offices Agricultural Advisory Centres and also from 
websites. Among the respondents, only 6 people have benefited from 
training. All agree argued that had she been able to participate in the 
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courses will be happy with such a form would have benefited. The 
study shows that 16% of respondents believed that the availability of 
information on the types of payments and conditions for applying for it 
is insufficient. Respondents argued that the ARMA staff should inform 
the producers about any changes in the payments, or methods of filling 
out applications. The rest of the respondents claimed that the 
availability of information was sufficient - 47.6%, good - 29% and very 
good - as declared by 7.4%.  

Direct payments are one source of income in Polish agriculture. 
Were reminded of that agricultural producers in the Mazowiecki 
Province. Evidenced by the number of applications submitted for 
payment. In 2005, there has been increased interest payments by 7.5% 
compared with 2004. There is no doubt that the money from direct 
payments to financially assist farmers in proportion to their surface. As 
follows from the beneficiaries of different studies assessing the impact 
of subsidies on the financial condition of the farm. 

About 50% of respondents said that their economic situation, 
after Polish accession to the European Union, has not changed. This 
follows from the fact that the study took part in most of those whose 
household size does not exceed 20 hectares. Slight improvement in the 
financial health of holding 23% of respondents noted a significant 
improvement assessed 28% of the respondents. 

49%

23%

28%

has not changed improved slightly definitely improved

 
Figure 2. The impact of direct payments to the financial 

condition of households (%) 
Source: Own study 
 
As is clear from the study, almost 92% of respondents, of Group 

1-5 ha of UAA, replied that the financial situation has not changed. 
Improving the financial situation noticed, until a group of respondents 
in the range 5-20 ha and more. 
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The share of direct subsidies in the agricultural income of farm 
shapes depending on the UAA. The research by Goraj shows that in 
2008, the holdings of 1-5 hectares, this share stood at 3.2%. This 
percentage increases with the change of the surface and from the 5-20 
ha farms averaged 41.7% and for the area from 20 to 50 ha stood at 
45.5%. Farms over 50 hectares of direct payments has shown 
participation in income of 59%. 

An important aspects it’s the possibility of economic 
development of the farm through the use of funding received. Research 
has shown that consumption of current accounts for the largest share 
of subsidies. In particular, owners of small farms allocate payments for 
the purchase and consumption of material goods, which in no way 
associated with agricultural production. A high percentage of 
respondents have allocated funds from direct payments for mineral 
fertilizers, pesticides, fuel and farm equipment. As stressed the 
beneficiaries, the structure of expenditure subsidies has not changed 
more than 4-5 years. Initially, after joining the EU, respondents 
gathered funds necessary to carry out the investment. The majority of 
investments made by larger farms, more than 50 hectares. Low levels of 
investment by small producers was not due to the passivity of the 
group. The reason was rather a lack of own resources for this purpose. 
Lack of cash was also associated with limited access to use other forms 
of EU assistance. Indeed, it required the initial, 100%, the contribution 
of their own to invest. Among the respondents surveyed, one can see a 
clear differentiation in the disbursement of payments, depending on the 
size of the farm. 

To show the relationships between selected variables in the paper 
were also carried out an analysis of the correlation between the area 
farms and the expenditure incurred on consumption and investment 
(table 1). 

Table 1 
The correlation coefficients between the surface of the farm 

and the selected variables 
Specification Expenditure on: 
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0,437 0,298 0,188 0,290 0,466 0,358 -0,528 

Source: Own study 
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The data presented in Table 1 can be seen occurring positive 
correlation between the area maintained a household expenditure on all 
types of inputs and investment. This means that the larger the 
household size is kept the more money spent on the payment of 
fertilizers, pesticides, seed, machinery, farm equipment and 
modernization of agricultural buildings. The strongest link exists 
between the surface of the holding and the expenditure incurred for the 
purchase of machinery and agricultural equipment, and is 0,466. 

Conclusions. Polish accession to the EU, as shown by studies, 
significantly contributed to improving economic conditions. This 
applies especially to large farms. Producers were given an opportunity, 
benefit from many programs and activities aimed at improving the 
management, development and modernization of farms. Results of 
studies conducted among selected farmers province showed that the 
use of direct payments depended largely on the size of the holdings. 
Farms of 10 ha less devote the revenue from direct payments in the 
vast extent on current consumption. Households whose agricultural 
area exceeds 10 hectares, the area payments were used for the purchase 
of current assets or fund investments. It was also found that in the 
analyzed group of farms, direct payments affect their economic 
situation. This was particularly the group holding its area larger than 20 
hectares. 
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In the article are examined сonnection between the type’s  activity of subject’s 

menage and scale of production, operating efficiency, and size of companies of area.  
У статі розглядаються зв’язки між видом діяльності суб’єкта 

господарювання та масштабом виробництва, операційної ефективності та 
розміром компаній області.  

 
Raising of problem is in a general view. On the basis of the 

neoclassical economy understanding of efficiency results from a 
concept of economic welfare. According to this concept, the highest 
level of economic welfare is achieved basing on a market mechanism, 
which allows to maximization of producer’s and consumer’s surpluses. 
Maximization of economic welfare is achieved when there is a balance 
between supply and demand on the perfect competitive market.  

In this case efficiency means a degree of approximation of a 
quantity and price of goods on particular market to a balance quantity 
and price possible for obtaining in conditions of the perfect 
competition.  

According to wide understanding of economic efficiency of a 
company, it means the best production and turnover results. 
Company’s efficiency is usually measured with use of partial 
performance indicator of engaged material and nonmaterial resources.  

Aims of the article. The main aim of the research was to 
determine relations between a kind and scale of activity, and operation 
efficiency in large area companies.  

Exposition of basic material. The following research methods 
were used in order to realize this aim: 

• documentary method; 
• literature study method; 
• expert method with use of an interview questionnaire; 
• statistical methods (statistical description, correlation analysis, 

regression analysis); 
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• method of financial reports analysis; 
• zero unitarization method. 
The zero unitarization method was used for complex evaluation 

of financial efficiency in researched companies. It allows to using a 
synthetic measure, influencing on increase in clarity and a level of 
results comparability. Examining one synthetic indicator in spite of a 
set of analytical indicators allows to finding total influence of many 
activities (parameters) on results of conducted operations in the field of 
outsourcing.  

The research was conducted in large area farms on the area of 
north-western voivoships. Data was collected from 60 companies, 
different in case of a scale of a carried activity and an economic size. A 
number of research entities was constant in all years. The table 1 
presents the main features characterizing the researched population. 

Companies participating in the research had more than 100 ha of 
farmland. It was relatively large entities, with a developed organisational 
structure. The majority of companies to 300 ha constituted one-unit 
entities whereas in the group of more than 300 ha there were more 
entities with two or three units.  

About 40% of researched companies changed the area of 
farmland in the researched period, of which more then 25% decreased 
area of their activity and only 15% increased it. 

Table 1. 
Characteristic of companies 

Selected parameters of 
companies’ description in years Specification 
2005 2006 2007 2008 

Average area of farmland (ha) 598.95 591.73 582.25 575.97 
Median 470.50 454.50 460.50 460.50 
Average number of ESU 281.01 251.42 260.45 247.23 
Median 169.98 149.98 150.93 164.25 
Employment (number of 
persons/100 ha of farmland) 2.62 2.67 2.71 2.71 

Median 2.25 2.24 2.19 2.23 
Value of assets in thousand zl 4692.39 5116.28 5654.60 6289.73 
Median 2996.00 3316.00 3931.00 4240.00 

Source: own study 
 
The average area of researched farms declined from 599 ha of 

farmland in 2004 to 576 ha in 2007, which constitutes 4%. Decreasing 
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influence of this phenomenon has been observed recently which can 
prove that the largest intensity of changes in the agrarian structure took 
place after the accession to the EU.  

The conducted research shows that employment in the 
researched companies measured in a number of persons per 100 ha of 
farmland was at the similar level in the researched period, which can 
prove optimization of this factor in the post-accession period [Jarka 
2004]. The highest labour productivity was noted in the companies of 
300-500 ha of farmland. This indicator was about 16% higher than in 
the smallest farms and about 8% higher than in the largest farms in 
particular years. Relatively low income was gained from running trade 
activity.  

Expanding reproduction of assets took place in the researched 
period. The assets value raised by over 34% and its largest increase took 
place in the group of the smallest companies (by more than 50%). On 
the other hand, the largest companies increased the value of their assets 
by 29% which was caused mainly by raise of expenditures for 
modernisation. The table 2 presents the value of investment 
expenditures and the rate of investment in entities by area groups. 

Table 2 
Value of investment expenditures and rate of investment in years 

and area groups of companies 
Values of indicators in years in area 

groups Specification 
100 – 300 ha 301-500 ha 500 ha 

2005 84.39 135.15 691.63 
2006 272.00 165.54 893.29 
2007 344.70 601.46 780.79 

Values of expenditures 
(thousand 
zl/company) 

2008 232.87 243.08 832.71 
2005 2.10 2.20 1.42 
2006 6.08 1.89 1.90 
2007 5.76 6.53 1.94 

Rate of investment  
(investment 
expenditures/amortiz
ation)  2008 3.15 2.31 2.16 
Source: own study 

 
Generation and regeneration of fixed assets in large area farms is 

one of the most difficult problems in a sphere of their management. 
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 It results mainly from low profitability of agricultural companies 
and as a result - small capacity to assets accumulation. On the other 
hand agricultural production is characterized with large assets 
consumption and seasonal use of a part of production assets, especially 
machines and devices used in plant production. That is why decisions 
on an investment activity must take into account a real need of 
companies in the field of selected investments as well as possibilities of 
gaining external sources for their financing. In the analyzed period the 
highest investment expenditures took place in the companies with the 
largest areas. It results mainly from the value of assets in this group.  

The highest increase in total income per one employee took 
place in the smallest companies (150%) in the period 2004-2007. The 
value of this indicator was conditioned both by the relatively low level 
of employment in this group of companies as well as values of income, 
mainly from sale. The value of the rest operational income, resulting 
from direct payments was comparable per an area unit. It worth 
indicating that there is a higher rate of increase in the average wage in 
comparison to total income per employee (table 3). 

As it was indicated by Runowski labour costs are in a group of 
costs, which have quicker rising tendency in long-time period than the 
rest of factors of production. It means that companies using hiring 
labour force must conduct further optimization of employment and 
implementation of more labour-saving technologies. A relatively high 
level of substitution of live labour with objectified labour in this group 
can be evaluated with use of the rate of investment. Rational use of 
hired labour force in agriculture results mainly from seasonal character 
of labour demand during a year. Keeping a lower level of employment 
allows to forming efficiency of the labour factor in these agro-technical 
periods when there is natural decrease in demand for it.  

This indicator is the most synthetic one so it has large 
information capacity. Its value is conditioned by the profit margin, 
return on assets as well as financial leverage effect. In the researched 
population the high assets rotation was characterised for companies 
from a group to 300 ha of farmland. At the same time these entities 
reached the highest return on owner’s equity with the high level of 
turnover profitability. 
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Table 3 
Efficiency indicators of labour 

Indicators value in year Indicators in area 
groups of companies 2005 2006 2007 2008 

Average 
in the 
period 

Rate 
2004=

100 
Average wage with liabilities per employee in thousand zl per year 
100-300 24.11 30.47 33.89 40.94 32.35 169.82 
301-500 24.78 25.15 26.30 31.87 27.02 128.60 
>500 30.34 31.49 32.84 36.42 32.77 120.02 
Total costs per employee in thousand zl per year 
100-300 214.49 173.38 214.49 266.93 217.32 177.13 
301-500 166.93 167.64 173.56 203.62 177.94 121.98 
>500 185.84 202.39 208.93 238.75 208.98 128.47 
Total income per employee in thousand zl per year 
100-300 267.56 215.90 267.56 309.60 265.16 150.13 
301-500 213.75 191.41 225.23 294.42 231.20 137.74 
>500 225.68 229.42 237.79 275.40 242.07 122.03 
Proportion of wages with liabilities in total costs 
100-300 15.69 16.82 16.75 17.63 16.72 112.37 
301-500 16.69 16.20 16.53 17.16 16.64 102.81 
>500 19.24 18.93 19.58 19.31 19.27 100.35 
Total income per 1 zl of labour costs 
100-300 11.65 13.31 12.28 12.99 12.56 111.47 
301-500 9.02 7.87 9.12 9.91 8.98 109.91 
>500 7.95 7.64 7.96 8.78 8.08 110.48 

Source: own study 
 
The method of zero unitarization allows to complex evaluation 

of financial efficiency in researched companies. The research procedure 
consists of the following phases: 

 defining of diagnostic features, 
 normalization of values of selected measures, 
 aggregation of individual indicators, 
 building the aggregated indicator. 
Table 4 presents values of the complex performance indicator in 

different companies according to the scale of their operation.  
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Table 4 
Value of the complex performance indicator in years 

Complex performance 
indicator in years Area groups of 

companies in ha 2005 2006 2007 2008 

Average value of 
the complex 
performance 

indicator in years 
100-300 0.644 0.581 0.599 0.585 0.602 

301-500 0.559 0.547 0.497 0.500 0.525 

>500 0.483 0.499 0.488 0.479 0.487 
Total in researched 
population 0.562 0.542 0.528 0.522 0.538 

Source: own study 
 
The value of the complex performance indicator in companies 

was influenced by particular partial indicators concerning the period of 
the research. Their analysis proves that there were fluctuations in values 
of particular return indicators. It is possible to notice that substantial 
growth of financial efficiency took place from 2004 – the Polish 
accession to the European Union.  

The highest values of the complex performance indicator were 
achieved in companies of the smallest scale of operation, next were 
units of medium scale of operations. The lowest values of the complex 
performance indicator were noted in companies operating on areas 
more than 500 ha. It is worth indicating that if the value of the 
aggregated indicator is closer to one, then company’s operation is more 
similar to the assumed model characterized with the highest level of 
efficiency in all researched areas.  

Conclusions. 
1. The research shows that employment in examined companies, 

measured in a number of persons per 100 ha of farmland, was on the 
similar level in the researched period, which can proves optimization of 
this factor in the pre-accession period. 

2. The highest level of labour productivity was noted in the 
companies of 300-500 ha of farmland. This indicator was about 16% 
higher than in the smallest farms and about 8% higher than in the 
largest farms in particular years. 

3. The expanding reproduction of assets took place in the 
researched period. The value of assets raised by over 34% and the 
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largest increase took place in the group of the smallest companies (by 
more than 50%). 

4. The financial efficiency analysis was conducted according to 
the accepted research methods with use of the zero unitarization 
method. The complex performance indicator was calculated. The 
highest values were characteristic for companies of the smallest scale of 
operation, next there were entities of the medium scale of operation. 
The lowest values of the complex performance indicator were noted in 
companies operating on more than 500 ha of farmlands. It is worth 
indicating that if the value of the aggregated indicator is closer to one, 
then company’s operation is more similar to the assumed model 
characterized with the highest level of efficiency in all researched areas. 
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ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статті розглядаються передумови, шляхи, можливості, 

перспективи й досвід використання соломи в якості джерела енергії в умовах 
України. Для порівняння наводиться досвід Польщі й проводяться аналогії у 
розвитку альтернативної енергетики.  

In the article pre-conditions, ways, possibilities, prospects and experience of 
the use of straw, are examined in quality an energy source in the conditions of 
Ukraine. For comparison experience of Poland is pointed and analogies are 
conducted in development of alternative energy.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Україна 

завжди була країною з високорозвиненим сільським 
господарством. До тих пір, поки ціни на енергоносії були не 
високими, а екологічні проблеми не були настільки актуальними, 
на можливості використання відходів сільського господарства в 
якості паливних ресурсів, практично не звертали уваги.  

Останніми роками проблема енергоносіїв постала досить 
гостро, особливо для сільгоспвиробників, що відчувають постійну 
нестачу коштів. Тому можливість використання рослинних решток 
у якості палива є досить привабливою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні увага 
дослідників все частіше привертається до різних шляхів утилізації 
або використання у якості вторинної чи енергетичної сировини 
відходів сільськогосподарського виробництва [1-5]. Досить цікавим 
й практично корисним для України може стати досвід Польщі у 
цій галузі [7-8]. 

Цілі статті. Метою досліджень було вивчення передумов та 
можливостей використання соломи у якості енергетичної 
сировини в умовах України. 

Виклад основного матеріалу. Велике різноманіття 
рослинних решток з біоенергетичної точки зору можна розбити 
на дві основні групи. Перша група – це рослинні рештки, що 
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супроводжують технологічні процеси отримання основної 
сільськогосподарської продукції (табл. 1.) [1] і зараз утилізуються, 
як то: виноградна лоза і гілки після обрізання плодових дерев, 
лузга, тощо, друга – це солома й стебла сільськогосподарських 
культур.  

Таблиця 1 
Кількість рослинних решток у 2009 році 

Група культур 
Площа вирощування, 

млн. га 
Кількість 

рослинних 
решток, млн. т. 

Зернові колосові 13,7 42,8 
Кукурудза 2,2 12,5 
Соняшник 4,1 7,9 
Ріпак 1,1 3,9 
Інші культури 1,1 2,9 
Всього 22,8* 70 

* Враховано площі культур, після збирання яких на полі 
залишаються стебла і солома. 

 
При сучасному валовому зборі зерна на рівні 50 млн. т для 

енергетичних цілей може бути використано до 24 млн. т соломи. 
При зростанні валового збору до 80 млн. т ця цифра зросте до 40 
млн. т. Якщо врахувати, що така кількість рослинної маси 
еквівалентна 5 і 8 млн. т.у.п, відповідно, значення такого виду 
біопалива важко переоцінити. Так, енергія, що може бути 
отримана при використанні такої кількості палива, перевищує 
потужності усіх опалювальних котелень, що експлуатуються у 
сільській місцевості. Використання соломи в таких обсягах 
дозволило б зекономити від 4,5 до 14 млрд. м3 природного газу та 
зменшити викиди CO2 до атмосфери приблизно на 12 – 16 млн. 
тонн [2]. 

Що стосується використання соломи і стебел культурних 
рослин для виробництва біогазу або спалювання в якості твердого 
палива, то при визначенні допустимих обсягів їх як 
біоенергетичної сировини необхідно враховувати і традиційні 
напрями їх використання: для утримання і годівлі тварин та 
відтворення родючості ґрунту. Науково обґрунтований баланс 
рослинних решток за всіма напрямами використання показано у 
таблиці 2 [2].  

Найбільшим потенціалом біомаси володіють Одеська (0,64 
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Мт.н.е), Дніпропетровська (0,56 Мт.н.е), Полтавська (0,51 Мт.н.е), 
Кіровоградська (0,49 Мт.н.е), Запорізька (0,44 Мт.н.е), Донецька 
(0,43 Мт.н.е), Харківська (0,41 Мт.н.е) області. Ці області 
покривають 47,8% загальних ресурсів біомаси. Вони розташовані у 
західній і південній Україні, для яких характерною є інтенсивна 
сільськогосподарська діяльність. У цих областях відходи сільського 
господарства становлять більше 79% загальних ресурсів біомаси. 

Таблиця 2 
Баланс рослинних решток  

за всіма напрямками використання 
Напрями використання 

Роки  
Кількість  

рослинних 
решток 

на корм і 
підстилку для 
тваринництва 

заробка 
в ґрунт 

на 
енергоносії 

2005 53 15 21 17 
2008 75 20 29 26 
2009 70 19 28 23 

Прогноз на 2015 
(80 млн. т.зерна) 120 32 48 40 

 
Значні ресурси біомаси наявні також у Миколаївській (0,40 

Мт.н.е), Київській (0,38 Мт.н.е), Херсонській (0,32 Мт.н.е), 
Чернігівській (0,31 Мт.н.е) та Винницькій (0,29 Мт.н.е) областях. Ці 
області складають 23,4% загального потенціалу біомаси. Згадані 
області є також важливими сільськогосподарським зонами. Частка 
відходів сільського господарства в цих областях більше ніж 71% від 
загальної кількості ресурсів біомаси. 

Зараз для виробництва енергії використовується солома в 
обсязі, еквівалентному 2 ГВт.год/рік. Прогноз розвитку 
біоенергетики показує, що споживання соломи та стебел для 
виробництва енергії в 2030 р. буде еквівалентним 23 ТВт.год/рік, 
можна припустити, що в 2050-му році цей показник зросте до 50 
ТВт.год/рік, що потребуватиме використання до 60% технічно 
доступних ресурсів. 

Теплова енергія 1 кг соломи з вологістю 15% становить біля 
14,3 MДж, що відповідає запасам теплової енергії 0,81 кг деревини 
для опалення, 0,75 грубого вугілля або 0,41 м3 природного газу. 

У таблиці 3 представлені розрахункові показники 
економічної ефективності використання соломи в якості палива у 
розсипному вигляді, ущільненої у рулони або пресованої у 
брикети.  
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Таблиця 3 
Показники економічної ефективності використання соломи  

як альтернативного джерела палива 
Економічна 

ефективність 
виробництва тепла із 

соломи у порівнянні із 
газовим опаленням, 

грн 

Тип обробки 
соломи 

Витрати на 
заготівлю, 

грн/т 

Витрати на 
спалювання 

грн/т 

Собівартість 
транспортува

ння 
автотранспор
том на 10 км 

грн/т 

Середня 
собівартіст

ь 
виробницт

ва тепла 
грн./ГДж на 1 т 

соломи на 1 ГДж 

Подрібнення 108 407 72 43 600 50 
Ущільнення у 

рулони 112 415 68 47 526 47 

Брикетування 467 382 22 72 451 38 
 
У якості порівняння слід зауважити, що у сусідній Польщі 

щороку виробляється близько 25 млн. тонн соломи (еквівалентних 
11,5 млн. тонн вугілля) [3]. Оцінюється, що для енергетичних цілей 
можна використати близько 8-10 млн. тонн. Це дозволить 
зменшити використання вугілля приблизно на 4-5 млн. тонн, а 
також зменшити викиди CO2 до атмосфери приблизно на 8-10 
млн. тонн. Ціна тонни соломи складає 80 – 100 злотих. 
Спалювання соломи супроводжує залишкова емісія S02, а значення 
емісії NOx такі ж, як з вугільних котелень. Зольні залишки 
становлять 3-5% від маси спалюваної соломи. Головною 
складовою попелу є калій, що може використовуватись у якості 
добрив.  

У Польщі солома використовується як паливо для обігріву 
житлових будинків, господарських будівель в аграрних 
підприємствах, комунальних котельнях, теплоелектроцентралях. 

В Україні зараз випускаються котли для спалювання соломи 
різних конструкцій та потужності. В Україні їх продукують ВАТ 
“ЮТЕМ” (Київ), ВАТ “Бриг”, ВАТ “Могилівський машзавод 
ім. С. М. Кірова”, ЗАТ “Порцелакінвест (Київ), ВАТ “Макагротех” 
(м. Макарів Київської обл.); ВАТ “ЮТЕМ” продукує котли за 
ліцензією датської компанії “ЮТЕМ”. Їх потужність — від 150 до 
860 кВт. Вони пристосовані для використання пресованої соломи у 
великих рулонах і паках. Котли “ЮТЕМ” призначено для 
опалення ферм, теплиць, шкіл та інших об’єктів [5].  

Впровадження іноземних котлів в Україні і демонстрація їх 
успішної роботи сприяла розвитку виробництва аналогічних 
котлів українськими підприємствами. У 2003 р. ВАТ 
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«Південтеплоенергомонтаж» за винятковою ліцензією фірми 
Passat Energi (Данія) розпочало випуск теплогенераторов (котлів) 
для спалювання тюкованої соломи. Виробляються котли 
потужністю 150, 250, 300 і 600 кВт, які приблизно на 30% дешевше 
західних аналогів. Проте для українських сільськогосподарських 
підприємств вартість цих котлів все ще залишається дуже високою, 
і вони продаються, в основному, за кордон (Польща, Данія). 
Іншим позитивним прикладом є ЗАТ «Житомирремхарчомаш», 
що випускає водогрійні котли з нижньою подачею палива на 
деревних відходах потужністю 40-820 кВт. Середня вартість такого 
обладнання 20-30 дол./кВт, що приблизно в 6 разів дешевше 
аналогічних котлів закордонного виробництва. Котли 
виробництва «Житомирремхарчомаш» активно продаються на 
ринку України й уже починають поступово виходити на ринок 
сусідніх країн СНД. Крім того, СПКТБ «Енергомашпроект» 
успішно займається розробкою котлів для спалювання лушпиння 
соняшника [6]. 

Солома як паливо, що використовується для спалювання у 
котлах, характеризується великою неоднорідністю та різним 
вмістом мінеральних частин і, що дуже важливо, різною вологістю. 
Летючі складові соломи сягають 70%. Тому солома вважається 
досить важким паливом для ефективного спалювання. Для 
отримання нормального режиму горіння соломи необхідно, щоб її 
вологість не перевищувала 20%. 

Сучасні котлоагрегати для спалювання соломи дозволяють 
отримати показники ККД на рівні 80-90% з наднизькими 
показниками викидів.  

В процесі спалювання соломи горючі гази і недоокислені 
частки палива вимагають допалювання при температурі понад 800 
°C, перед тим як вони охолонуть у зоні теплообмінника котла. Для 
такого способу спалення використовують різні конструкції котлів, 
складність якої залежить насамперед від потужності котла.  

Можна виділити три головні типи котлів для спалювання 
соломи: 

 котли з „сигарним” спалюванням всього тюку соломи. 
Переважно це великі котли, якими забезпечені теплові мережі 
і теплоелектроцентралі, оснащені автоматичною системою 
завантаження тюками соломи масою до 500 кг; 

 котли для спалювання подрібненої соломи малої та 
середньої теплової потужності. Подача соломи відбувається від 
соломорізки пресованої соломи (кожна з яких пристосована для 
окремого виду тюків соломи) через систему транспортерів або за 
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допомогою повітряного потоку. Паливо подається безперервно. 
Система автоматичної подачі соломи істотно впливає на ціну 
всього агрегату; 

 котли з двофазним спалювання тюків малої та середньої 
потужності. Двофазне спалювання є комбінацією процесів 
газифікації біопалива та спалювання газу і часток палива в потоці 
припливного повітря. 

Перша в Польщі велика опалювальна котельня із 
застосуванням соломи у якості палива була введена у експлуатацію 
26 жовтня 1996 р. в мікрорайоні Зеленки в селі Шропи у гміні 
Старий Тарг біля Мальборка. У проекті використовуються 2 
датські котли DANSTOKER, кожен потужністю 500 кВт, які 
опалюють 450 будинків. У якості палива використовують солому в 
пресованих тюках розмірами 2x1x0,85 м, що безперервно 
подається в топку автоматичним способом. Попіл і шлак 
становлять 3,5% маси спаленої соломи. Своєчасно контролюється 
якість димових газів. Котельню на одній зміні обслуговує два 
працівники. Опалення у такий спосіб є у 3 рази дешевшим, ніж до 
модернізації вугільної котельні. Вартість виробленого з соломи 
тепла складає близько 8 зл/ГДж, в той час як з вугільного пилу – 
19,3 зл/ГДж, а з кам'яного вугілля – 28 зл/ГДж [3] . 

Котельню на соломі з приблизно такими ж параметрами, як 
в Зеленках (1 MВт) побудовано на початку 1997 року в Грабовцю 
біля Замосця (1 MВт), а в середині 1997 року в Чернині біля 
Мальборка (3 MВт). Дещо пізніше побудовано котельню на соломі 
в Любаню (8 MВт). Оригінальний польський проект 
застосовується в котельні на соломі в селі Венець на 
Собешевському острові біля Гданська (0,6 MВт). Побудовано також 
декілька котелень середньої потужності, опалюваних соломою, що 
використовують обладнання фірми GRASO зі Старогарду 
Гданського. Це котельні у Бончку біля Старогарду Гданського (0,6 
MВт), в Каменніку біля Ельблонга (0,3 MВт) і в Трутновах біля 
Тчева (0,3 MВт). У котельнях, розташованих у Бончку, Каменніку і 
Трутновах, використовуються солом'яні тюки циліндричної 
форми діаметром 1,5 м і висотою 1,2 м. Спалювання відбувається 
системою одноразового завантаження за відсутності безперервної 
подачі палива. У котел одночасно завантажуються 2 тюки, а час 
"сигарного згоряння" становить 4-9 год., залежно від температури 
зовнішнього повітря. У Каменніку обігрівається мікрорайон з 82 
будинками, в Бончку – свинарник з поголів’ям у 6000 свиней. 
Фірма Graso пропонує також соломоспалювальні котли 
потужністю 350 кВт і менше. Фірма Bioagra розпочала побудову 
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теплоелектроцентралі, опалюваної соломою. Вартість будови 
становить біля 200 млн. злотих [9]. 

У Польщі виробляються також соломоспалювальні котли 
малої потужності (50-60 кВт) для сільськогосподарських 
підприємств. Такі котли виробляються фірмами Energomontaz в 
Гданську (45 кВт), METALERG з Олав біля Вроцлава (60 кВт), 
ТОВ Спомаж та ін.  

На кінець 2008 року в Польщі на соломі працювало 43 
котельні великої потужності (>500 кВт) і близько 240 менших 
(<500 кВт) котелень. Загальна потужність цих котелень становила 
83 MВт. 

У більшості господарств соломоспалювальні котли 
включені до мережі центрального обігріву паралельно з основним 
опаленням, що дозволяє зберегти енергетичну безпеку на випадок 
браку пелет або брикетів з соломи. Єдиним обмеженням для 
такого проекту є потреба у додатковому просторі у котельнях  

під обладнання. Котли середньої потужності пристосовані 
для спалювання тюків вагою до 12 кг. Обслуговування котлів дуже 
просте. До котлів потужністю до 100 кВт завантажується декілька 
невеликих брикетів вагою до 12 кг від 2 до 6 штук не частіше, ніж 
три рази на добу. Влітку однієї загрузки соломи на добу достатньо 
для підігріву води для системи гарячого водопостачання. 
Застосування у системах гарячого водопостачання та обігріву 
теплозбірника дозволяє значно полегшити їх обслуговування. 
Ємність вмістилища розраховується, виходячи з потужності котла. 
Коефіцієнт корисної дії твердопаливних котлів, розрахованих на 
спалення брикетів, не перевищує 80%. Великим недоліком для 
використання цього типу котлів є їх вимогливість до вологості 
соломи, яка не повинна перевищувати 20%. Підвищений вміст 
вологи призводить до значного зменшення теплотворної 
здатності, навіть до 8 MДж/кг (тобто майже до 50%), та неповного 
згоряння паливних брикетів.  

Польський ринок насичений котлами великої потужності 
(100 – 500 кВт) для спалювання соломи в брикетах та котлами 
потужністю до 1 МВт для спалювання подрібненої соломи.  

Спалювання подрібненої соломи в котлах не вимагає 
застосування добре просушеного палива. Іншою перевагою таких 
котлів є можливість застосування сучасних рішень при 
завантажуванні біомаси, що дозволяє управляти продуктивністю 
котла. Коефіцієнт корисної дії котлів великої потужності 
становить близько 85% при плавному регулюванні потужності від 
20% до 100%. Але виникає інша проблема – поставка необхідної 
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кількості палива. Для гарантованої роботи котельні потужністю 1 
MВт необхідно мати біопаливо у кількості приблизно 1000 тонн на 
обігрівальний сезон.  

Переваги використання соломи для енергетичних 
цілей: 

– зменшення викидів CO2, SO2, NOx; 
– зменшення кількості спалюваної на полях соломи – 

уникнення деградації навколишнього середовища; 
– високий рівень ККД обладнання; 
– збільшення періоду між чистками котла (наприклад, котел 

1 MВт вимагає очистки раз на тиждень); 
– робочий режим котла від 20% до 100% від номінальної 

потужності;  
– значне зменшення коштів на вироблення 1 ГДж теплової 

енергії; 
– використання місцевого відновлюваного джерела енергії; 
– підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції; 
– створення додаткових робочих місць для місцевого 

населення при доставці палива; 
– підвищення енергетичної безпеки; 
– приток на місцевий ринок грошей за виробництво 

„зеленої енергії”. 
Недоліки: 
– низька теплотворна здатність – близько 15 ГДж/т; 
– значна залежність теплотворної здатності від вологості 

соломи; 
– великі витрати на отримання, переробку, транспортування 

та зберігання; 
– недостатня кількість печей для спалювання соломи; 
– недостатня кількість агрегатів для пелетування; 
– недостатньо розвинений та насичений ринок біопалива не 

дає гарантій на забезпечення великих теплоелектроцентралей 
достатньою кількістю соломи; 

– існуючі законодавчі акти не передбачають фінансових 
преференцій за тепло, отримане з соломи в теплових установках 
малої потужності; 

– під час спалювання виділяються: сполуки хлору, калію, які 
спричинюють корозію, а також велика кількість лужних металів, 
що призводять до виникнення шлаків.  
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Висновки. Україна, як розвинена сільськогосподарська 
держава має значні запаси біомаси з відходів сільського 
господарства, використання якого здатне покрити потреби у 
паливі еквівалентні 7,74 млн. т.у.п. 

Використання соломи як палива зменшує ціну за одиницю 
виробленої теплової енергії і підвищує рівень життя сільського 
населення, конкурентоспроможність сільськогосподарської 
продукції і значно зменшує загрозу виникнення пожеж, сприяє 
зменшенню викидів CO2. 

Виробництві тепла з біомаси є конкурентоспроможним 
навіть при використанні закордонного обладнання. При 
застосуванні котлів українського виробництва терміни окупності 
складають близько 2-4 роки при спалювання соломи. Період 
окупності соломоспалювальних котелень на імпортному 
обладнанні становить близько 5 – 6, а на вітчизняному – 2-4 років. 

Для інтенсивнішого розвитку цього ринку звернути увагу 
державних установ та інших інституцій для вирішення низки таких 
проблем:  
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ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 
У статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти 

визначення економічної ефективності інтенсифікації сільського господарства. 
Проаналізовані та систематизовані методичні підходи щодо визначення 
економічної ефективності інтенсифікації в аграрних підприємствах. 

The theoretical and methodological aspects of determination of economic 
efficiency of intensification of agriculture are examined in the article. Methodical 
approaches are analysed and systematized in relation to determination of economic 
efficiency of intensification in agrarian enterprises. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Підвищення 

ефективності агропромислового виробництва є основою 
економічного розвитку нашої країни. Від розв’язання цієї 
проблеми залежить прискорення темпів зростання суспільного 
багатства, підвищення рівня життя народу. Вирішення цього 
завдання можливе лише шляхом впровадження у виробництво 
досягнень науково-технічного прогресу, значного підвищення 
продуктивності праці, структурної перебудови та оптимізації 
агропромислового виробництва тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищення 
ефективності розвитку агропромислового комплексу та 
дослідженню економічних, організаційних, технологічних, 
екологічних, соціальних аспектів інтенсифікації сільського 
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господарства присвячено багато наукових праць вітчизняних і 
зарубіжних вчених. Значний внесок в розробку концептуальних 
положень проблеми зробили українські економісти-аграрники: 
В. Андрійчук, Ю. Мельник, П. Гайдуцький, О. Гудзинський, 
В. Горкавий, П. Макаренко, Л. Мармуль, В. Месель-Веселяк, 
П. Саблук, В. Юрчишин та інші. Основна частина авторів зводить 
економічне зростання до збільшення обсягів виробництва і 
забезпечення його стабільності. Крім того, недостатньо 
розроблена методика оцінки економічної ефективності 
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. 

Цілі статті. Мета дослідження полягає в узагальненні 
теоретичних і методичних засад, розробці методичних і 
практичних рекомендацій щодо аналізу рівня інтенсифікації 
виробництва продукції у сільському господарстві  та пошук шляхів 
підвищення її ефективності. 

Виклад основного матеріалу. Інтенсифікація як 
специфічний процес розширеного відтворення в сільському 
господарстві розвивається на підставі одних і тих же  біологічних 
законів, які діють незалежно від тієї чи іншої суспільної форми 
виробництва, тому вона є основою розвитку підприємств усіх 
форм власності і видів господарювання. Нині вивчення проблеми 
інтенсифікації сільського господарства має особливо важливе 
значення, тому перед наукою поставлено завдання об’єктивного 
висвітлення економічних процесів інтенсивного розвитку 
сільськогосподарського виробництва [8, с.294]. 

Мета інтенсифікації сільського господарства – збільшення 
виходу високоякісної продукції в розрахунку на одиницю 
земельної площі або на голову худоби, а також підвищення 
економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. 
Засобом розв'язання цієї проблеми є додаткові вкладення, що 
зумовлюють концентрацію уречевленої і живої праці на одній і тій 
самій земельній площі, а в тваринництві – на голову худоби. У 
такому понятті інтенсифікації сільського господарства 
відображений її причинно-наслідковий зв’язок. Виходячи з цього 
вивчення інтенсифікації сільського господарства здійснюють у три 
етапи на основі системи показників. Залежно від економічного 
змісту це показники рівня інтенсивності сільськогосподарського 
виробництва, результату і економічної ефективності 
інтенсифікації сільського господарства. 

У процесі інтенсифікації сільського господарства до землі 
прикладаються різноманітні засоби виробництва і жива праця 
сільських трудівників. У зв’язку з цим для визначення рівня 
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інтенсивності сільськогосподарського виробництва 
використовується система економічних показників, серед яких є 
загальні і часткові, вартісні і натуральні [6, с. 159]. 

Із визначення поняття інтенсивності випливає, що 
інтенсивність з економічної точки зору включає в себе дві складові: 
матеріально-речову і результативну. Для кожної з них притаманна 
своя система показників її вимірювання. Важливо пам’ятати, що 
сільськогосподарське виробництво має складну структуру, тому 
виникає необхідність кількісно визначати інтенсивність на трьох 
рівнях його будови: в цілому по підприємству, в цілому по 
рослинництву і тваринництву і в розрізі окремих галузей. 

На рис. 1 наведені показники матеріально-речової складової 
інтенсивності та методика їх визначення. 

 

 
 

Рис. 1. Показники матеріально-речової  
складової інтенсивності 
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Інтегральний показник інтенсивності використання землі 
(Із) визначається за формулою: 

3 ÊïÊìÊð²ç  ,                          (1) 
де Кр – коефіцієнт розораності; 
Км – коефіцієнт меліорованості; 
Кп – коефіцієнт повного використання землі. 
Для оцінки результативної складової інтенсивності 

використовуються показники, наведені на рис. 2. 
 

 
Рис 2. Показники результативної складової  
інтенсивності та методики їх визначення 

 

Показники результативної складової інтенсивності 

По підприємству По рослинництву По 
тваринництву 

По окремих 
галузях 

Коефіцієнт 
віддачі 

авансованого 
капіталу за 
валовою 

продукцією = 
ВП : Ак, де ВП – 
валова продукція 

сільського 
господарства 

Окупність 
виробничих 

витрат 
(спожитих 
ресурсів) 
валовою 

продукцією = 
ВП : ВВ 

Ефективність додаткових 
вкладень у спожиті виробничі 

ресурси Едв = (ВП1-ВП0) : 
(ВВ1 – ВВ0) = ΔВП : ΔВВ 

Окупність 
поточних витрат 

рослинництва 
валовою 

продукцією 
рослинництва = 

ВПр : ВВр 

Ефективність 
додаткових 
вкладень у 
спожиті 

виробничі 
ресурси 

рослинництва 
Едр = (ВПр1-

ВПр0) : (ВВр1 – 
ВВр0) = ΔВПр : 

ΔВВр 

Окупність 
поточних витрат 

тваринництва 
валовою 

продукцією 
тваринництва = 

ВПт : ВВт 

Ефективність 
додаткових 
вкладень у 
спожиті 

виробничі 
ресурси 

тваринництва 
Едт = (ВПт1 – – 
ВПт0) : (ВВт1 – 
ВВт0) = ΔВПт : 

ΔВВт 

Окупність 
поточних витрат 
галузі валовою 

продукцією 
галузі = ВПг : 

ВВг 

Ефективність 
додаткових 
вкладень у 
спожиті 

виробничі 
ресурси галузі 
Едг = (ВПг1-

ВПг0) : (ВВг1 – 
ВВг0) = ΔВПг : 

ΔВВг 



 85 

В основному за однакових інших умов, чим вищі показники 
матеріально-речової складової інтенсивності, тим вищих 
результатів виробництва досягають аграрні підприємства, і 
навпаки, але за умови, що ці показники не перевищують 
раціонального рівня. Щоб переконатися, наскільки підприємству 
було економічно вигідним інвестування ресурсів у виробництво, 
потрібно кожну групу показників матеріально-речової складової 
інтенсивності (по підприємству в цілому, рослинництву, по 
тваринництву і по кожній галузі) розглядати в єдності з 
відповідною групою показників її результативної складової. Чим 
вищі ці результативні показники, тим краще підприємство 
використовує ресурси на стадії виробництва. Детальний аналіз цих 
двох груп показників по рослинництву, тваринництву і окремий 
галузях дає змогу виявити, які виробництва справили найбільш 
істотний позитивний вплив на кінцеві результати господарської 
діяльності, а які – негативний. Отже, управлінський персонал має 
змогу приймати обґрунтовані рішення щодо вдосконаленні 
галузевої структури підприємства. 

Множинність показників матеріально-речової і 
результативної складової інтенсивності нерідко ускладнює аналіз 
через можливу різнонаправленість їх зміни і в окремих випадках не 
дає змоги робити однозначний висновок щодо динаміки 
інтенсивності. Тому є потреба в побудові комплексного показника 
інтенсивності, який поєднував би у собі основні показники її 
складових: динаміку зміни авансованого капіталу і спожитих 
ресурсів та динаміку віддачі авансованого капіталу й окупності 
виробничих витрат (спожитих ресурсів) за валовою продукцією. 
Незважаючи на притаманний комплексним (інтегральним) 
показникам недолік, складність, а інколи і неможливість їх чіткого 
економічного трактування, все ж указані показники мають одну 
безперечну перевагу, на яку ми уже звертали увагу – однозначність 
в оцінці динаміки зміни явища (процесу), для якого характерні 
багато вимірність. 

В розгорнутому вигляді формулу визначення комплексного 
показника інтенсивності з урахуванням вимог до побудови 
інтегральних показників на основі формули середньої 
геометричної, можна записати так: 



 86 

.4

00

11

0

1

00

11

0

1

ÂÂÂÏ
ÂÂÂÏ

ÂÂ
ÂÂ

ÀÊÂÏ
ÀÊÂÏ

Àê
Àê

²ê








                (2) 

Після здійснення необхідних математичних перетворень 
дана формула набуває вигляд: 

4 2
0

2
1 ВПВПІк                                       (3) 

Як бачимо, економічне трактування інтегрального показника 
інтенсивності важко здійснити. Проте є очевидним, що за умови, 
коли Ік > 1, інтенсивність на підприємстві зростає, за Ік = 1 вона 
залишається незмінною і за Ік < 1 – зменшується, що є негативним 
явищем в його розвиткові. 

Узагальнюючим показником рівня інтенсивності 
сільськогосподарського виробництва, який відображує сукупні 
затрати уречевленої і живої праці, є сума вартості основних 
виробничих фондів і поточних виробничих витрат (без 
амортизації) з розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь. У 
господарствах об'єктом інтенсифікації сільськогосподарського 
виробництва в цілому є загальна площа їх сільськогосподарських 
угідь. Цей показник безпосередньо виражає суть інтенсифікації і 
характеризує рівень інтенсивності всього сільського господарства. 

Важливим показником рівня інтенсивності сільського 
господарства є річні виробничі витрати на гектар 
сільськогосподарських угідь або на голову худоби. Річні витрати 
сільськогосподарського виробництва включають частину вартості 
основних фондів у розмірі амортизації, віднесеної на собівартість 
продукції, а також вартість спожитих оборотних засобів, у тому 
числі і оплату праці. Цей показник залежно від об’єкта 
інтенсифікації може характеризувати рівень інтенсивності всього 
сільського господарства або окремих його галузей. 

Рівень інтенсивності сільського господарства 
характеризується також таким показником, як затрати живої праці з 
розрахунку на гектар земельної площі або голову худоби. 
Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва здійснюється 
на основі широкого використання досягнень науково-технічного 
прогресу, що сприяє впровадженню комплексної механізації і 
автоматизації виробничих процесів, підвищенню продуктивності 
праці. Тому на відміну від інших показників затрати праці на 
одиницю земельної площі або голову тварин у процесі 
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інтенсифікації закономірно зменшуються. Це відображує 
відповідні зміни у співвідношенні затрат уречевленої і живої праці 
з підвищенням технічної озброєності сільського господарства [3]. 

Економічну ефективність інтенсифікації сільського 
господарства характеризують такі показники: продуктивність 
праці, фондовіддача, окупність виробничих витрат, собівартість 
продукції, розмір валового, чистого доходу і прибутку на 1 га 
земельної площі, рівень рентабельності виробництва, окупність 
додаткових витрат. Останній показник у загальному вигляді 
характеризує економічну доцільність збільшення виробничих 
витрат і визначає ефективність їх використання. Окупність 
додаткових витрат – це середньорічний приріст вартості валової 
продукції сільського господарства з розрахунку на 1 грн. 
додаткових витрат, що зумовили цей приріст у процесі 
інтенсифікації виробництва [6, с. 162]. 

Необхідно відзначити, що практика останніх років не 
показала ефективності системи ціноутворення в сільському 
господарстві, що значною мірою зумовило збитковість переважної 
більшості сільськогосподарських підприємств. У свою чергу 
збитковість сама по собі стримувала процес інтенсифікації, тому 
що господарства не мали прибутку – джерела додаткових вкладень. 
Крім того, в умовах збиткового виробництва відсутні матеріальні 
стимули щодо підвищення рівня та ефективності інтенсифікації як 
для підприємств, так і для їх працівників. 

У конкретних господарствах кількісне збільшення 
додаткових вкладень різною мірою поєднується з турботою про їх 
якісне і комплексне використання відповідно до спеціалізації та 
інших умов виробництва Тому послідовні вкладення праці та 
засобів в окремих підприємствах характеризуються різною 
продуктивністю, їх ефективність може як підвищуватись, так і 
знижуватись, якщо до складу додаткових вкладень включаються 
явно непродуктивні витрати. 

Висновки. Економічна ефективність інтенсифікації 
залежить від її рівня. При цьому підвищення ефективності 
додаткових вкладень має місце в межах оптимального рівня 
інтенсивності, зумовленого даним рівнем розвитку продуктивних 
сил. У початковий період переходу до послідовної інтенсифікації, 
коли необхідно здійснити великі вкладення, які не забезпечують 
прямого значного приросту продукції, ефективність додаткових 
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вкладень, як правило, низька. 3 підвищенням рівня інтенсивності, 
насиченням кожного гектара землі матеріально-технічними 
засобами, ростом науково-технічного прогресу ефективність 
витрат підвищується навіть при зниженні темпів сукупних 
вкладень. 

Досягнення високої ефективності додаткових вкладень 
пов’язано не лише з підвищенням рівня витрат з розрахунку на 
гектар земельної площі, а також із створенням для цього 
відповідних економічних умов і можливостей господарювання 
через систему ринкових відносин та розвитку аграрної 
інфраструктури. 
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ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статті йдеться про необхідність формування державної 

інноваційної політики України, створення регіональних цільових 
інноваційних програм, у яких будуть віддзеркалюватися і процеси 
інноваційного оновлення суб’єктів АПК. Досліджено можливості 
впровадження відповідних стратегій підприємствами агропромислового 
комплексу, запропоновано механізми їх реалізації. 

The article deals with the necessity of forming the state innovative policy of 
Ukraine, creation of the regional purpose-oriented innovative programs, which will 
reflect the processes of innovative update of agro-industrial complex subjects. It is 
investigated possibilities of the proper strategies application by the enterprises of agro-
industrial complex, the mechanism of their realization is offered. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема 

створення дієвого механізму реалізації інноваційної політики 
підприємствами агропромислового комплексу сьогодні є 
надзвичайно загостреною, оскільки її розв’язання щільно пов’язане 
з важливими науковими та практичними завданнями щодо 
формування та подальшого удосконалення організаційно-
економічних взаємовідносин між підприємствами, метою якого є 
оптимізація забезпечення національного продовольчого ринку 
власними товарними ресурсами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній 
літературі є чимало публікацій стосовно формування інноваційної 
політики підприємствами окремих галузей і сфер 
агропромислового комплексу України [1]. Аналіз результатів 
дослідження свідчить про недостатність наукового обґрунтування 
цього процесу, відсутність комплексного підходу. Разом з тим, 
залишаються недослідженими проблеми пошуку альтернативних 
шляхів щодо вибору виду стратегії інноваційного розвитку 
підприємств АПК. 

Цілі статті. Стаття присвячена комплексному розгляду 
основних аспектів формування інноваційної політики суб’єктів 
АПК. Основним цілями є характеристика основних видів 
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стратегій, що застосовуються країнами, які досягли успіху в 
освоєнні наукоємних технологій, забезпечили випуск інноваційної 
продукції; дослідження можливостей впровадження таких стратегій 
у сфері суб’єктів АПК України, опрацювання механізмів їх 
реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Національна економіка 
потребує опрацювання державної інноваційної політики, яка має 
будуватися з урахуванням специфіки галузей, у тому числі й сфер 
АПК. При побудові ефективних організаційно-економічних 
відносин підприємств АПК урахування інноваційних аспектів буде 
корисним для максимального використання їх конкурентних 
переваг. 

Пріоритетом державної інноваційної політики мають стати  
високоефективні, швидкоокупні, ресурсоощадні та 
ресурсозберігаючі інноваційні проекти, що дасть змогу підвищити 
ефективність виробництва аграрної продукції та оптимізувати 
забезпечення внутрішнього продовольчого ринку власними 
товарними ресурсами. 

Досвід країн світу, що досягли успіхів в інноваційному 
оновленні виробництва продукції, дозволяє виокремити принципи 
формування стратегій розвитку інноваційної сфери, які можуть 
бути використаними в Україні при розбудові організаційно-
економічних взаємовідносин підприємств АПК, а саме: 

стратегія “нарощування” базується на використанні власного 
науково-технічного та виробничо-технологічного потенціалу з 
залученням зарубіжного досвіду. При раціональному використанні 
результатів фундаментальної та прикладної науки для підвищення 
виробничого потенціалу поступово збільшуються обсяги випуску 
конкурентоспроможної продукції, запроваджуються нові 
технології; 

стратегія «запозичення» полягає у тому, що використовуючи 
інноваційний потенціал власної країни, освоюється випуск 
наукоємної продукції, що виробляється в індустріально розвинутих 
країнах. Поступово нарощується виробництво продукції на 
підставі розвитку власного потенціалу, з’являється можливість 
проводити роботи з повного інноваційного циклу - від створення 
до реалізації інноваційної продукції; 

стратегія «перенесення» полягає у використанні світових 
досягнень в економіці власної країни шляхом купівлі ліцензій для 
освоєння виробництва продукції нових поколінь. 

Нам видається важливим, що одним з основних механізмів 
державної підтримки інноваційного шляху розвитку суб’єктів АПК 
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України мають стати регіональні цільові програми, що 
концентрують кошти регіональних бюджетів та позабюджетних 
джерел на фінансуванні як наукових досліджень, так і на їх 
освоєнні у конкретному виробництві того чи іншого підприємства 
[2].  

Інноваційні технології у сфері ресурсозбереження та 
ощадливого ресурсовикористання сприятимуть скороченню втрат 
сільськогосподарської сировини, підвищенні ефективності її 
використання при виробництві продуктів харчування. 

Для підприємств переробної сфери АПК інноваційного 
оновлення потребують харчові технології. 

Інноваційний розвиток взаємовідносин підприємств малого 
бізнесу у сфері АПК спрямований на посилення їх ролі у 
товарному забезпеченні продовольчого ринку. 

Інноваційного оновлення потребує система підготовки 
кадрів для суб’єктів АПК, яка має бути спрямованою на 
високоефективне кадрове забезпечення процесів виробництва 
сільськогосподарської сировини, її переробки та доведення 
продуктів харчування до споживачів. 

Важливим рівнем використання інноваційної складової у 
формуванні взаємовідносин підприємств АПК мають стати 
програми технологічного розвитку як вагомі елементи 
стратегічних планів окремих галузей.  

Розглянуті нами програми, будучи спрямованими на 
технологічний розвиток різноманітних багаточисельних ланок 
АПК, здатні дати максимальний ефект щодо формування 
ефективних взаємовідносин не лише на регіональному рівні, але й 
на рівні національної економіки в цілому. 

За нашим переконанням, головною метою програм 
технологічного розвитку підприємств АПК буде забезпечення 
випуску певних видів конкурентоспроможної харчової продукції, 
платоспроможний попит на яку вже сформований, але його 
задоволення або є неповним, або частково покривається за 
рахунок продукції іноземного виробництва. При удосконаленні 
взаємовідносин підприємств АПК вибір об’єктів для програм 
технологічного розвитку має здійснюватися з урахуванням 
критеріїв, що характеризують ринкову ефективність конкретних 
видів виробництв, а саме: існуючі та прогнозовані масштаби 
платоспроможного попиту, рентабельність виробництва, терміни 
окупності витрат, наявність у суб’єктів господарювання власних 
грошових коштів, необхідних для виробництва продукції в 
економічно доцільних обсягах тощо [3]. 
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Посилення конкурентних позицій національних харчових 
виробництв за рахунок покращення споживацьких властивостей 
продукції, розширення її асортименту та оптимізації витрат 
виробництва має забезпечуватися достатньо вагомою 
інноваційною складовою програм розвитку. 

Розглянуті аспекти щодо впливу інноваційної складової на 
формування ефективних взаємовідносин підприємств АПК дають 
підстави стверджувати, що саме суб’єкти інфраструктури такого 
національного комплексу стануть осередком здійснення інновацій. 

Безперечно, важливою проблемою щодо інноваційного 
забезпечення підприємств АПК варто вважати (і це повністю 
підтверджує практика господарювання) пошук джерел покриття 
витрат для реалізації інноваційних програм, що ускладнює 
взаємовідносини між суб’єктами господарювання. Інколи окремим 
підприємствам АПК вдається залучати бюджетні кошти, що 
зумовлює потребу орієнтуватися на наступне: 

залучати експертів для визначення обґрунтованості та 
ефективності бізнес-проектів; 

кожне підприємство будь-якої сфери АПК має підтвердити 
свою участь достатніми обсягами залучених для реалізації 
інноваційного проекту власних коштів; 

прогнозувати майбутні ціни та обсяги випуску продуктів 
харчування в поєднанні з обгрунтованими потребами 
регіонального ринку, визначеними у ході проведення 
маркетингових досліджень; 

враховувати податкові обмеження та певні гальма щодо 
випуску інноваційної продукції. 

Безперечно, сприятимуть розвитку взаємовідносин 
підприємств АПК з урахуванням інноваційних аспектів адекватні 
механізми державної фінансово-кредитної політики, вагомими 
елементами якої мають стати: 

створення необхідних умов для фінансово-кредитних 
установ та страхових компаній з метою забезпечення 
фінансування та страхування кредитних ризиків, пов’язаних з 
освоєнням інноваційної продукції агропродовольчого призна-
чення; 

забезпечення певних державних гарантій на реалізацію 
інноваційних проектів, спрямованих на освоєння та випуск 
конкурентоспроможної продукції; 

запровадження поворотного фінансування 
високоефективних інноваційних розробок, що мають високу 
економічну ефективність; 
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розширення практики фінансування наукових розробок у 
межах інноваційних проектів за рахунок коштів регіональних 
бюджетів; 

підтримка органами виконавчої влади міжрегіональних 
високотехнологічних інноваційних програм суб’єктів АПК; 

формування сприятливого клімату для інвесторів, які 
вкладають кошти в інноваційні проекти підприємств 
агропродовольчого комплексу; 

розвиток лізингу окремих видів обладнання для підприємств 
АПК, у першу чергу виробників сільськогосподарської продукції і 
сировини; 

формування конкурсної системи відбору інноваційних 
проектів та їх реалізації підприємствами АПК; 

надання та розширення квоти бюджетного фінансування 
суб’єктам малого підприємництва в АПК для забезпечення 
інноваційній діяльності та реалізації інноваційних проектів. 

Варто звернути увагу і на законодавчі та нормативно-правові 
механізми регулювання інноваційної діяльності щодо підприємств 
АПК , де акцентувати увагу на наступному: 

внести зміни до податкового законодавства з метою 
стимулювання інноваційної діяльності; 

пропонується виключати з бази оподаткування при 
обчисленні податку усієї суми витрат на наукові дослідження та 
дослідно-конструкторські розробки, що належать безпосередньо 
до створення нової харчової продукції, незалежно від форм 
власності суб’єктів господарювання у системі АПК; 

варто звільняти від оподаткування прибутку, спрямованого 
на оплату витрат зі створення (придбання) основних засобів та 
модернізацію обладнання су6’єктів АПК, що використовуються 
для виробництва та реалізації інноваційної продукції тощо. 

Не викликає сумніву необхідність забезпечення 
впровадження у діяльності суб’єктів АПК міжнародних стандартів 
якості, сертифікації харчових продуктів та захисту навколишнього 
середовища відповідно до принципів ГАТТ / СОТ.  

Висновки. Отже, широке освоєння інноваційних 
технологій усіма суб’єктами АПК є ключовим напрямом 
досягнення їх економічного зростання та удосконалення 
взаємовідносин. Концепція подальшого розвитку суб’єктів АПК у 
сфері державної інноваційної політики має орієнтуватися на 
світові тенденції розвитку інноваційної діяльності, на підставі чого 
мають бути опрацьовані відповідні стратегії та визначені механізми 
їх реалізації. 
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Разом з тим, у перспективі наукові розвідки у цьому 
напрямку потребують поглибленого вивчення джерел 
фінансування інноваційних заходів, опрацювання методики 
визначення її ефективності. 
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 
 

Аграрний сектор країни як одна із найважливіших складових 
народногосподарського комплексу знаходиться під впливом змін, що 
відбуваються у формах господарювання, організації та технології 
виробництва, економічних взаємовідносинах між суб’єктами господарювання, 
а також і у свідомості людей, тому на сучасному етапі суспільного розвитку 
важливим є постійне вивчення змін у навколишньому середовищі, аналіз 
ситуації на ринку, адаптація до змін, освоєння інновацій з метою недопущення 
відставання від процесів, що відбуваються.  
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Agrarian sector of country as one of major constituents of pertaining to 
national economy complex is under act of changes, which take place in the forms of 
menage, organization and technology of production, economic mutual relations 
between the subjects of menage, and also and in consciousness of people, that is why 
on the modern stage of public development the permanent study of changes is 
important in an environment, analysis of situation at the market, adaptation to the 
changes, mastering of innovations with the purpose of non-admission of lag from 
processes which take place.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Запровадження інновацій у всіх сферах функціонування 
суспільства та формах його забезпечення залишається головною 
умовою підвищення економічної та соціальної ефективності 
народного господарства та його складових. 

Результати діяльності аграрних підприємств України за 
останні роки показують, що, окрім об’єктивних причин, значний 
вплив на неприйняття інновацій зумовлює суб’єктивний фактор, 
непідготовленість керівників, недостатній рівень менеджменту 
організацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок 
в розробку проблем інноваційного розвитку та організаційно-
управлінських аспектів його запровадження належить видатним 
вченим минулого та сучасності, серед яких Й. Шумпетер, 
Ф. Ніксон, Б. Твісс, Д. Соколов, А. Титов, М. Шабанова, С. Бакай, 
Л. Михайлова та інші. 

Цілі статті полягають у висвітленні результатів дослідження 
організаційно-управлінських проблем інноваційного розвитку, 
здійсненого щляхом  використання оцінно-ситуаційного підходу.  

Виклад основного матеріалу. Характерною рисою 
сучасності є інтенсивне зростання інноваційної активності: 
збільшуються державні витрати на науково-дослідні розробки, 
змінюються системи освіти і професійної підготовки спеціалістів, 
створюються нові наукомісткі галузі виробництва, формуються 
національні інноваційні системи. Інноваційні процеси охоплюють 
усі зміни, що відбуваються внаслідок людської діяльності, тому 
удосконалення управлінського мислення та запровадження 
інноваційної моделі розвитку організацій є важливими та 
необхідними для майбутніх фахівців, менеджерів різних рівнів 
управління. 
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У сучасному діловому світі єдиним постійним фактором 
успіху є зміни, нововведення. Їх провідником є організації, які дієво 
та ефективно керують змінами, інноваціями, постійно 
пристосовуючи до них свої функціональні служби управління, 
стратегії, системи, продукцію та культуру, щоб пережити 
потрясіння та обернути собі на користь обставини, які на перший 
погляд, підривають конкурентоспроможність. 

Нововведення, зміни є результатом науково-технічного 
прогресу. Реалізація, впровадження інновацій в реальному житті, 
використання продуктів розумової праці – ідей і винаходів, 
зумовлює створення нових видів продукції, кращих за 
властивостями товарів та нових прогресивних технологій. В 
умовах сучасної ринкової конкуренції важливою умовою успіху 
кожної організації є виробництво конкурентоздатної продукції. 
Необхідною умовою успіху є постійне оновлення асортименту 
продукції, вдосконалення технології її вироблення. Перенасичений 
ринок змушує виробників відмовлятися від інерційних 
технологічних та організаційних структур, створювати ризикові 
фірми та ризикові капітали, розширювати виробництво, 
переходити на випуск наукомісткої продукції. 

Виходячи із положення України у світовому економічному 
співтоваристві як потенційно високорозвиненої аграрної держави, 
для аграрного сектору країни інновації виступають єдиною, 
обов’язковою умовою економічного зростання. Застосування 
інновацій у сільськогосподарському виробництві може 
здійснюватися в таких напрямках, як вдосконалення технічного 
розвитку та організації виробництва, здійснення капітального 
будівництва з метою розширення, вдосконалення та оновлення 
виробництва, підвищення продуктивності праці і, одне із 
найважливіших складових любого успіху – інновації в 
організаційно-управлінській сфері: 

– застосування раціональних структур управління; 
– формування організаційної культури; 
– формування управлінської команди однодумців – 

командної структури; 
– посилення зворотного зв’язку із споживачами, клієнтами; 
– застосування сучасних інформаційних технологій для 

забезпечення процесу прийняття рішень [1]. 
Сучасні підприємства функціонують в складному соціально-

економічному середовищі, в якому для забезпечення ефективної 
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діяльності вони повинні постійно запроваджувати різного роду 
нововведення, що дозволяє суттєво підвищити соціальну та 
економічну ефективність операційних процесів. Завдяки 
інноваціям стають життєздатними невеликі підприємства, які 
притягають до себе підприємницькі таланти і залучають 
висококваліфіковану робочу силу, що забезпечує випуск продукції 
поліпшеної якості, творчий характер і ефективність роботи 
підприємств. 

Активна реалізація інноваційних процесів є одним зі 
способів повернення до життя традиційних видів економічної 
діяльності. Він полягає в повторному вливанні в них рушійних сил, 
здатних забезпечити конкурентоспроможність і створити нові 
робочі місця за допомогою цілеспрямованого розвитку 
технологічної бази. Це не тільки електроніка, інформаційні 
технології, засоби гнучкої автоматизації, нові технології 
одержання, переробки й обробки матеріалів, способи і засоби 
економії енергії, а також тип організації, що краще реагує на 
потреби виробничого процесу і ринку, сприяє зменшенню витрат 
і усуненню «вузьких» місць. 

За допомогою експертного методу оцінювання нами були 
виконані дослідження рівня мотиваційних вимог до активізації 
інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах 
Харківської області [2]. Експертний оцінно-ситуаційний підхід дає 
можливість визначити, на що слід звернути увагу в першу чергу, 
щоб виробити зважене рішення. Сучасною наукою і практикою 
вже вироблені конкретні мотиваційні вимоги активізації 
інноваційних процесів, які зведені в досить зрозумілу систему. 
Запровадження її суттєво полегшує раціональне досягнення 
результатів нововведень.  

Реалізація економічних цілей підприємств пов’язана з 
інноваційним типом розвитку, в основі якого закладений 
безперервний і цілеспрямований процес пошуку, підготовки та 
реалізації нововведень, які дають змогу не тільки підвищити 
ефективність функціонування виробництва, а принципово 
змінити способи його розвитку. Рівень усунення опору 
нововведенням в трудових колективах області (рис. 1) склав в 
середньому 72,2 %.  
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В 
середньому Питома вага оцінок, % 

Назва % до 
необ-

хідного 
бал 1 3 36 55 5 

1. Ступінь використання в 
роботі 72,6 3,63      

а) відкритих обговорень 75,2 3,76      
б) індивідуальних бесід 67,6 3,38      
в) виступів 76,2 3,81      
г) ділових  записок 68,6 3,43      
д) доповідей 75,2 3,76      

2. Рівень залучення підлеглих 
до прийняття рішень 62,0 3,10      

3. Рівень уваги до 73,0 3,65      
а) усних зауважень підлеглих 72,4 3,62      
б) прохань про відпочинок 72,4 3,62      
в) бажання підвищувати 
кваліфікацію підлеглими 74,2 3,71      

4. Рівень використання 
переговорів в роботі 72,0 3,60      

5. Ступінь кооптації 
впливових працівників 72,4 3,62      

6. Рівень використання 
маневрування  76,2 3,81      

7. Ступінь застосування 
погроз: 72,6 3,63      

а) у позбавленні роботи 72,4 3,62      
б) у просуненні по службі 78,0 3,90      
в) у підвищенні 
кваліфікації 72,4 3,62      

г) у підвищенні зарплати 69,6 3,48      
д) у призначення на нову 
посаду 70,4 3,52      

В середньому 72,2 3,61      
О ц і н к и Точність оцінки, в балах 

Sх =0,321  „1”„2” „3” „4” „5” 
 

Рис. 1. Якість застосування методів посилення (усунення) 
опору нововведенням в підприємствах Харківської області 

 
Визначено, що за рівнем дотримання необхідних 

мотиваційних вимог активізації інноваційної діяльності показники 
ранжувалися наступним чином: використання виступів перед 
трудовими колективами, заручення підтримкою керівництва – 
76,2%; відкрите обговорення нововведень, доповіді керівників і 
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фахівців – 75,2 %; бажання підвищити кваліфікацію – 74,2 %; 
кооптація впливових  працівників  в  творчі (робочі) групи, увага 
до усних пояснень підлеглих, надання працівникам, зайнятих в 
інноваційних заходах,  відпочинку,  нагадування  про  можливість 
позбавлення роботи, підвищення кваліфікації – 72,4 %; 
призначення на нову посаду – 70,4 %; підвищення заробітної 
плати - 69,6%; використання ділових записок – 68,6 %; проведення 
індивідуальних бесід – 67,6 %; залучення підлеглих до прийняття 
рішень – 62,0 %.  

Дослідження показників якості застосування методів 
усунення опору нововведенням, показало, що можливі резерви 
подолання опору в підприємствах Харківської області складають 
27,8%.  

З метою визначення стану інноваційної діяльності в 
конкретних підприємствах нами на основі публікацій з цієї 
проблематики [3; 4; 5] розроблена і використана методика оцінки 
виконання необхідних інноваційних вимог (рис. 2).  

Резерви поліпшення інновацій
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Рис. 2. Ступінь дотримання необхідних вимог якості 
управління інноваційною діяльністю в 
сільськогосподарських підприємствах 

 

Умовні позначення 
 

  
      оцінки показників; 

                оцінки в середньому по досліду   (АФ „Юг-М”,   
ФОП с. Вірнопілля, ДГ „Кутузівка”,  ФГ „Міраж”); 
------   по складовим досліду; 
1...25 – номер показника, який оцінювався 

. Використання 
видів інновацій 

Інноваційна 
культура 

Виконання функцій 
управління інноваціями 
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Коливання оцінок по забезпеченню необхідних 
інноваційних вимог розподілилися наступним чином: від 90 % за 
управління, інноваційну культуру керівників, виконання загальних 
функцій  організації до 50 % – за використання облікових видів 
інновації, 60 % –  за запровадження економічних видів інновацій, 
інноваційну культуру виконавців.  

Непрофесіоналізм в управлінні спричиняє величезні втрати, 
нагнітає психологічний дискомфорт, напруженість у 
міжособистісних та міжгрупових стосунках, конфлікти. Від рівня 
індивідуальної самореалізації учасників управлінського процесу 
залежать ріст, масштаби й успіх управлінської діяльності. Все це 
вимагає інноваційного підходу до підготовки та навчання 
керівників, впровадження нових управлінських технологій, зміни 
нормативних вимог до керівників, їх управлінської компетентності, 
здатності орієнтуватися в інформаційних потоках, уміння 
створювати працездатні групи. Негативний вплив на інноваційну 
діяльність зовнішніх факторів посилюється дією внутрішніх 
недоліків господарювання. Функціонування аграрних підприємств 
в ринкових умовах можливе за умови безперервного, постійного 
організаційного розвитку, змістом якого є оптимізація їх 
внутрішнього середовища і пристосування до неперервних змін у 
зовнішньому середовищі. 

Організаційний розвиток включає вирішення питань щодо 
кон’юнктурі ринку, застосуванні досягнень науково-технічного 
прогресу, посиленні конкуренції, змін в пріоритетах інтересів 
членів організації. В умовах ринкової економіки роль 
суб’єктивного фактору у підтриманні високої конкуренто-
спроможності постійно зростає, а організація набуває рис єдиного 
соціального організму. 

Необхідність приведення організаційної культури 
підприємств у відповідність до якісно нового стану внутрішнього і 
зовнішнього середовищ пов’язана з трансформаційними змінами, 
які відбуваються на всіх рівнях діяльності. В сільській місцевості ця 
проблема загострюється через невідрегульованість земельних та 
майнових відносин, недосконалість менеджменту. Відсутність 
спільних цілей і стратегії розвитку підприємств породжує 
антагонізм інтересів керівників і трудових колективів, що 
призводить до неусвідомленості в системі цінностей притаманних 
ринку, підриває конкурентоспроможність підприємств, позбавляє 
їх мотиваційних ресурсів прискорення економічного і соціального 
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розвитку, одним з елементів якого є запровадження інновацій.  
Організаційна культура визначається як система цінностей, 

навколо яких інтегруються члени організації. В теорії менеджменту 
існує термін “ефекти в організаційній культурі”, при аналізі будь-
якої організації використовують два види організаційної культури 
– сильну і слабку. Наявність слабкої організаційної культури 
свідчить про застій або навіть про занепад, про відсутність 
конкурентоспроможності. І навпаки, сильна організаційна 
культура є індикатором “благополуччя”, здатності організації до 
розвитку. Сильна організаційна культура характеризується такими 
ефектами, як зростання прибутку; підвищення продуктивності; 
інновації продуктів і послуг; адекватна адаптація до навколишнього 
середовища; лояльність персоналу; високий ступінь задоволеності 
роботою; висока самооцінка персоналу; відсутність напруженості 
між керівниками різних рівнів ієрархії; відсутність симптомів стресу 
у працівників [6].  

Висновки. Для досягнення високих економічних показників 
аграрним підприємствам потрібно виробити певний управляючий 
вплив, який буде залежати від стану розвитку організаційної 
культури і сприятиме активізації інноваційних складових розвитку 
підприємств. Управлінська практика свідчить про наявність 
серйозного стратегічного повороту управлінських підходів у 
напрямі посилення уваги до людської, насамперед професійно-
культурної складової діяльності сучасних організацій. При цьому 
найбільш важливим аспектом аналізу стає уявлення про цілісність 
організаційно-управлінського контексту функціонування і 
розвитку організації. Вивчення рівня інноваційної активності в 
аграрних підприємствах за допомогою експертного оцінно-
ситуаційного підходу дозволило детально визначити всю 
сукупність факторів, які впливають на рівень ефективності їх 
застосування.  
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В РОЗВИТКУ  
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
БОЙКО Л.М., КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОКТОРАНТ   
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР „ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ 

ЕКОНОМІКИ” НААН УКРАЇНИ, М. КИЇВ 
 

Проаналізовано основні екологічні проблеми земельних відносин в 
Україні. Встановлено, що низка з них розпочалися задовго до сучасної 
земельної реформи, а ряд інших – є наслідком недосконалого державного 
регулювання земельних відносин. 

The basic ecological problems of the landed relations are analysed in 
Ukraine. It is set that row from them began long before the modern landed reform, 
and row other - is investigation of imperfect government control of the landed 
relations. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Членство в 

СОТ та орієнтація на вступ до ЄС передбачає переорієнтацію 
України на засади сталого розвитку суспільства, невід’ємним 
аспектом якого є стале землекористування. Актуальність розгляду 
екологічних аспектів земельних відносин в сільському господарстві  
посилюється тим, що внесок агропромислового комплексу в 
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забруднення довкілля в Україні в цілому досягає 35-40 %, а в 
забруднення земель – складає більше половини [12, с. 112-124]. 
Тим більше, що згідно досліджень Європейської економічної 
комісії ООН, в Україні внаслідок незначного фінансування та 
неналежного організаційного механізму в сфері охорони земель, 
відповідна діяльність визнана неефективною [6, с. 184]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
екологічних питань землекористування присвячені ряд наукових 
публікацій  П.І. Бойко, В.О.  Бородань, А.В. Вдовиченко, 
Н.П. Коваленко,  Н.А. Макаренко, В.В. Макаренко, Л.І. Моклячук, 
І.А. Розумного, В.П. Патики та багатьох інших вчених. Теоретичні 
та практичні засади сталого розвитку досліджують Є.М. Борщук, 
Г.Д. Гуцуляк, О. Єфремов, В.С. Загорський, В.М. Трегобчук, 
В.В. Снакін, І.В. Шевченко та ін.  

Цілі статті. Метою даного дослідження є аналіз низки 
екологічних аспектів земельних відносин в сільському господарстві 
України в контексті їх відповідності вимогам сталого розвитку 
суспільства.  

Виклад основного матеріалу. Передусім зазначимо, що 
згідно положень Національного стандарту України «Охорона 
навколишнього природного середовища. Комплекс стандартів у 
сфері охорони ґрунтів. ДСТУ 4976: 2008», стале 
землекористування повинно бути екологічно ефективним, 
екологічно безпечним, відповідати вимогам щодо охорони земель, 
а також забезпечувати підтримуваний розвиток та не допускати 
деградації земель (ґрунтів) [5]. 

Принципу пріоритетності використання земель 
сільськогосподарського призначення в Україні на практиці 
дотримувалися далеко не завжди. Впродовж 1955-1990 рр. для 
несільськогосподарських потреб було вилучено понад 2,8 млн га 
сільськогосподарських угідь, в тому числі 1,4  млн га ріллі високої 
якості, що рівнозначно втраті потенціалу землеробства Одеської 
області. Крім того, близько 1,1 млн га родючих земель було 
виведено за вказаний період із сільськогосподарського обороту 
через їх затоплення чи заболочування при введенні в дію великих 
водосховищ, а 12 тис. га сільськогосподарських угідь щороку 
вибувало під розміщення відходів гірничо-рудної промисловості 
[8, с. 23]. Впродовж 1990-2008 рр., вилучення 
сільськогосподарських угідь відбувається значно меншими 
темпами, ніж до 1990 р. Якщо за період 1955-1990 рр. щорічно 
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вилучали 80 тис. га сільськогосподарських угідь, то за період 1990-
2008 рр. вказаний показник складав 22,5 тис. га. Значно більшими 
є щорічні обсяги вилучення ріллі – відповідні показники 
складають 40 тис. га і 61 тис. га.  

Процеси деградації ґрунтів в Україні, як і в інших країнах - 
колишніх республіках Радянського Союзу, розпочалися задовго до 
початку поточної земельної реформи. За дослідженнями фахівців 
Світового банку [10, с. 93], за 1970-1985 рр. в СРСР дії водної та 
вітрової ерозії піддавалися дві третини площ орних земель, а також 
більше половини площ пасовищ та багаторічних трав. Внаслідок 
ерозії з ґрунтів щорічно вимивалося і вивітрювалося близько 
3 млрд т ґрунту, що зумовлювало зниження урожайності 
приблизно на 20 %.  

В Україні за 1970-1990 рр. вміст гумусу в ґрунтах зменшився 
на 9 %. В цей період з гектара схилових земель, що піддавалися дії 
водної чи вітрової ерозії, за рік втрачалося 15 т чорноземного 
ґрунту та інших поживних речовин, що призводило до порушення 
балансу поживних елементів ґрунтів. За 1970-1990 рр. обсяги 
винесення поживних речовин з ґрунту у 2-3 рази перевищували 
обсяги їх надходження в ґрунт із добривами. За підрахунками 
вчених, у 1990 р. втрати сільського господарства через вилучення 
ріллі високої якості, зниження вмісту гумусу та поширення водної 
та вітрової ерозії (без урахування шкоди, завданої аварією на 
ЧАЕС) у перерахунку на зерно складали 7-10 млн т [8, с. 25]. До 
того ж, в результаті Чорнобильської катастрофи 3,7 млн га земель 
було піддано значному радіоактивному забрудненню [6, с. 189]. 

Підраховано, що для забезпечення екологічної рівноваги 
балансу поживних речовин в ґрунтах, в Україні необхідно вносити 
не менше 3,5 млн т мінеральних добрив, а також проводити 
вапнування кислих ґрунтів на площі 2,0 млн га та гіпсування 
солонцевих та засолених ґрунтів на площі 150-160 тис. га [4, с. 25-
26]. Фактично у 2008 р. внесено 1,06 млн т мінеральних добрив (у 
перерахунку на поживні речовини), вапнування проведено на 59,7 
тис. га, гіпсування - на площі 9,8 тис. га. 

В даний час для третини земель в Україні існує ризик водної 
та вітрової ерозії. Фактично в Україні 13,3 млн га (22,0 % від 
загального фонду земель) піддається вітровій ерозії, 19,4 % (32,1 % 
від загального фонду земель) – піддається водній ерозії, 2,1 млн га 
(3,4 %) – сукупній ерозії, 10,7 млн га (17,7 %) є підкисленими, 1,7 
млн га (2,8 %) є засоленими, на 2,2 млн га (3,7 %)  спостерігається 
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залуження, на 0,2 млн га (0,3 %) – оповзні, а 5 млн га забруднені 
важкими металами [6, с. 190]. 

За прогнозами експертів, щорічно в Україні внаслідок ерозії 
втрачається до 500 млн т ґрунту, а разом із продуктами ерозії 
виноситься до 24 млн т гумусу, 0,96 млн т азоту, 0,68 млн т 
фосфору, 9,4 млн т калію, тобто значно більше, ніж вноситься у 
ґрунт [3, с. 4]. 

Наслідком ерозійних процесів є значне зменшення 
урожайності сільськогосподарських культур, зокрема, на слабо 
змитих вона зменшується на 10-30 %, а на середньозмитих -  до 
50 % [2, с. 66]. 

Необхідною умовою підтримання оптимального балансу 
поживних речовин в ґрунті є внесення добрив. За висновками 
зарубіжних вчених, вплив даного фактора на урожайність є 
найбільшим і складає 41 %, тоді як на засоби захисту рослин 
припадає 15-20 %, особливості ґрунту – 15 %, насіння – 8 %, 
зрошення – 5 %, інші чинники – 11-16 % [1, с. 11]. Інші автори 
стверджують, що в Україні вплив добрив складає половину 
приросту продуктивності сільськогосподарських культур, тоді як 
потенційно можливий внесок мінеральних добрив у приріст 
урожайності досягає 45-75 % [7, с. 76]. 

Аналізуючи стан забезпечення України мінеральними 
добривами, слід зазначити, що Україна, перебуваючи у складі 
СРСР, в міжреспубліканській торгівлі мінеральними добривами 
виступала як імпортер, адже обсяги імпорту більше, ніж у 4 рази 
перевищували обсяг експорту. Вже впродовж 1988-1991 рр. 
постачання добрив у сільське господарство союзних республік 
зменшилося більше, ніж на чверть [10, с. 104, 237]. 

Після здобуття Україною незалежності ціни на мінеральні 
добрива були швидко лібералізовані і наблизилися до рівня 
світових цін, що виступало для підприємств-виробників стимулом 
до експорту. До того ж, незважаючи на деяке зростання обсягів 
виробництва азотних добрив в Україні, вони є недостатніми для 
задоволення потреб вітчизняного сільськогосподарського 
виробництва. З іншого боку, внаслідок низької ефективності 
функціонування, сільськогосподарські підприємства не мають 
фінансових можливостей для їх придбання. 

Впродовж 1990-2008 рр. обсяги внесення органічних та 
мінеральних добрив значно зменшилися (табл. 1). У 2008 р. у 
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розрахунку на 1 га посівних площ внесено 57 кг мінеральних 
добрив, що у 2,5 рази менше відповідного показника у 1990 р. 

Таблиця 1 
Динаміка внесення добрив в  сільськогосподарських 

підприємствах України 
Роки  Показники 

1980 1990 1996 2000 2005 2008 
Мінеральні добрива 

 Внесено 
всього*, тис. 
ц 

34005,7 42416,3 5246,
5 

2787,
1 

5579,2 10647,2 

Удобрена 
площа, тис. 
га 

26572,7 25090,1 8169,
1 

4632,
1 

7755,6 12904,2 

Питома вага 
удобрених 
площ, % 

85 83 32 22 45 69 

Внесено на 1 
га посівної 
площі*, кг 

109 141 21 13 32 57 

Органічні добрива 
Внесено 
всього, тис. т 

242272,5 257130,
8 

80614
,5 

28410
,1 

13245,8 10465,8 

Удобрена 
площа, млн. 
га 

6539,0 5384,2 1824,
4 

714,5 465,2 457,5 

Питома вага 
удобрених 
площ, % 

21 18 7 3 3 3 

Внесено на 1 
га посівної 
площі, т 

7,8 8,6 3,2 1,3 0,8 0,6 

* у перерахунку на поживні речовини 
Джерело: розроблено за даними [11] 
 
Складною і маловирішуваною залишається проблема 

удобрення посівних площ органічними добривами, обсяги 
внесення яких зменшилися за 1990-2008 рр. у 23,1 разів і при 
цьому удобрюється ними лише 3 % посівних площ. Зважаючи на 
мізерні обсяги внесення органічних добрив на 1 га посівних площ 
– 0,6 т/га при науково-обгрунтовані нормі 10 т/га, при такому 
стані удобрення посівів сільськогосподарських культур неможливо 
забезпечити а ні підвищення урожайності а ні, тим більше, – 
підтримання родючості грунтів.  

Така ситуація із внесенням органічних добрив викликана 
передусім згортанням тваринницької галузі в 
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сільськогосподарських підприємствах внаслідок збитковості 
виробництва тваринницької продукції. Тенденція зменшення 
поголів’я худоби та птиці в Україні бере свій початок у другій 
половині 80-х років, зокрема, поголів’я ВРХ за 1985-1990 рр. 
зменшилося на 8 %. Станом на кінець 2008 р. чисельність 
поголів’я ВРХ в усіх категоріях господарств складала 60 % їх 
чисельності у 1915 р.  

Ефективність використання добрив в Україні завжди була 
низькою. Впродовж десятків років обсяги внесення мінеральних 
добрив не співпадали з підвищенням урожайності 
сільськогосподарських культур, зокрема, за 1975-1990 рр. поставки 
мінеральних добрив в сільське господарство зросли в 3,4 рази. 
Фактично за цей період в Україні на один гектар орних земель 
вносили 120 кг мінеральних добрив (в перерахунку на поживні 
речовини), що значно перевищувало обсяги їх внесення в США. 
Однак урожайність зернових при цьому залишилася без змін (26-
28 ц/га), а в окремих регіонах навіть зменшилася [8, с. 25].  

На практиці застосування мінеральних добрив часто 
відбувалося без належного наукового обґрунтування, що 
призводило до значного забруднення компонентів екосистем. За 
дослідженнями вчених, сільськогосподарські культури споживають 
з мінеральних добрив лише   24-45 % азоту, 10-33 % - фосфору і 
25-77 % - калію, тоді як решта маси мінеральних добрив 
розсіюється в навколишньому середовищі [7, с. 76]. 

Характеризуючи екологічні аспекти земельних відносин, 
необхідно звернути увагу на той факт, що в процесі реалізації 
земельної реформи в Україні не було передбачено збереження 
деградованих земель у власності держави, тому при паюванні вони 
були розподілені між працівниками сільськогосподарських 
підприємств та жителями сіл, що мали право на земельну частку 
(пай). Деградовані землі були передані у приватну власність і тому 
тепер нагальною необхідністю є розробка і запровадження 
економічного механізму стимулювання їх власників до здійснення 
відповідних заходів щодо раціонального використання та охорони 
земель. Площі таких земель є значними. За підрахунками 
Держкомзему України, 8 млн га сильно деградованих земель 
необхідно вилучити із господарського використання чи 
встановити обмеження у їх використанні [6, с. 186]. А згідно 
Національної стратегії розвитку України до 2015 р., до вказаного 
терміну  передбачено вивести із виробничого використання 2,5 
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млн га еродованих та малопродуктивних сільськогосподарських 
угідь [11, с. 74-75].  

Висновки. Проведеними дослідженнями встановлено, що 
низка сучасних екологічних проблем земельних відносин, а саме 
не дотримання принципу цільового використання родючих 
сільськогосподарських угідь, не дотримання балансу  поживних 
речовин в ґрунті, низька ефективність використання мінеральних 
добрив тощо, розпочалися задовго до початку земельної реформи. 
Ряд інших проблем, зокрема, недостатнє фінансування заходів 
щодо охорони та раціонального використання земель, затягування 
вирішення питання щодо виведення із виробничого використання 
деградованих земель, відсутність дієвого економічного механізму 
стимулювання землевласників та землекористувачів до 
раціонального використання та охорони земель, є наслідком 
недосконалого державного регулювання земельних відносин. 
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РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНИ І 
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

БОРОВИК Т.В., К.Е.Н., ДАНИЛЕНКО В.І., К.Е.Н., 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
Висвітлюються основні тенденції інноваційної діяльності у 

вітчизняному сільському господарстві. Важливим елементом концепції 
управління інноваційною діяльністю підприємств є розробка їх інноваційної 
політики. Передумовою ефективного господарювання підприємства являється 
формування вимог до розробки інноваційної політики. 

Highlights the major trends in innovative activity in the domestic agriculture. 
An important element of the concept of innovative activity is the development of their 
innovation policies. Prerequisite for effective management of the enterprise is building 
requirements for the development of innovation policy. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Ринково 

спрямовані трансформації в економіці України спричинили 
радикальні зміни у середовищі функціонування вітчизняних 
підприємств. Прискорення розвитку економіки та загострення 
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конкуренції в останні роки спонукають підприємства до активізації 
процесів консолідації своєї діяльності. 

Для трансформаційних перетворень в економіці України в 
кінці минулого століття існувала велика кількість реальних 
передумов. Слід відмітити правильність стратегічного напрямку 
розвитку країни для переходу до ринкової системи 
господарювання із всіма її невід’ємними елементами, такими, як 
демократизація економічної діяльності, лібералізація цін, 
реформування власності, створення інфраструктури ринку, 
конкуренція тощо. Разом з тим неможливо заперечувати не тільки 
не оптимальність, але і відносну неефективність механізмів та 
тактики переходу до ринкових умов господарювання. Найбільш 
слабкі місця сучасної вітчизняної економіки проявляються в 
структурній та технологічній недосконалості, у відсутності чи 
слабовиражений позитивній структурній та інноваційній динаміці.  

Значення інноваційної діяльності для аграрних підприємств 
у сучасних умовах господарювання постійно зростає. Тим часом 
проведений аналіз статистичних даних за останні роки 
підтверджує той факт, що підприємства аграрного сектору 
зазнають серйозної кризи в інноваційній сфері і, якщо не 
починати активних заходів для її подолання, як з боку держави, так 
і керівництва підприємств, несприятливі наслідки будуть мати 
місце в найближчому майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, 
що проблемами інноваційної діяльності займалися багато 
вітчизняних учених, серед них Бажал Ю., Гриньов А., Гриньова В., 
Пушкар О., Анненкова О., Новікова О., Онікієнко В., Крупка М., 
Туган-Барановський М., Андрощук Г. та інші. Вагомий внесок у 
вивчення проблем інноваційної діяльності внесли закордонні 
учені-економісти: Санто Б., Твисс Б., Шумпетер Й., Перлакі І., 
Друкер П., Томсон В., Терпецкий Н., Пригожин А., Фатхутдинов 
Р., Водачкова О., Завлин П. та інші. 

Питаннями трансформаційних процесів в Україні 
займаються вітчизняні вчені, серед них Заболотний Г.,  Дідик О., 
Захарченко В., Ступницький А., Єрмоленко М. та інші. 

Цілі статті. Однією з найбільш актуальних задач 
української економіки в сучасних умовах є подолання в країні 
інноваційної кризи. Інноваційна діяльність повинна вирішити 
найголовнішу в даний час проблему створення і практичного 
використання наукових досягнень. Тому метою даної статті є 
визначення основних напрямів інноваційного розвитку аграрних 
підприємств в трансформаційних процесах України. 
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Виклад основного матеріалу. Подолання кризових явищ та 
вибір правильних орієнтирів економічного розвитку АПК 
свідчить, що найоптимальнішим із можливих напрямків у 
сільськогосподарській сфері є інноваційна. Лише таким чином 
можна швидко і ефективно трансформувати сільськогосподарське 
виробництво, стимулювати мале і середнє підприємництво та 
водночас забезпечити вихід на світовий ринок, що надзвичайно 
важливо для нашої держави з її величезним потенціалом аграрної 
країни [3]. 

Поряд з постійним розвитком інноваційних технологій 
завжди існує ризик. Уникнути його цілком в інноваційному 
підприємництві не можливо, оскільки інновації і ризик - дві 
взаємозалежні категорії. Інноваційна діяльність має високий 
ступінь невизначеності. Дуже важко передбачати, яке нововведення 
буде мати успіх на ринку, а яке не буде користатися попитом. Тому 
інноваційним підприємствам у першу чергу варто ретельно 
аналізувати інноваційні проекти для того, щоб уникнути можливих 
помилок на самій ранній стадії – стадії відбору проектів. 

Активізації інноваційної діяльності в сільському господарстві 
на етапах розробки, апробації та відтворення новацій сприятиме 
створення технопарків, дослідних станцій й інших інноваційних 
структур. Це прискорить процес поширення і впровадження 
новацій, а також ліквідації тіньового ринку в аграрній сфері [4]. 

За умов глобалізації інвестиційних процесів для України 
немає іншого вибору, як розробляти власну модель інноваційного 
розвитку економіки, розвивати інноваційне підприємництво, 
посилювати інноваційний характер виробничої діяльності. Адже 
сучасний ринок діє за допомогою нововведень, а інноваційне 
прискорення є основою його сталого розвитку. Підприємництво 
закономірно виступає одним з наймогутніших факторів 
інноваційного розвитку, оскільки до цього спонукає 
підприємницький інтерес. Важливу роль у забезпеченні 
ефективного функціонування інноваційного підприємництва 
відіграє інноваційна інфраструктура. На сьогоднішній день 
інноваційна інфраструктура ще дуже слабка і характеризується 
неповнотою, а тому потребує всебічної підтримки з боку держави. 
До того ж слід зазначити, що інвестиції та інновації – це лише 
половина справи, а інша половина полягає у підготовці 
високопрофесійного персоналу, особливо менеджерських кадрів. 
Сучасний менеджер повинен зосереджуватися не лише на 
дослідженнях чи науково-дослідній діяльності, а й повинен багато 
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приділяти уваги споживачеві нових знань, бути ще й маркетологом 
і вивчати попит на нововведення [8].  

Через недосконале законодавство в Україні залишаються не 
реалізовані численні інноваційні проекти зі строком окупності 3-5 
років. Можна прогнозувати, що через фінансові проблеми, які 
постійно виникають на наших підприємствах, випадки 
нецільового використання коштів будуть не поодинокими. Ця 
обставина також гальмує прилив інвестицій, бо збільшує ризик для 
іноземних інвесторів. 

Нестабільна політична ситуація на теренах української 
державності, нестійка і несформована законодавча база (наприклад 
Закон України « Про ринок землі в Україні»), не спроможна 
підвищувати економічну стабільність, запровадження відкритості 
ринків на території нашої держави, менталітет людини 
пострадянського світогляду, невміння правильно вести бізнес – ось 
ці причини, які найближчим часом потрібно подолати в контексті 
розгляду української проблеми запровадження інноваційної 
техніки і технологій у сільське господарство і збільшення 
інвестицій в нашу країну загалом. На даний час аграрний сектор 
економіки України знаходиться в особливо важкому стані. 
Внаслідок зниження платоспроможності товаровиробників у 
сільському господарстві спостерігається спад рівня технічної 
забезпеченості, темпів оновлення матеріалотехнічної бази. Це 
приводить до здійснення неповного обсягу технологічних 
операцій та проведення їх із запізненням, що, в свою чергу, 
зумовлює зниження врожайності сільськогосподарських культур, 
зменшення обсягів продукції, зниження її якості, значних затрат і 
підвищення її собівартості [6].    

Одним з найважливіших елементів концепції управління 
інноваційною діяльністю аграрних підприємств є розробка його 
інноваційної політики. Сукупність здійснюваних на підприємствах 
інноваційних процесів безпосередньо впливає на результати його 
діяльності. 

Головними принципами управління сучасною 
інноваційною політикою є: 

- поєднання інвестиційних джерел з інноваційними 
рішеннями; 

- безперервне прогнозування інноваційної ситуації; 
- системне впровадження новітніх технологій у 

взаємопов'язаних сферах підприємницької діяльності; 
- злиття фінансового та інженерного аналізу 

результативності нововведень. 
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Інноваційна політика містить у собі важливі стратегічні і 
тактичні аспекти. Перший полягає в можливості розробки і 
реалізації довгострокових інноваційних проектів і програм, що 
забезпечують максимально ефективне досягнення глобальних 
цілей аграрних підприємств. Заходи тактичного характеру 
покликані сприяти підвищенню якості продукції й ефективності 
виробництва, а також зміцненню інноваційного потенціалу 
підприємств. 

В системі економічного потенціалу аграрних підприємств 
важливе значення належить інноваційному потенціалу, який 
безумовно є стратегічним критерієм результативності і 
ефективності їх функціонування. 

Основні елементи інноваційного потенціалу аграрних 
підприємств покажемо на рис. 1. 

Рис. 1. Елементи інноваційного потенціалу 
 аграрних підприємств 

 
Зменшення інноваційного потенціалу аграрних підприємств 

у сучасних умовах пов'язано насамперед з недоліками системи 
регулювання інноваційної сфери. Серед них слаборозвинена 
інфраструктура інноваційної сфери, зниження обсягів 
фінансування інноваційної діяльності, трансформаційні процеси 
організаційної структури підприємств, які займаються 
інноваційною діяльністю. 

Покращення інноваційного потенціалу аграрних 
підприємств можливе лише завдяки взаємопов'язаній дії факторів: 

- інвестиційній підтримці інноваційної діяльності; 
- розвитку міжнародного науково-технічного 

співробітництва; 
- створенню інфраструктури інноваційної діяльності; 
- покращенню системи нормативно-законодавчих актів, що 

регулюють інноваційні процеси. 
Відповідно до цього, основні заходи держави щодо 

інноваційного розвитку України повинні передбачати: 
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а) пріоритети інноваційної діяльності (реалізація норм 
Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні"); 

б) концепцію розвитку національної інноваційної системи 
(прийняття Урядового акту, імплементація Концепції в 
національну економіку); 

в) регіональні та галузеві програми інноваційного розвитку 
(розробка та реалізація за участю та сприяння регіональних 
центрів інноваційного розвитку); 

г) координацію діяльності центральних органів виконавчої 
влади (співпраця Держінвестицій з Міністерством освіти і науки та 
Міністерством економіки з виконання державних програм, 
співпраця з Національною академією наук України); 

д) розробку проекту стратегії інноваційного розвитку 
України на 2009 - 2018 роки. 

У сучасних умовах інноваційна політика повинна 
регламентувати порядок господарської діяльності і спрямовуватися 
на визначення підходів до управління інноваційною діяльністю 
аграрних підприємств і, зокрема, її мотивації. 

Формування інноваційної політики відбувається в двох 
напрямках. По-перше – потреби ринку і споживачів, яким 
відповідає маркетингова політика підприємства, по-друге - ресурси, 
тобто досягнення в науковій і виробничій сферах, технологіях, 
управлінських механізмах, матеріальні, трудові, фінансові та 
інформаційні ресурси. Така класифікація визначає основні підходи 
до визначення елементів інноваційної політики підприємств. 

Сьогодні метою інноваційної політики є впровадження 
інновацій у діяльність аграрних підприємств для забезпечення 
задоволення потреб замовників і оптимального завантаження 
виробництва. Інноваційна політика регламентує складну систему 
науково-технічної, маркетингової, управлінської, виробничої й 
економічної діяльності. Вона виражає відношення керівництва до 
інноваційної діяльності підприємств, визначає її напрямок, мету, 
функції і форми діяльності структурних підрозділів в області 
інновацій. 

Крім цього, у рамках інноваційної політики визначаються 
стимули і методи управління мотивацією працівників, які 
займаються розробкою і впровадженням інновацій [9]. 

Надзвичайно важливим фактором є ставлення робітників до 
інноваційних процесів, розвиток їх свідомого бажання вкладати 
свої знання й навички в інноваційну сферу. Дослідження, 
проведені на вітчизняних підприємствах із цього питання, 
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виявили, що серед керівників вищого й середнього рівнів 
підтримують і беруть участь в інноваційних процесах у середньому 
70% респондентів, 8% ставляться до них пасивно, 10% опитаних 
чинять опір, 12% взагалі не визначилися. Такі дані свідчать про 
середній рівень зацікавленості працівників українських 
підприємств у розвитку інновацій [7]. 

Висновки. Великий потенціал має аграрна наука, проте він 
використовується недостатньою мірою і щороку втрачається. В 
умовах постійного зменшення обсягів бюджетних коштів на 
наукові розробки швидкими темпами скорочується чисельність 
наукових працівників і винахідників, що негативно позначається як 
на кількості, так і якості новостворюваних розробок. Авторські 
права на інноваційні розробки недостатньо захищені, а відсутність 
налагодженої системи економічних відносин між учасниками 
інноваційного процесу не стимулює впровадження новацій у 
виробництво. Впровадження та ринкове освоєння новацій 
стримується також рядом інших чинників, серед яких 
найвагомішими є низька платоспроможність господарств і 
відсутність достовірної й повної інформації про новітні вітчизняні 
наукові розробки в галузі сільського господарства. 

Проведене дослідження існуючих інновацій дозволило 
розглядати їх як явище, процес і вид діяльності аграрних 
підприємств. Одним із найважливіших елементів концепції 
управління інноваційною діяльністю підприємств є розробка їх 
інноваційної політики, яка є формою стратегічного управління і 
визначає цілі й умови здійснення інноваційної діяльності кожного 
підприємства, спрямовані на забезпечення його 
конкурентоспроможності і найбільш повне використання наявного 
виробничого і кадрового потенціалу. 

Ряд аспектів стратегії інноваційного розвитку сільського 
господарства поки що принципово не визначено, зокрема 
механізми стимулювання та державної підтримки інноваційної 
діяльності, розширення комерційних можливостей фінансування 
інноваційних розробок і венчурного підприємництва, 
поглиблення інформаційних та економічних взаємозв’язків між 
наукою й виробництвом у процесі використання інтелектуальної 
власності.  
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Досліджено вплив стратегічного планування на здійснення 
інноваційної діяльності у сільськогосподарському виробництві.   

Influence of the strategic planning is investigational on realization of 
innovative activity in an agricultural production.  

Постановка проблеми в загальному вигляді. Найбільш 
важлива проблема українського сільськогосподарського 
підприємства в сучасних ринкових умовах – це проблема 
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виживання та забезпечення постійного розвитку. Ефективне 
вирішення цієї проблеми знаходиться у створенні конкурентних 
переваг, які можуть бути досягнуті на основі створення добре 
продуманої стратегії підприємства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню 
проблем стратегічного планування в управлінні інноваціями 
приділено значну увагу в працях І.Ансоффа, Р.Акоффа, 
М.Алєксєєвої, Дж.Стрікленда, А.Томпсона, У.Кінга, Д.Кліланда, 
Х.Віссема, а також українських вчених: О.М.Сумця, В.Я.Амбросова, 
М.Ф.Кропивки, З.Є.Шершньової. Однак питання його 
впровадження ще не посіли належного місця в 
сільськогосподарських підприємствах, ряд проблем залишаються 
малодослідженими. Зокрема це питання вибору стратегії, 
впровадження інновацій, співпраця з науковими установами. 

Цілі статті. Наявність дискусійних проблем, а також 
об’єктивна необхідність визначення головних чинників 
ефективного здійснення інноваційної діяльності у сільському 
господарстві обумовили вибір теми дослідження. Метою 
дослідження є аналіз та обґрунтування шляхів підвищення 
ефективності прийняття інноваційних рішень в аграрних 
підприємствах Миргородського району на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу. З огляду на нинішню 
ситуацію при обставинах, коли більшість малих, середніх і навіть 
великих підприємств відчувають тимчасові труднощі, звичайні 
стандартні інструменти планування вже не допомагають. Тому 
актуальним постає питання про застосування стратегічного 
планування інновацій.  

З метою виявлення ставлення керівників до функції 
стратегічного планування інновацій, практики використання його 
елементів, а також обсягів застосування наукових досягнень та 
вивчення попиту на науково-консультаційне обслуговування з 2007 
року нами проводилися анкетні опитування сільськогосподарських 
виробників різних форм власності Миргородського району 
Полтавської області. Так серед них кількість державних налічує 3 
(15,0%) підприємства, 17 (85,0%) – приватної форми власності.  

Проведений аналіз показав, що в усіх підприємствах 
ведеться оперативне планування на 1 рік і в жодному з них не 
застосовується стратегічне планування, лише існують деякі його 
елементи. 75,0% опитаних взагалі вважають його недоцільним, 
зазначаючи, що основною перешкодою є мінливість зовнішнього 
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середовища; друга причина пов’язана з проблемою забезпечення 
фінансовими, інформаційними, матеріальними, та 
інтелектуальними ресурсами, а також наявності “бар’єру” у 
керівників підприємств щодо інновацій. Адже процес 
стратегічного планування дуже складний. Тому деяким 
підприємствам, навіть при бажанні, дійсно досить важко 
організувати цю систему із-за недостатнього потенціалу, зокрема 
відсутності відповідних спеціалістів. Тільки 25,0% (крупні 
формування) більшою мірою схильні до необхідності розробки 
стратегії та організації стратегічного планування.    

Великі компанії можуть собі дозволити значні витрати з 
формування стратегічного плану: тримати власні маркетингові 
управління, звертатись в авторитетні наукові центри, консалтингові 
компанії, сплачувати послуги міжнародних аудиторів, тощо. Окрім 
цього у великих корпорацій значно більше можливостей 
лобіювати свої стратегічні інтереси в різних структурах державної 
влади. Специфіка економіки України, в свою чергу також викликає 
певні обмеження на використання підприємствами технологій 
стратегічного планування [3,с.8].  

Звертає увагу те, що за оцінкою керівників більшість 
підприємств, мають недостатньо високий імідж. На жаль, за 
останні три роки близько 40% агарних підприємств 
Миргородського району є збитковими і вимушені вживати 
стратегію скорочення діяльності.  Це проявляється: 

- в процесі скорочення чи ліквідації нерентабельних 
галузей (галузь тваринництва) - в 2009 році лише 60% підприємств 
займалися тваринництвом; 

- у вимушеній жорсткій економії витрат. Так до мінімімуму 
зведено багатьма підприємствами витрати на захист рослин та 
тварин, на придбання техніки, мінеральні добрива. Це все 
приводить до того, що ґрунт руйнується, знижується врожайність 
культур і продуктивність тварин.    

На запитання «Виберіть найприйнятнішу стратегію для 
Вашого підприємства» (рис. 1) більша частина респондентів 
(70,0%) обрала стратегію зростання, як найбільш прийнятну, хоча і 
найбільш ризиковану в порівнянні з іншими. Це свідчить про 
намір керівників розширювати масштаби діяльності.  
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Зростання
(70,0 %)

Скорочення 
діяльності

(5,0 %)

Підтримки
(15,0 %)

Реструктризаці
ї (5,0 %)

 
Рис.1. Найприйнятніші стратегії для підприємств 

Миргородського району 
  
Становить інтерес те, що стратегію скорочення діяльності 

вибрало лише одне мале підприємство (5,0%), що зумовлено його 
фінансовим становищем, ліквідувати свою діяльність на сьогодні 
ніхто не планує.   

Так як основою стратегічного планування є аналіз 
зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, то в анкеті 
було передбачено запитання даного характеру. Так за результатами 
анкетування було виявлено, що більшість підприємств (80,0%) 
здійснює аналіз внутрішнього середовища. Керівники отримують 
інформацію від головних спеціалістів про слабкі та сильні сторони 
підприємства. Стосовно вивчення зовнішнього середовища, то в 
усіх підприємствах приділяється значна увага таким факторам як 
конкуренти, постачальники та споживачі.   

Також можна відмітити той факт, що серед підприємств які 
займаються виробництвом продукції як рослинництва так і 
тваринництва, жодне не має відділу маркетингу, в той час як в 
крупних вузькоспеціалізованих підприємствах такі відділи 
створені.  

Аналізовані підприємства на 60% забезпечені комп’ютерами, 
в 40% з них є Інтернет. Серед них  лише ТОВ "Агротех-Гарантія", 
ТОВ Укрлатагро  та державні складають розширені бізнес-плани, 
всі інші при необхідності отримання коштів для інвестиційного 
проекту. Технологічні карти складають 30,0% підприємств, що 
пояснюють постійним зростанням цін на паливно-мастильні 
матеріали та посадковий матеріал.    

Беручи до уваги те, що ще одним із завдань проведених 
опитувань є аналіз застосування інновацій сільськогосподарськими 
виробниками, респондентам пропонувалось назвати заходи, які 
вони в останні 2-3 роки здійснювали для підвищення рівня 
конкурентоспроможності. Серед таких заходів 45,0% назвали 
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впровадження нових сортів і гібридів сільськогосподарських 
культур, 35,0% – придбання високопродуктивної нової техніки, і 
лише 20,0% – впровадження інтенсивних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур. Отже, не всі сільськогосподарські 
виробники усвідомлюють, що нові сорти вимагають дотримання 
певних технологій. Тому потрібне постійне науково-
консультаційне забезпечення агропромислового виробництва. 

Аналіз тривалості застосування інновацій 
сільськогосподарськими виробниками Миргородського району 
свідчить, що лише 40,0% опитуваних впроваджують їх тривалий 
час (понад 10 років). Значна частина сільськогосподарських 
підприємств (50,0%), використовують наукові досягнення у 
виробництві на протязі останніх 5-8 років. Лише двоє підприємств 
(10,0%) протягом останніх 2-3 років тільки починає впроваджувати 
наукові досягнення. 

У досліджуваній групі сільськогосподарських підприємств 
Миргородського району переважали інновації організаційного 
характеру. Вони стосувалися різних аспектів підприємств – від 
структурно-власницьких перетворень через реструктураційні 
заходи і організаційні зміни (в основному характер одиничного 
випадку – створення ТОВ, СТОВ, філій холдингів, корпорації 
“Приват-Агро” і ін.) до змін, направлених на створення та 
збільшення ефективності систем, що функціонують у 
підприємствах. Технічні інновації застосовували передусім 
приватні малі та середні фірми.  

Мотиви використовувати наукові досягнення всіх 
сільськогосподарських підприємств Миргородського району 
можна виділити в такі групи: підвищити виробничі показники, 
утриматись на ринку і адаптуватись до його умов (домінували 
організаційні інновації), покращення фінансово-економічного 
стану, підвищити конкурентоспроможність (якість), покращити 
асортимент і рівень послуг (в основному технічні інновації), але 
при цьому не було зазначено мотив проведення 
природоохоронних заходів. 

Сільськогосподарські дорадчі служби допомагають 
сільському населенню та товаровиробникам освоїти й ефективно 
використовувати методи прибуткового господарювання, 
впроваджувати нові сучасні технології, надають послуги з питань 
маркетингу, менеджменту, соціального розвитку села, розв’язують 
проблеми зайнятості правового навчання сільського населення, 
сприяють створення сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, кредитних спілок, громадських організацій та інших 
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несільськогосподарських видів підприємств [2,с.18]. Нові рішення 
майже в усіх підприємствах Миргородського району 
реалізовувалися на основі співпраці з науковими установами та 
дорадчою службою. Але в Полтавській області ще досить слабо 
розвинута дорадча служба, що інколи негативно впливає на 
правильну та швидку поінформованість сільськогосподарських 
товаровиробників. 

Зважаючи на те, що ціни формує ринок, держава повинна 
контролювати, щоб вигоду від реалізації сільськогосподарської 
продукції в першу чергу отримували її виробники. Проте за 
нинішньої ситуації сільське господарство є донором для 
фінансово-спекулятивних та посередницьких структур, а 
вимивання фінансових ресурсів аграріїв відбувається через 
диспаритет цін на сільськогосподарську та промислову продукцію 
[1]. Можливим стратегічним виходом з цього є вертикальна 
диверсифікація, адже тільки незначна кількість 
сільськогосподарських підприємств Миргородського району 
займається переробкою своєї продукції (олійниці, мініпекарні, 
млини) і лише виключно для задоволення населення села та 
власних потреб, чільне місце в інноваційному розвитку повинна 
зайняти стратегія інтеграції - створення кооперативів, кластерів.  

Висновки. Миргородський район протягом тривалого часу 
розвивався екстенсивними методами – прийшов час повністю їх 
замінити на інноваційні, які дозволять раціонально 
використовувати ресурси та підвищити прибутковість. Отже, 
орієнтуючись на довгострокову перспективу в час розвитку бізнес-
середовища, що характеризується підвищеною складністю, 
рухливістю і невизначеністю, є актуальним і необхідним 
просування в практику діяльності стратегічного планування.   
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
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БУНЕЦЬКА Н.В., АСПІРАНТ,4  
П’ЯВКА С.А., МАГІСТРАНТ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ  
У статті розглядається фінансове забезпечення інноваційної 

діяльності як чинник підвищення конкурентоспроможності. Розглянуто 
теоретичні питання щодо появи, розвитку та використання фінансових 
інновацій. Узагальнено значення фінансових інновацій з погляду розвитку 
економічних відносин. 

The financial providing of innovative activity as factor of increase of 
competitiveness is examined in the article.  The theoretical issues of the emergence, 
development and use of financial innovation were considered. The importance of 
financial innovations in terms of economic relations were summarized.  

Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних 
умовах впровадження ефективних фінансових інновацій та їх 
фінансове забезпечення дозволяє підприємству, з одного боку 
одержати конкурентні переваги ( покращити ринкові позиції свого 
продукту та фінансовий стан, поліпшити якість виробничого 
потенціалу та персоналу тощо), а з іншого – вимагає значного часу 
та ресурсів. 

Однією з головних умов формування 
конкурентоспроможності підприємства є його інноваційна 
активність, яка значною мірою залежить від фінансового 
забезпечення. Пошук можливих шляхів інструментів такого 
забезпечення, по суті, складає зміст фінансових інновацій, які 
потребують не лише практичного обґрунтування, а й 
теоретичного осмислення та методологічного наповнення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багатоаспектність та складність проблем інноваційної діяльності 
об’єктивно обумовлює наявність варіативності підходів щодо їх 
розв’язання.. ПРоблематикою фінансових інновації займалася 
значна кількість вчених (О. Амоша, П. Бубенко, Б. Буркинський, 
А. Гальчинський, В. Геєць, С. Глазьєв, А. Гриньов, А. Данькевич, 
Г. Задорожний, С. Ілляшенко, Ю. Кахович, С. Кравченко, 

                                                             
4 Науковий керівник д.держ.упр., доцент Т.М. Лозинська. 
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К. Кристенсен, В. Семиноженко та інші. У наукових дослідженнях 
згаданих авторів розкрита роль інновацій у забезпеченні 
конкурентоспроможності підприємства, обґрунтована необхідність 
здійснення інноваційної діяльності, але мало опрацьованими 
залишаються питання інноваційної діяльності в сільському 
господарстві, зокрема проблеми фінансового забезпечення 
інноваційної діяльності. 

Цілі статті. В основу дослідження покладено розкриття суті 
фінансових інновацій, історичний дискурс їх розвитку, окреслення 
ролі з  з погляду економічних відносин і наслідків впровадження  
на підприємстві та в економіку країни. 

Виклад основного матеріалу. За прогнозами експертів 
найближчим часом не варто сподіватися на позитивні зрушення в 
інноваційній діяльності підприємств аграрного сектора економіки. 

Поняття “інновація” і “інноваційна діяльність” здебільшого 
вживаються у контексті аналізу розвитку суспільного виробництва.  

Як вважають експерти, інновації, що з’явилися останнім 
часом, створюють на фінансових ринках атмосферу 
невизначеності, невпевненості, нервозності, що підвищує 
нестабільність і можливість різких коливань, особливо на ринках 
держав, що розвиваються, і країн з перехідною економікою [3]. 

Світові тенденції в сфері розвитку технологій, на перший 
погляд, здаються далекими від української дійсності. Однак 
прагнення України стати повноцінним членом міжнародної 
торгової системи вимагає відповідності світовим вимогам і 
стандартам. Конкуренція з кожним днем стає динамічнішою. 
Досвід компаній, що успішно розвиваються, свідчить, що сьогодні 
виживає той, хто вміє швидко реагувати на зміни й постійно 
займається інноваціями. У всьому світі інновації сьогодні – це не 
примха, а необхідність виживання, збереження 
конкурентоздатності й подальшого розвитку.  

Необхідність інноваційного шляху розвитку підприємствам 
не підлягає сумнівам. При чому, вже зроблено вагомі кроки: 
розроблено і прийнято відповідну законодавчу базу, створено 
законодавчі передумови для функціонування ринку венчурного 
капіталу, розвивається мережа інноваційних структур, діють 
численні програми підтримки окремих проектів.  

Що ж стосується ресурсу, який має підтримувати 
інноваційну діяльність, то для того, щоб відбулися помітні 
структурні зміни в економіці, на думку економістів, потрібно не 
менше 5 – 10 % валового внутрішнього продукту щороку. Тобто 
треба вкладати фінансові ресурси обсягами 10 – 20 млрд. грн. 



 124 

Таких ресурсів, які могли б бути використані державними 
недержавними інвесторами, зараз в країні просто немає. Інший бік 
цієї проблеми – держава не може постійно лише субсидувати. 
Необхідне масове залучення приватного і банківського капіталу до 
кредитування та інвестування новітніх досліджень та їхнього 
впровадження.  

Одними з головних проблем є фінансове забезпечення 
інноваційної діяльності, інформаційне забезпечення інноваційних 
процесів, які безпосередньо впливають на підвищення 
конкурентоспроможності. Вільний доступ до інформації про 
об’єкти інтелектуальної власності, можливості їх комерціалізації 
може стати тим інструментом, що призведе до активізації 
інноваційних процесів в Україні. На жаль, українське 
підприємництво досі не стало інноваційним.  

Підприємства не часто вдаються до радикальних інновацій 
або реалізації масштабного інноваційного проекту. Значна частина 
інновацій носить поліпшувальний характер: спрямована на 
вдосконалення технічних засобів з метою зменшення 
трудомісткості виконання операцій, економію матеріалів (через 
використання дешевших замінників чи оптимізацію режимів 
оброблення вихідного матеріалу), енергії тощо. Впровадження 
таких заходів сприяє зниженню виробничих витрат, що важливо 
для підприємств, які реалізують стратегію мінімізації витрат або 
мають обмежені фінансові можливості.  

Прагнення суб’єктів господарювання до економічного 
розвитку завжди наштовхується на необхідність розв’язання 
інноваційних завдань. І цілком очевидно, що у найближчій і 
довгостроковій перспективі максимізація саме інноваційного 
фактору стане вирішальною умовою стійкого розвитку як 
підприємства так і економіки України вцілому. Цим шляхом ідуть 
розвинені країни, і у нашого суспільства є всі передумови 
орієнтуватися на нього. 

Але незважаючи на досить високий рівень науки, відомі в 
світі наукові школи, наявність значної кількості фахівців із вищою 
освітою у народному господарстві, запас нереалізованих винаходів, 
в Україні спостерігається суттєва інноваційна криза. Слід 
зазначити, що головна увага має приділятися їх вивченню на рівні 
підприємства як генератора новаторських процесів. Для того, щоб 
підприємство вважалося зорієнтованим на інноваційну діяльність, 
має відповідати низці критеріїв інноваційності. Дехто з науковців 
пропонує різний набір таких параметрів, але, на нашу думку, 
найповніший їх перелік дав О. Длугопольський. Представимо 
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запропоновані ним параметри у вигляді таблиці, доповнивши її 
деякими показниками. 

Головним спонукальним мотивом для розробки інновацій є 
бажання і прагнення керівництва підприємства здійснювати 
стратегічну діяльність взагалі і, зокрема, вести інноваційну 
політику. Іншими словами, на підприємстві мусить бути лідер-
новатор, який готовий виділити ресурси на розробку нової 
продукції, а в запровадженні інновацій повинен бути зацікавлений 
весь персонал. Ще однією умовою для впровадження інновацій є 
ефективна система маркетингу і збуту. Більшість невдач з 
виведенням інновацій на ринок фахівці пояснюють тим, що вони 
виникають на базі нових знань, а не потреб, тоді як покупцям 
потрібен не новий товар, а нові вигоди.  

Комплексною характеристикою спроможності підприємства 
до інноваційної діяльності є його інноваційний потенціал. Це 
поняття є концептуальним відображенням феномену інновацій.  

Таблиця 1 
Комплекс параметрів інноваційності підприємства  

№ Вид параметру Показники, що характеризують (входять у) 
параметр 

1 

Параметри 
наукомісткості 
виробництва 

– чисельність науково-технічних кадрів у 
загальній кількості зайнятих (не менш як 15 %);  
– річний приріст витрат на НДДКР;  
– обсяг витрат на оплату праці, послуг суб’єктів 
інноваційної інфраструктури щодо маркетингу, 
реклами, підготовки кадрів. 

2 

Параметри 
якості й 

конкуренто-
спроможності 

продукції 

– якість і диференціація продукту;  
– чисельність каналів постачання й збуту готової 
продукції;  
– частка ринку, його структура;  
– обсяг витрат на проведення випробувань. 

3 

Параметри 
техніко- 

економічного 
рівня продукції 

– відповідність товарів національним і світовим 
стандартам;  
– наявність у складі промислової продукції 
принципово нових товарів, які не випускаються 
іншими підприємствами. 

4 

Параметри 
оновлення 
продукції 

(технології) 

– частка принципово нової продукції у загальному 
обсязі виробництва  (не менш як 10 %); 
– коефіцієнт оновлення продукції (не менш як 
5 % на рік); 
– наявність технологічних інновацій (нових 
технологічніх процесів). 

5 

Параметри 
експортоспром

ожності 
продукції, 

виробництва 

– питома вага виробів, що знаходять збут за 
кордоном;  
– обсяги зарубіжних ринків, їх сегментація. 
 

Джерело: [1]. 
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Аналіз джерел фінансування інноваційних заходів 
підприємств України за останні роки засвідчив, що із загальної 
суми використаних на інноваційні цілі фінансових ресурсів майже 
60 – 70 % становили власні кошти підприємств, фінансування з 
державного бюджету дорівнювало приблизно  2 – 4 %, кредитні 
ресурси становили 2 – 3 %, кошти інвесторів – 1 – 2 %. Як видно з 
наведених даних, основним таким джерелом є власні кошти 
суб’єктів господарювання, і стає очевидним, що у майбутньому 
слід спиратися саме на них. Висока ризикованість інноваційних 
проектів зумовлює низьку частку коштів інвесторів і кредитних 
ресурсів [2]. 

Сучасним підприємствам, що функціонують у складному 
соціально-економічному середовищі, слід постійно створювати і 
впроваджувати різноманітні інновації для забезпечення ефективної 
діяльності у ринковій економіці. Вихід з економічної кризи будь-
якого підприємства неможливий без здійснення інноваційно-
інвестиційної діяльності, спрямованої на оновлення виробництва 
на принципово новій, конкурентній основі. 

Висновки. Таким чином, зі сформульованих вище проблем 
варто зазначити, що активізація інвестиційної та інноваційної 
діяльності потребує якісно нової організації взаємозв’язків і 
взаємодії між усіма учасниками інноваційного процессу. 
Найпершими стратегічними завданнями розвитку інноваційної 
економіки має стати його фінансове забезпечення, формування 
сприятливого середовища для діяльності суб’єктів 
господарювання, підвищення конкурентоспроможності 
підприємств.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ 

 
ГЕРЕЛЕС А.В., АСИСТЕНТ,  

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

У статті досліджено поняття «інноваційний потенціал», розкрито 
сутність його складових. Розглянуто принципи управління інноваційним 
потенціалом та питання управління його розвитком у процесі інноваційної 
діяльності аграрного підприємства. 

The article explores the concept of "innovative potential" and discover the 
essence of its components. The principles of innovative potential and management 
issues of its development during the innovative activity of agricultural enterprise are 
considered. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Інноваційна 

діяльність здійснюється завдяки прогресивним науково-технічним 
досягненням і є вирішальним чинником подолання кризових 
явищ, стабілізації і зростання економіки. Успішна інноваційна 
діяльність аграрного підприємства протягом інноваційного циклу 
залежить від належного рівня інноваційного потенціалу 
підприємства. Інноваційний потенціал передбачає реальну або 
ймовірну спроможність підприємства виконувати цілеспрямовану 
роботу у сфері розробки, виробництва й упровадження 
інноваційного продукту або процесу. Стабільність та успішність 
інноваційної діяльності підприємства, як свідчить світова практика, 
значною мірою залежить від його інноваційної активності, тобто 
постійного оновлення ідей, новацій, розробки, виробництва й 
просування на ринок ефективної у виробництві і споживанні 
інноваційної продукції. 

Інноваційний потенціал аграрного підприємства може 
розглядатися як система взаємопов’язаних чинників і ресурсів, які 
відповідають умові забезпечення постійної інноваційної активності 
підприємства у сфері пошуку, розробки й упровадження 
інноваційних продуктів і процесів. Зрозуміло, що така система 
буде орієнтована на рівень розвитку інноваційної активності 
підприємства і визначатиме його спроможність (матеріальну, 
інтелектуальну, інформаційну, економічну тощо) до реалізації 



 128 

цілей інноваційної діяльності на основі постійного пошуку, 
використання і розвитку нових сфер і способів реалізації наявних і 
перспективних внутрішніх та ринкових можливостей. Виходячи з 
важливості розвитку інноваційного потенціалу, постає 
необхідність розгляду питань його формування та управління 
розвитком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні 
десятиріччя у вітчизняній та світовій науці сформувався ряд нових 
підходів до дослідження питань формування і розвитку 
інноваційного потенціалу підприємств. Ученими і фахівцями в 
галузях управління й економіки створено моделі, які сприяють 
подальшому розвитку теорії та практики формування 
інноваційного потенціалу. Механізми та методи формування й 
управління  розвитком інноваційного потенціалу досліджували 
вітчизняні науковці О.В. Ареф’єва, О.В. Коренков, А.П. Гречан, 
А.В. Гриньов, А.Е. Воронкова, С.М. Ілляшенко, О.С. Федонін, 
І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк, Н.І. Чухрай та інші. Проте на сьогодні 
ще не сформовано загального підходу до сутності інноваційного 
потенціалу аграрних підприємств, існують різні підходи до його 
визначення. На сучасному етапі розвитку управління аграрним 
підприємством полягає у розвитку управління його 
конкурентоспроможним потенціалом. Однією із стратегій 
підвищення конкурентоспроможності є стратегія лідера у сфері 
інновацій. Однак аграрне підприємство може розвивати 
інноваційну діяльність тільки у випадку достатнього інноваційного 
потенціалу, який необхідний для реалізацій ринкових 
можливостей. Тому особливе місце в інноваційній діяльності 
підприємства займає розвиток його інноваційного потенціалу. 

Цілі статті полягають у дослідженні й уточненні поняття 
«інноваційний потенціал», всебічному вивченні питань 
формування, управління й аналізу структури інноваційного 
потенціалу аграрного підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «інноваційний 
потенціал» нещодавно увійшло до термінів економічної науки як 
економічна категорія, але в сучасній економічній літературі, у тому 
числі й українській, відсутнє однозначне його визначення. 
Більшість авторів керуються так званим ресурсним підходом [2, 3, 
9], тобто уявляють інноваційний потенціал як сукупність ресурсів. 
Інші автори [6, 7, 10] роблять наголос на можливості використання 
ресурсів. 
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Для ефективного здійснення інноваційної діяльності 
аграрному підприємству потрібні така сукупність ресурсів: 
інтелектуальних (технологічна документація, винаходи, патенти, 
ліцензії, корисні моделі); земельних та матеріальних (дослідне, 
експериментальне і лабораторне устаткування); фінансових 
(власні, запозичені, інвестиційні, бюджетні кошти); 
інфраструктурних (конструкторський відділ, відділ головних 
технологів, відділ маркетингу нової продукції, лабораторія 
контролю якості сільськогосподарської продукції); додаткових 
ресурсів підвищення результатів інноваційної діяльності 
(партнерські та особисті зв’язки з науково-дослідними інститутами, 
ВНЗ, у тому числі й закордонними). Усі складові мають бути 
узгоджені між собою та виконувати певні функції згідно з 
механізмом їх використання, який розробляється у надрах 
інноваційного менеджменту аграрного підприємства. 

Ґрунтуючись на викладених варіантах визначень поняття 
інноваційного потенціалу підприємства, узагальнимо його 
трактування та характеристику. Інноваційний потенціал аграрного 
підприємства являє собою наявні та приховані можливості 
залучення та використання ресурсів, спрямованих на сприйняття, 
впровадження нововведень, які можуть бути залучені для 
досягнення його цілей. Таке визначення, на наш погляд, акцентує 
увагу на тому, що інноваційний потенціал є тим підґрунтям, на 
підставі якого розробляються, впроваджуються на підприємстві 
нововведення, які надалі можуть задовольняти потреби аграрних 
підприємств. 

Існують також різні точки зору на структуру інноваційного 
потенціалу. При цьому самі автори ототожнюють його з науково-
технічним [4, 5], або ж виділяють лише поодинокі елементи [3, 8], 
які розкривають певні особливості інноваційного потенціалу. 

Проведений аналіз та узагальнення відомих підходів до 
визначення структури інноваційного потенціалу дозволяє 
систематизувати основні його складові. Таким чином, повна 
структура інноваційного потенціалу аграрного підприємства має 
складатися з наступних складових. 

Ринковий потенціал. Відображає рівень відповідності 
можливостей підприємства зовнішнім ринковим потребам 
інновацій, які генеруються ринковим середовищем [12]. 

Інтелектуальний потенціал. Визначає можливості генерації і 
сприйняття ідей і задумів новацій і доведення їх до рівня нових 
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технологій, конструкцій, організаційних і управлінських 
рішень [1]. Це передбачає наявність фахівців не лише високою 
фаховою підготовкою, а й здатних до продукування нових 
орієнтованих знань і втілення їх в інновації, які відповідають 
потребам ринку 

Кадровий потенціал. Характеризує можливості персоналу і 
робітників аграрного підприємства застосувати нові знання та 
технології, організаційні й управлінські рішення. Кадрова складова 
забезпечується фаховою підготовкою персоналу підприємства на 
рівні, що відповідне сучасному розвитку науки і техніки. Ця 
складова значною мірою визначає систему менеджменту, її 
гнучкість та  адаптивність [9]. 

Техніко-технологічний потенціал. Відображає здатність 
оперативно переорієнтувати виробничі потужності і налагодити 
економічно ефектніше виробництво нової продукції, що 
відповідає ринковим потребам. Ця складова характеризує 
відповідність матеріально-технічного і технологічною стану 
підприємства, наявність резервів чи можливості їхнього швидкого 
отримання, гнучкість обладнання і технологій. 

Інформаційний потенціал. Відображає інформаційну 
забезпеченість підприємства, ступінь повноти і точності 
інформації, необхідної для прийняття ефективних інноваційних 
рішень, застосування стратегії постійних нововведень. Найбільш 
необхідною в інноваційній діяльності є інформація про потреби та 
ситуацію на ринку сільськогосподарської продукції, рівень 
конкурентної боротьби, перспективні напрямки розпитку НТП, а 
також про оцінки економічного, соціального, технологічного, 
екологічного середовища конкурентів [6]. 

Фінансовий потенціал. Відображає відповідність 
інвестиційної привабливості, кредитоспроможності і системи 
ефективного управління фінансами аграрного підприємства щодо 
забезпечення стійкої інноваційної діяльності на всіх етапах 
інноваційною циклу. 

Мотиваційний потенціал. Характеризує можливість 
підприємства щодо приведення у відповідність і узгодження 
різноспрямованих інтересів суб'єктів інноваційною пронесу: 
розробників інновацій; виробників нової сільськогосподарської 
продукції; інвесторів, постачальників вихідної сировини, матеріалів 
і комплектуючих; торгових і збутових посередників; споживачів; 
суспільство в цілому тощо [11].  
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Комунікаційний потенціал. Характеризує наявність 
комунікаційних зв'язків, які відображають рівень визначеності та 
ефективності взаємодії аграрного підприємства з елементами 
зовнішнього середовища, що сприяють реалізації мети 
інноваційної діяльності, тобто наявність надійних зв'язків з 
партнерами, постачальниками ресурсів, каналами розповсюдження 
і збуту, споживачами. 

Науково-дослідний потенціал. Відображає наявність 
створеного резерву результатів науково-дослідних робіт, 
достатнього для генерації нових знань, спроможність проведення 
досліджень з метою перевірки ідей новацій і можливості їхнього 
використання у виробництві нової продукції [7]. 

Розгляд складових інноваційного потенціалу і критеріїв 
управління дає можливість визначити задачі та заходи до 
створення механізму управління для досягнення: 

відповідності обсягів та якості ресурсів інноваційної 
діяльності (основними фондами, запасами, фінансовими і 
нематеріальними ресурсами, інформацією, технікою, 
технологіями); 

відповідності освітнього і кваліфікаційного рівня персоналу ; 
відповідності механізму й інструментів управління 

процесами оптимальному рівню використання наявних ресурсів 
аграрного підприємства 

ефективності маркетингу у сфері технологій пошуку й 
обробки інформаційних ресурсів (здатності знаходити і 
трансформувати інформаційні ресурси для їхнього використання у 
виробничій, комерційній та управлінській діяльності 
підприємства); 

ефективності економічних механізмів та інструментів з 
оновлення техніко-технологічної бази виробництва для переходу 
на випуск нової конкурентоспроможної продукції з використання 
сучасних форм і методів організації господарських процесів; 

ефективності фінансових механізмів щодо залучення коштів 
для здійснення інноваційної діяльності. 

Висновки. Ефективність інноваційної діяльності 
підприємства протягом інноваційного циклу залежить від 
інноваційного потенціалу підприємства. 

Інноваційний потенціал аграрного підприємства може 
розглядатися як система взаємопов'язаних чинників і ресурсів, які 
відповідають умові забезпечення постійної ефективної 
інноваційної діяльності підприємства. 

Складові інноваційного потенціалу характеризують ресурси 
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та здатність підприємства до реалізації мети інноваційної 
діяльності. Структура інноваційного потенціалу і критеріїв 
управління дає можливість визначити підходи до створення 
механізму управління розвитком інноваційного потенціалу. 
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УДК 330.341.1:63 
 

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АПК 
 

ГОМЕНЮК М.О., К.Е.Н.,  
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 
Автором визначено загальні особливості здійснення інноваційної 

діяльності аграрних формувань, проведено аналіз основних причин її 
невідповідності сучасним світовим тенденціям та окреслено пріоритетні 
напрямки подолання цієї невідповідності.  

The general features of realization of innovative activity of the agrarian 
enterprises are certained by author, the analysis of principal reasons of the disparity 
to the modern world tendencies is conducted and priority directions of overcoming of 
this disparity are outlined. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний 

етап розвитку економіки України та стан сільського господарства 
зумовлюють специфіку інноваційної діяльності, що знаходиться 
під впливом економічних відносин в аграрному виробництві. 

Нині агропромислове виробництво України опинилося в 
такій економічній ситуації, коли старий затратний уклад уже 
вичерпав закладені у ньому можливості економічного зростання, а 
новий повільно за наявності нерозв’язаних проблем лише 
започатковується. Це призвело до того, що більшість 
агроформувань доведено до стадії технологічного пату, 
критичного мінімуму віддачі від капіталу в аграрному секторі. 
Наслідок цієї ситуації закономірний: потоки капіталів попливли у 
галузі з високою віддачею вкладень, знекровлюючи 
агропромислове виробництво, яке опустилося до рівня 
неконкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках [1]. 

В умовах СОТ аграрному сектору України доведеться ще 
більшою мірою відчути загострення конкуренції. Спрощений 
доступ імпортної сільськогосподарської продукції на внутрішні 
ринки України, пов'язаний зі зниженням рівня ввізних мит, 
призведе до зниження конкурентоспроможності українських 
товарів, а надалі й до втрати внутрішніх і зовнішніх ринків. Так, за 
прогнозами Міністерства економіки, присутність національного 
сільгоспвиробника й переробника на внутрішньому ринку може 
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скоротитися на 30 – 40%. Експерти прогнозують неминучі значні 
втрати вітчизняного АПК зі вступом до СОТ. Переважно це 
відбудеться через нинішню низьку конкурентоспроможність 
продукції українського АПК на світовому ринку [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
активізації інноваційної діяльності та підвищення її ефективності в 
аграрній сфері є надзвичайно актуальною темою в наукових 
публікаціях вчених. Так, вона знайшла своє відображення в працях 
М. Зубця [1 ], С. Тивончук [1], С. Дем’яненка [3], В. Покотилової 
[2], П. Лайко [4] та інших. 

Проте негативні тенденції щодо поглиблення кризових 
явищ вимагають подальших розробок у цьому напрямі з 
урахуванням змін в нормативно-правовій базі, пріоритетів розвитку 
вітчизняного АПК, передового світового досвіду організації та 
функціонування сільського господарства тощо. 

Цілі статті. Метою статті є визначення загальних 
особливостей здійснення інноваційної діяльності аграрних 
формувань, аналіз основних причин її невідповідності сучасним 
світовим тенденціям та окреслення пріоритетних напрямків 
подолання цієї невідповідності.  

Виклад основного матеріалу. Адаптація аграрного сектора 
України до умов, що переважають у розвинутих країнах з 
ринковою економікою проходить складно і досить повільно. Це 
пояснюється кількома причинами. Нині, коли триває жорстка 
економічна криза і форми конкуренції нерідко набувають 
нецивілізованого характеру, на перший план замість інноваційного 
шляху розвитку економіки України пропонується загальне 
поліпшення економічної ситуації. Не слід тому дивуватися з того, 
що у нас спостерігається істотне зниження ринкового попиту на 
інновації та об'єкти інтелектуальної власності. Водночас світова 
практика засвідчує, що суспільство, яке не в змозі гнучко 
змінювати технологічну основу виробництва, приречене на 
економічну стагнацію, зростання соціальної напруженості. 

У розвинутих країнах не менше як три четвертих приросту 
ВНП забезпечується завдяки новітнім технологіям. Близько 60% 
зростання загальної ефективності у сільському господарстві США і 
Японії забезпечують новітні технології, якісна переорієнтація 
механізму господарювання на інтенсифікацію інноваційних 
процесів. 
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Інноваційний розвиток передбачає перенесення акценту з 
традиційних науково-технічних рішень на використання 
принципово нових організаційних форм діяльності, реалізацію 
політики ресурсо- і енергозбереження, тому прискорення науково-
технічного прогресу в галузях АПК залишається найголовнішою 
умовою сталого розвитку  аграрної економіки [3]. 

Україна для підвищення конкурентоспроможності аграрного 
сектору повинна використати досвід розвинених країн, але на 
сьогодні це досить складно. У державі по суті немає цивілізованого 
продовольчого ринку, немає п'яти головних конкурентних сил 
(входження на ринок нових учасників; поява субститутів; ринкової 
влади покупців і постачальників; суперництва між діючими 
конкурентами), оскільки немає ефективної держави, яка була 
рушійною силою формування цивілізованого ринку і 
конкурентоспроможності національної економіки. Необхідно 
також розуміти, що на світовому ринку конкурують головні 
структурні елементи економіки – підприємства (фірми) та їхні 
об'єднання. Нині переважна більшість вітчизняних підприємств не 
конкурентоспроможні й не мають конкурентних переваг. 

Світовий досвід також показує, що конкуренція проходить 
такі етапи розвитку: перший – конкурентні переваги 
забезпечуються за рахунок значного надлишку базових ресурсів 
(природних, декваліфікованої й напівкваліфікованої робочої сили 
та ін.); другий – конкурентні переваги забезпечуються за рахунок 
значних інвестицій; третій – головну роль у конкуренції відіграють 
інновації. Нині в розвинених країнах конкуренція вже давно 
увійшла в інноваційний етап розвитку в усіх галузях, у тому числі й 
аграрному секторі. Безперечно, в аграрному секторі велике 
значення мають базові ресурси (земля, природно-кліматичні умови 
і т. д.). Але конкурентні переваги, побудовані тільки на базових 
факторах, нестійкі. Тому в аграрному секторі розвинені країни 
використовують перш за все інновації. 

Суб’єкти реального сектора економіки звертаються до 
інновацій у силу необхідності не тільки підтримати прибутковість 
свого бізнесу, але й одержати конкурентні переваги на ринку. 
Бажання дістати додатковий прибуток і монопольний надприбуток 
штовхає до зниження витрат виробництва, тобто до змін в умовах 
виробництва, у засобах і предметах праці. 

У високорозвинених країнах світу, де науково-технічний 
прогрес знаходиться на більш високому рівні, керівництво 
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підприємства використовує не лише здатність працівника 
автоматично виконувати свої обов’язки, але й потребує постійного 
вдосконалення його знань, вміння самостійно приймати рішення, 
швидко пристосовуватися до роботи з абсолютно новими 
технологіями. 

У вітчизняному сільському господарстві відчувається 
дефіцит кваліфікованих молодих працівників, що більше 
пристосовані до змін економічного становища і краще та швидше 
здатні на них реагувати. Рівень освідченості працівників сільського 
господарства є досить низьким. Ускладнився стан із забезпечення 
аграрних установ кадрами вищої кваліфікації, скоротився приплив 
у науку талановитих молодих учених: нині близько 70% докторів 
наук пенсійного віку, а частка молодих науковців віком до 40 років 
становить приблизно 27% [4]. 

Характерною ознакою аграрного сектору є згортання 
інноваційних процесів і мало сприйнятливість до науково-
технічних досягнень. Внаслідок невиваженої стратегії реорганізації 
сільськогосподарських підприємств, товаровиробники опинилися 
у складному економічному становищі й постали перед 
необхідністю скорочувати впровадження досягнень науки у 
виробництво. 

Вітчизняний аграрний сектор нині має близько 60 тис. 
аграрних підприємств (у тому числі понад 42 тис. фермерських 
господарств), з яких одиниці застосовують світові технології 
виробництва. Швидке переоснащення виробництва під силу 
тільки великим підприємствам, що мають у наявності достатню 
кількість вільних оборотних коштів. Такі структури здатні як 
реінвестувати власні кошти, так і залучити капітал ззовні на най-
вигідніших для себе умовах. Для дрібних фермерських 
господарств, які відзначаються гнучкістю у пристосуванні до 
кон'юнктури ринку, можливістю виробництва продукції 
невеликими партіями залежно від попиту, відсутністю зайвих 
ланок управління, є також один шлях – знаходити й 
впроваджувати нові технології виробництва, тобто ставати на 
інтенсивний шлях господарювання. З метою залучення 
додаткових коштів для ведення сучасного бізнесу та виходу на 
закордонні ринки збуту своєї продукції невеликим господарствам 
необхідно об'єднуватись у кооперативи, асоціації тощо. 

В Україні, як і в усіх пострадянських країнах, поки що 
надзвичайно слабо розвинуто інфраструктуру ринку наукової 
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продукції та об'єктів інтелектуальної власності. До цього часу 
патентно-ліцензійна справа базується ще не на ринкових 
принципах. Як і в минулому, відсутня система інноваційного 
аудиту. Ці та інші перепони стримують формування 
життєздатного й ефективного інноваційного ринку. Проблеми 
його розвитку, інноваційного підприємництва вимагають 
глибокого теоретичного обгрунтування цілого ряду питань 
розробки концепції наукових пріоритетів, а також використання 
сучасних методів прогнозування, моделювання і моніторингу 
ринку наукової продукції. 

Інноваційний розвиток сільськогосподарських структур 
неможливий без розвиненої інформаційної інфраструктури. 
Однак, фахівці наукової сфери не мають належного 
інформаційного забезпечення для вирішення на теоретичному 
рівні нагальних проблем національного сільського господарства. 
За умов поширення приватизаційних процесів і комерціалізації 
аграрного виробництва інформація дедалі частіше стає 
конфіденційною [4]. Інформаційно-наукове забезпечення – це не 
лише реклама товарів і послуг, а насамперед, доступ до передової 
інформації біологічного, економічного, ветеринарного, 
агрономічного характеру тощо, систематизація і представлення у 
вигляді, зручному для практичного використання [2]. 

Великою проблемою аналізу стану інноваційної діяльності в 
сільському господарстві, є відсутність статистичної звітності. 
Звітність про кількість освоєних, впроваджених продуктових та 
процесових інновацій, випуск інноваційної продукції, джерела 
фінансування інноваційної діяльності тощо подають лише 
промислові підприємства, що на думку автора, є докорінно 
невірно. Це позбавляє можливості об’єктивного аналізу в цій 
галузі. 

На нашу думку, в Україні недостатньо підприємців, які 
володіють стратегічним мисленням, здатністю передбачувати, 
продукувати інновації, вибрати з них такі, що дадуть змогу 
забезпечити стійкість конкурентоспроможності підприємств на 
сучасних і майбутніх ринках (національних і міжнародних). 
Підприємець є головним суб'єктом сучасних ринкових відносин, 
рушійною силою ринкового процесу. Саме інноваційне 
підприємництво покликане відіграти важливу роль у подоланні 
проблеми розриву інноваційних процесів між стадіями наукових 
досліджень і впровадженням інновацій у виробництво. Для 
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розвитку підприємництва мають бути створені сприятливі 
інституціональні умови [5]. 

Оцінки перспектив інноваційного розвитку 
агропромислового комплексу України експертною групою НАНУ 
України напряму «Перспективні технології АПК та переробної 
промисловості» (керівник – академік УААН Роїк М.В.) зводяться до 
наступних можливих сценаріїв розвитку [6]. 

Песимістичний характер експертних оцінок інноваційного 
забезпечення АПК грунтується на порівнянні сучасних світових 
тенденцій розвитку аграрної науки та агропродовольчих 
технологій з вітчизняними. Такий аналіз свідчить, що за умови 
нинішнього рівня фінансового та організаційно-технологічного 
забезпечення аграрного сектора країну очікує поглиблення вже 
існуючого системного науково-технічного занепаду сільського 
господарства. 

Оптимістичний сценарій розвитку аграрної сфери 
грунтується на визнанні її пріоритетності для держави з 
урахуванням того, що на просторах України розміщено 24,6% 
площ усіх чорноземів планети, що зобов’язує її бути одним із 
провідних світових виробників продовольства. При цьому 
пріоритетними напрямами досліджень у галузі рослинництва, які, 
на думку експертів, потребують особливої підтримки держави, є 
глибокі дослідження в галузі генетики, молекулярної біології та 
фізіології культурних рослин; дослідження з питань біотехнології і 
розробка прийомів створення культурних рослин із заданими 
господарськими параметрами, створення генеично модифікованих 
культур.  

Необхідне посилення робіт з питань селекції та насінництва 
для створення сучасних високопродуктивних сортів і особливо 
гібридів, які здатні не лише бути високопродуктивними, а і 
стійкими до стресових погодних умов вегетації. 

Для забезпечення технологічного розвитку аграрного 
комплексу за активної участі аграрної науки мають бути здійснені 
розробка, оцінка та налагоджене вітчизняне промислове 
виробництво сучасних і ефективних добрив, особливо 
фосфорних та калійних. Разом з тим, низький у порівнянні зі 
світовими показниками рівень «хімізації» сільськогосподарських 
грунтів сприяє розвитку в Україні доволі популярного в світі 
напрямку аграрного виробництва «органічне землеробство». 
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Найбільш реальним є базовий сценарій розвитку АПК. У 
рамках його реалізації започаткована державна програма 
«Біопаливо». Потужне науково-технологічне та організаційно-
управлінське забезпечення масового виробництва біопалива 
дозволить забезпечити аграрне виробництво екологічно чисти та 
економічно ефективним видом енергозабезпечення у найкоротшій 
перспективі. 

Проблема технологічного переоснащення 
агропромислового виробництва, розвитку інноваційних процесів у 
його сферах безпосередньо пов'язана з досягненням такого рівня 
науково-технічного потенціалу, інфраструктури, який забезпечить 
реалізацію результатів наукових розробок. 

Вітчизняна наука в змозі вже на сучасному технологічному 
етапі розробити не тільки високопродуктивні гібриди та сорти 
рослин, але й інтенсивні технології вирощування посівів 
культурних рослин з урахуванням специфіки різних грунтово-
кліматичних зон України. Їх запровадження дозволить 
максимально реалізувати продуктивний потенціал, який 
закладений у цих гібридах та сортах. 

Комерціалізація аграрної науки в Україні перебуває на 
початковій стадії. Для становлення і розвитку цього процесу в 
подальшому потрібно вдосконалювати законодавчу базу щодо 
охорони інтелектуальної власності, стимулювання попиту на 
інновації, формування життєздатних й ефективних ринкових 
механізмів, передусім – цивілізованих форм конкуренції. 

Висновки. Безумовно, розвиток агропромислового 
виробництва, зорієнтованого на широке використання інновацій – 
це досить складний і довготривалий процес. Проте ми 
припустилися б великої помилки, якби погодилися з настійливими 
рекомендаціями окремих зарубіжних і вітчизняних експертів. Вони 
активно закликають Україну спочатку забезпечити загальне 
поліпшення економічної ситуації, а вже згодом приступити до 
формування інноваційного середовища. 
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ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ 

ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ 
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ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ», М.КИЇВ 
 
Стаття присвячена проблемам забезпечення фінансовими ресурсами 

інноваційної діяльності аграрної сфери через механізм кредитної кооперації. 
Дослідженням встановлені основні перешкоди в залученні фінансових ресурсів, 
запропоновано напрямки державної підтримки фінансування інноваційної 
діяльності в аграрній сфері та окреслено результати їх провадження. 

The article is devoted to problems of financial resources providing at 
innovative activity of an agrarian sphere through the mechanism of credit cooperation. 
Research shows basic obstacles of financial resources bringing in; state support 
directions of innovative activity financing in the agrarian sphere are offered and the 
results of its realization are outlined. 

 
                                                             
 Науковий керівник д.е.н., професор О.Є. Гудзь. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток 
аграрного сектору економіки є надзвичайно важливим для України 
як аграрної держави. В умовах фінансово-економічної кризи та 
скорочення обсягів державної підтримки аграрна сфера економіки 
України зазнала суттєвого зниження обсягу приросту. В умовах 
недостатнього фінансування провадження інноваційних 
технологій в процесі своєї діяльності підприємства аграрного 
сектору економіки зазнають значних втрат вирощених культур та 
виробленої продукції, що, в свою чергу, призводить до їх 
суттєвого здорожчання. Варто зазначити, що в структурі аграрного 
сектору значну частину складають середні та малі суб’єкти 
господарювання – приватні фермерські господарства, які 
орієнтовані, перш за все, на задоволення потреб внутрішнього 
ринку, а не на експорт закордон.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
вітчизняних розробок, присвячених проблемам фінансування 
інноваційної діяльності аграрних підприємств слід виділити 
наукові праці М. Я. Дем’яненка, О. Є. Ґудзь, М. Ф. Кропивка, Г. М. 
Підлісецького, оскільки автори комплексно розглядають зазначене 
питання. Проте, варто зауважити, що не всі механізми 
впровадження державної підтримки фінансування інноваційної 
діяльності в аграрній сфері є повністю дослідженими. 

Цілі статті. Метою даного дослідження є визначення 
шляхів вдосконалення механізмів залучення інвестиційних коштів 
аграрними підприємствами за підтримки державних програм 
фінансування через кредитні спілки.  

Виклад основного матеріалу. Розвиток аграрного 
виробництва потребує постійно наявних джерел фінансових 
ресурсів. Однак аграрний сектор економіки не розглядається 
банківськими установами як пріоритетний сектор інвестування 
фінансових ресурсів. Неодноразові спроби представників 
агропромислового комплексу створити та розвивати систему 
сільськогосподарської кооперації для забезпечення аграрного 
сектору економіки фінансовими ресурсами без залучення до цього 
процесу банківських установ на даний час не мають успіху, 
оскільки недоскональність діючого законодавства не дає 
можливості визнання даних утворень як неприбуткових 
організацій і має на меті оподаткувати отримані такими 
організаціями доходи, що, в свою чергу, призводить до значеного 
здорожчання даного виду кредитно-фінансових ресурсів. Дана 
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обставина змушує аграріїв шукати інші джерела надходження 
інвестицій. Альтернативою залучення банківських позик має стати 
розвиток системи кредитної кооперації. 

Аналіз світового досвіду фінансування аграрної сфери через 
систему кредитної кооперації свідчить про значну ефективність 
провадження даної політики у Франції та Канаді. Кредитні 
кооперативи Франції звільнені від оподаткування отриманих ними 
доходів та мають право на надання послуг третім особам, які не є 
членами кредитного кооперативу, в максимальних рамках 20 % від 
обороту, але в даному випадку ця діяльність піддається 
оподаткуванню відповідно до загальної юрисдикції в тому, що 
стосується податку з прибутку. Держава здійснює упродовж 
перших п'яти років функціонування кредитних кооперативів 
фінансування адміністративних витрат та утримання спеціалістів, 
що допомагають освоювати і застосовувати в межах 
кооперативного об'єднання нові технології з метою покращення 
якості товарної продукції. У разі перевиробництва фермерськими 
господарствами – членами кредитного кооперативу державою 
здійснюється фінансування вилучення надлишкової  продукції з 
ринку, що сприяє збалансуванню попиту і пропозиції та 
стабілізації цін і доходів. 

В Україні система кредитної кооперації є достатньо 
розвинутою, розгалуженою і представлена в усіх областях держави. 
Оскільки 31,4%, що становить 14 396,3 тисяч осіб населення 
України проживає у сільській місцевості – значна частина 
кредитних спілок орієнтована на задоволення саме їх потреб, 
зокрема у наданні кредитів на розвиток та модернізацію 
фермерських господарств. 

Проте, система кредитних спілок розгалужена нерівномірно, 
кількість осередків та філій не є достатньою, а обсяг наявних 
фінансових ресурсів не дає змоги кредитним спілкам задовольнити 
потреби сільськогосподарських товаровиробників у фінансових 
ресурсах. 

Аналіз ринку кредитної кооперації України свідчить про 
більшу ефективність діяльності кредитних спілок з меншим 
територіальним охопленням, проте з більшою кількістю філій, 
відділень та осередків, оскільки кредитні спілки, створені за даним 
принципом більш орієнтовані на задоволення потреб у 
фінансових ресурсах конкретних регіонів. Прикладом 
ефективності розвитку кредитної спілки у даному напрямку є 
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кредитна спілка «Снятинська» у Івано-Франківській області. 
Кредитна спілка «Снятинська» створила у самому місті та в 
Снятинському районі три відділення та чотири осередки. 
Основним принципом діяльності даної кредитної спілки є 
орієнтація на залучення до членства населення регіону, адже ідея 
кооперації – це ідея об’єднання сільських мешканців, шляхом 
активної інформативної роботи. За підсумками 2009 року кількість 
членів кредитної спілки зросла на 850 осіб на тлі загального 
зменшення кількості членів кредитних спілок по всій Україні.  

Збільшення залучень інвестиційних коштів аграрними 
підприємствами можливе за рахунок провадження наступних 
державних програм: 

1. Заохочення розвитку кредитних спілок в межах 
конкретних територій шляхом законодавчого обмеження 
створення кредитних спілок на базі всеукраїнських організацій.  

2. Провадження державних цільових програм кредитування 
приватних фермерських господарств через систему кредитних 
спілок, оскільки власних фінансових ресурсів, що формуються за 
рахунок внесків (вкладів) членів кредитних спілок на депозитні 
рахунки не достатньо для забезпечення потреб 
сільськогосподарських товаровиробників у кредитних коштах. 
Функціонування таких програм забезпечується за рахунок надання 
доступу кредитним спілкам до постійно наявних та доступних 
фінансових ресурсів з подальшим їх використанням в якості 
джерел надання кредитів членам кредитних спілок – власникам 
приватних сільськогосподарських підприємств. Практика 
діяльності кредитних спілок протягом останніх двох років довела 
необхідність залучення в якості джерел кредитних ресурсів інших 
коштів окрім внесків (вкладів) членів кредитних спілок на 
депозитні рахунки. Джерелами таких ресурсів мають стати 
державні цільові програми кредитування сільського господарства 
через кредитні спілки. Провадження таких програм дає змогу 
забезпечити грошовими коштами у вигляді кредитів більшу 
кількість суб’єктів господарювання та одночасно підтримати 
ліквідність та забезпечити стабільність розвитку ринку кредитних 
спілок.  

3. Поновлення державних цільових програм компенсації 
частини процентних ставок за короткостроковими та 
середньостроковими кредитами, отриманими особистими 
селянськими, фермерськими господарствами та 
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сільськогосподарськими підприємствами, оскільки 
короткострокові та середньострокові кредити складають 75% 
загальної кількості наданих у даній сфері кредитів. Важливим є 
розробка цільових програм за короткостроковими та 
середньостроковими кредитами, наданими саме кредитними 
спілками, оскільки комерційні банки не зацікавлені у нарощуванні 
обсягів кредитування суб’єктів аграрного сектору економіки через 
підвищену ризикованість даних операцій. Програма компенсації 
частини процентної ставки за короткостроковими та 
середньостроковими кредитами, отриманими особистими 
селянськими, фермерськими господарствами та 
сільськогосподарськими підприємствами, що діяла до кінця 2008 
року, згідно з «Порядком використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки 
підприємств агропромислового комплексу через механізм 
здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів», 
затвердженим Постановою №259 Кабінету Міністрів України від 
21 лютого 2007 року, не була достатньо ефективною та не 
стимулювала кредитні спілки до кредитування аграрного сектору 
економіки, оскільки, з однієї сторони, містила значні обмеження 
щодо цільового використання кредитних ресурсів, а саме 
зобов’язувала позичальників витрачати кошти виключно на 
закупівлю паливно-мастильних матеріалів, кормів, ветеринарних 
препаратів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, насіння, 
молодняку сільськогосподарських тварин, птиці, яєць для інкубації 
сільськогосподарського інвентарю, закупівля запасних частин для 
ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та 
обладнання; оплату послуг за виконані ремонтні роботи, 
енергоносії; здійснення платежів фінансового лізингу та страхових 
платежів; а, з іншого боку, встановлювала обмеження 
максимальної ставки за кредитом у розмірі 18%, що робить 
надання такого кредиту невигідним для кредитної спілки. Проте, 
не зважаючи на недоліки програми протягом строку її  
провадження кількість кредитів, наданих кредитними спілками 
приватним фермерським господарствам зросла з 2,8% по 5,0% від 
загального обсягу кредитного портфеля. Поновлені програми 
державної компенсації частини процентних ставок за кредитами 
сільськогосподарських виробників мають розширити спектр 
цільового використання коштів та стати більш ефективними 
шляхом надання компенсацій за кредитами, отриманими 



 145 

виключно на розвиток найбільш пріоритетних для країни галузей 
аграрного сектору. 

Підвищенню ефективності визначених державних цільових 
програм фінансування інноваційної діяльності в аграрній сфері 
сприятиме створення дворівневої системи кредитної кооперації в 
Україні перший рівень якої формуватимуть об’єднані кредитні 
спілки, кредитні спілки та осередки, філії, відділення кредитних 
спілок, через які і буде реалізовано державні цільові програми. 

Висновки. Проведене дослідження в площині 
вдосконалення механізму провадження державних програм 
залучення фінансування інновацій аграрними підприємствами 
через кредитні спілки дасть змогу досягти наступних результатів: 

1) забезпечити більшу кількість суб’єктів аграрної сфери 
доступними фінансовими ресурсами у вигляді пільгових кредитів; 

2) стимулювати розвиток пріоритетних для держави галузей 
аграрного виробництва; 

3) збільшити інвестиційну привабливість аграрних 
підприємств; 

4) стабілізувати розвиток системи кредитних спілок України 
та підтримати ліквідність кредитівок.    
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МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ МІЖНАРОДНИХ 
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

ГРУБІЧ Н.К., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
Розглянуто процеси залучення прямих закордонних інвестицій у 

світовому господарстві. Розкрито мотиваційні механізми міжнародної 
інноваційно-інвестиційної діяльності. Висвітлені пріоритетні напрямки 
ефективного використання  іноземних інвестицій в АПК України. 

The processes of bringing in of direct oversea investments are considered in a 
world economy. The motivational mechanisms of international are exposed innovative 
investment to activity. Priority directions of the effective use  of foreign investments are 
lighted up in APK of Ukraine. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Економіка 

України характеризується низьким, за європейськими мірками, 
рівнем конкурентоспроможності, що є наслідком недостатності та 
низької якості використання інноваційно-інвестиційного 
потенціалу країни. Однією з основних причин цього є 
нерозвиненість такої компоненти інвестиційної політики держави, 
як зовнішнє інвестування, що у розвинених країнах світу є одним з 
основних джерел фінансування інвестиційної діяльності.  

Зазначені аспекти зумовлюють актуальність розробки 
стратегічних напрямків активізації зовнішніх інноваційно-
інвестиційних процесів, які включатимуть комплекс заходів щодо 
підвищення рівня залучення прямих закордонних інвестицій в 
економіку України. 

Виходячи з цього, дослідження має важливе значення в тому 
аспекті, в якому ця економічна категорія представляє інтерес для 
іноземного інвестора. Адже сприймаючи конкурентоспроможність 
як систему виміру і оцінки привабливості об'єкта інвестування, 
іноземний інвестор може визначити відповідні пріоритети, цілі і 
способи досягнення поставленої мети. Йдеться про дослідження 
тих рівнів і напрямів конкурентоспроможності економіки, які 
найбільше цікавлять іноземних інвесторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок 
у дослідження проблем залучення прямих закордонних інвестицій 
здійснили вітчизняні і зарубіжні вчені: І.С. Благун, В.В.  Баліцька, 
П.І. Гайдуцький, З.В. Герасимчук, В.М. Гриньова, Г.К. Губерна, 
С.І. Дорогунцов, В.В. Дорофієнко, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, 
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М.І. Крупка, О.Є. Кузьмін, Ю.В. Макогон, Т.В. Мацибора, 
П.Т. Саблук, С.М. Суярко, С.А. Черванчук, М.Г. Чумаченко, Дж. 
Бейлі, , Л. Гітман, Дж. Кейнс, Д. Тейлор, У. Шарп. Віддаючи 
належне значущості таких досліджень, необхідно звернути увагу, 
що не отримали достатнього висвітлення питання, присвячені 
функціонально-цільовим та структурним механізмам залучення 
інвестицій, які потрібно розглядати в комплексі.  

Цілі статті. Метою даної роботи є дослідження 
інноваційно-інвестиційних мотиваційних механізмів, узагальнення 
основних складових і мотиваційних чинників залучення 
іноземного капіталу.  

Виклад основного матеріалу. Досвід багатьох країн, яким 
свого часу довелось пройти шляхом глобальних економічних і 
соціальних перетворень, свідчить про необхідність залучення 
значних зовнішніх інвестиційних ресурсів задля досягнення 
позитивних результатів в сфері ринкових перетворень та 
становлення національної економіки держави [3]. 

Однак, в сучасних умовах активізувати інвестиційні процеси 
в Україні досить складно. 

Аналізуючи практику залучення і використання іноземних 
інвестицій окремими країнами, слід враховувати важливі тенденції 
розвитку світової економіки, насамперед посилення процесів 
глобалізації, в тому числі інвестиційної діяльності. З кожним 
роком конкуренція в сфері отримання іноземних інвестицій на 
світовому ринку капіталів посилюється все більше. 

Основні інвестиційні ресурси світу протягом багатьох років 
акумулюються в ПРК, на долю яких припадає близько 70% 
світових капіталів. Водночас ПРК виступають і найпотужнішими в 
світовому господарстві інвесторами – у 2006 році частка цих країн 
у загальносвітовому обсязі експорту капіталу становила 86% [5]. 

Утримуваний останніми роками в Україні рівень інвестицій 
– 20-22% ВВП – не може вважатися задовільним, оскільки 
неспроможний забезпечити довгострокову високу позитивну 
економічну динаміку.  

Водночас необхідно відмітити, що у багатьох розвинених 
країнах рівень інвестицій у структурі ВВП не перевищує 
український показник, а в ряді випадків – навіть нижчий. Так, у 
США цей показник упродовж останніх років утримується на рівні 
18%, у Великобританії – близько 17%, Франції – 20%. Багато країн 
досягали економічного зростання за відносно низьких рівнів 
інвестицій у структурі ВВП – завдяки ефективному використанню 
наявних ресурсів та управлінню виробничим потенціалом або ж 
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умілому використанню великих сировинних запасів для швидкого 
нарощування експорту та спрямовування надходжень від нього на 
цілі розвитку. При цьому, слід мати на увазі, що в розвинених 
країнах є сформованими основні фонди й сучасна інфраструктура, 
тоді як країнам, що розвиваються, і країнам з трансформаційною 
економікою потрібні великі кошти для її створення. Тому, 
приміром, у «азіатських тигрів» і Китаю висока економічна 
динаміка забезпечувалася питомою вагою інвестицій у структурі 
ВВП на рівні 30% [4, 5]. 

В Україні внутрішніх інвестиційних ресурсів украй 
недостатньо, щоб забезпечувати високу довгострокову економічну 
динаміку.  

У трансформаційних економіках інвестиційна привабливість 
зазвичай безпосередньо пов’язана з результативністю 
приватизаційних процесів. Міжнародна практика свідчить: 
країнам, які активно реалізують політику, спрямовану на створення 
та зміцнення інституту ефективного приватного власника, зокрема, 
через приватизацію і залучення інвестиційних ресурсів, в 
історично короткі строки вдавалося формувати новий 
конкурентний економічний потенціал. І навпаки – стримування 
приватизаційних процесів або їхнє переобтяження політичними 
міркуваннями призводило до вимивання інвестиційних коштів, 
старіння та розвалу наявної інфраструктури. 

Існує хоча й складний, але позитивний зв’язок між 
приватизацією, потоками ПІІ та інтеграцією на міжнародних 
ринках, який спростовує міфи про те, що відкриття ринків для 
міжнародних інвестиційних капіталів призводить до 
катастрофічних наслідків для національних виробників і зниження 
потенціалу економічного зростання [2].  

Так, наприклад, Китай та Індія, найдинамічніші економіки 
останнього десятиліття, своїми вражаючими результатами багато в 
чому зобов’язані успішному масштабному залученню іноземних 
інвестицій. Китай починав перетворення з упровадження 
найпростішої системи прав власності, яка започаткувала нові 
стимули для економіки, Індія – із зниження торговельних 
бар’єрів [3].  

Інвестиційний досвід країн Центральної та Східної Європи 
свідчить про те, що по-перше – активна політика залучення ПІІ 
сприяє нарощуванню експорту та збільшенню виробництва 
продукції з високою доданою вартістю, але спеціальні поступки й 
пільги іноземним інвесторам розбалансовують інвестиційне 
середовище та погіршують умови формування прозорої 
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інвестиційної політики. При цьому, ліберальні зовнішня торгівля 
та інвестиційний режим є найважливішими умовами залучення 
ПІІ, де ліберальний режим для припливу капіталів – домінуючий. 

По-друге, приватизація великих державних підприємств за 
участю зовнішніх інвесторів хоча й потребує більше часу та 
зусиль, проте є найефективнішим способом залучення ресурсів, 
спрямованих на реформування і розвиток; 

По-третє, інвестиційний приплив, супроводжуваний 
економічним зростанням, у свою чергу, стає чинником 
подальшого інвестиційного розширення, а приватизація 
стратегічних підприємств, створює середовище, яке стимулює 
приплив ПІІ також до інших секторів економіки з одночасним 
поліпшенням зовнішньоторговельного балансу [2, 3]. 

Таким чином, інвестиційних досвід країн світу показує, що 
інвестиції є визначальним чинником економічного зростання, 
вони забезпечують оновлення виробничих фондів, структурну 
перебудову економіки, перехід на інноваційний шлях розвитку, 
вирішення проблем зайнятості, розвиток соціальної сфери. 

Основна функція інвестування на внутрішньому ринку – 
забезпечення матеріально-технічних і технологічних умов для 
створення нової вартості, тобто примноження капіталу, що 
можливо в результаті пожвавлення інвестиційної діяльності та 
перепливу капіталу між його складовими з метою найшвидшого й 
найбільшого його примноження. За цих умов примноження 
капіталу має здійснюватись у всіх його складових: виробничому, 
людському, фінансовому та капіталу землі [1]. 

Тому найважливішим завданням для України є 
удосконалення механізмів активізації інвестиційних процесів. 

Дослідження багатьох українських і закордонних науковців 
підтверджують, що мотиваційна природа міжнародного руху 
капіталу, а отже і залучення ПЗІ ґрунтується на засадах вільної 
конкуренції і намаганні одержати прибутки вищі ніж на 
внутрішньому ринку [2]. 

Для досягнення цієї мети на різних етапах розвитку 
міжнародних інвестиційних процесів формувалась і 
вдосконалювалась відповідна система мотивів міжнародного 
інвестування. 

Важливою складовою мотиваційної моделі закордонного 
інвестування – є мета інвестора, що досягається через різноманітні 
цілі. Деякі інвестори мають чітко визначені цілі, інші інвестори 
формують цілі на основі даних інвестиційного маркетингу. Певні 
групи інвесторів орієнтуються на визначені країни, регіони, інші – 
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на визначені галузі, підгалузі, виробничі проекти. Різнобічна 
система цілей формує наявність відповідної структури інвесторів. 

Експерти міжнародних організацій поділяють усі 
інвестиційні мотиви на три групи: 

– пошук ресурсів та сировини; 
– пошук ринків збуту продукції; 
– пошук нових конкурентоспроможних виробництв [2]. 
Україна є потенційно привабливою для тих іноземних 

інвесторів, які шукають доступ до ресурсів або ринків збуту. 
Перший тип інвестицій приваблює наявність дешевої робочої 
сили та потенціал сільськогосподарського сектора, натомість 
чисельні торгівельні бар’єри на шляху до внутрішнього ринку 
заохочують другий вид інвестицій.  

На наш погляд, пріоритетним напрямом інвестування 
української економіки повинне стати техніко-технологічне 
переоснащення аграрно-промислового виробництва та сфери 
організаційно-технологічних послуг для утвердження інноваційної 
моделі розвитку та забезпечення конкурентоспроможності 
аграрно-продовольчої продукції на внутрішньому та зовнішньому  
ринках. Напрямком ефективного використання ПЗІ в сучасних 
умовах стане 

– впровадження новітніх високоефективних технологій у 
рослинництві та тваринництві; 

– надання виробничих послуг сільськогосподарським та 
іншим підприємствам АПК; 

– створення потужностей для виробництва тари і 
пакувальних матеріалів; 

– налагодження випуску мінеральних добрив, хімічних 
засобів захисту сільськогосподарських рослин і ветеринарних 
препаратів; 

– модернізація існуючих підприємств переробки, заготівлі та 
зберігання сільськогосподарської продукції. 

Висновки. Потужний інноваційно-інвестиційний потенціал 
України є однією із найважливіших умов формування 
сприятливого інвестиційного клімату. Результати досліджень 
демонструють наявність тісного зв’язку між економічним 
потенціалом країни та залученням закордонних інвестицій. Задля 
ефективного використання закордонних інвестицій мотивами 
інвестування для закордонних інвесторів повинні виступати не  
пошук ресурсів, сировини та ринків збуту, а бажання освоїти нові 
конкурентоспроможні виробництва. Стимулом такої мотивації 



 151 

повинен стати розвиток зазначених вище пріоритетних напрямків 
інвестування. 
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 
У статті наведено рекомендації щодо переходу АПК на інноваційну 

модель розвитку шляхом встановлення раціональних розмірів 
сільськогосподарських підприємств. 

The references of conversion the AIC to innovative development model by 
force of formation the agricultural enterprises’ rational sizes are given in the article. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Прогресивний розвиток економічної системи неможливий без 
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впровадження у виробництво сучасних досягнень науки, техніки та 
технологій. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва 
повністю залежить від інноваційних процесів. А тому інноваційна 
діяльність у сільському господарстві має бути джерелом 
забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств та 
виробленої ними продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках в 
умовах скорочення обсягів прямої державної підтримки галузі.  

Унаслідок проведення аграрної реформи в Україні землі 
сільськогосподарського призначення були розпайовані, а крупне 
великотоварне спеціалізоване сільгоспвиробництво – фактично 
припинило своє існування. Формування нових аграрних 
підприємств відбувалося досить хаотично, без дотримання 
науково-обґрунтованих норм і принципів спеціалізації, 
концентрації та розміщення сільськогосподарського виробництва. 
Неоптимальність сільгосппідприємств за розмірами впливає не 
лише на їх прибутковість та конкурентоспроможність, здатність до 
переходу на інноваційну модель розвитку, а й трансформується у 
національну кризу агропромислового виробництва, ставлячи під 
загрозу засади продовольчої безпеки України.  

Саме тому актуальним постає питання формування 
раціональних за розмірами сільськогосподарських підприємств з 
урахуванням новітніх досягнень науки та потреб сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні погляди на 
вирішення проблем переходу українського АПК на інноваційну 
модель розвитку знайшли своє відображення у публікаціях 
В.В. Кириченка, В.М. Тимчука, П.А. Лайко, М.М. Кулаєць, 
О.Б. Шмаглій, В.М. Гейця, А.І. Даниленка, Б.М. Данилишина, 
О.І. Дація, М.В. Зубця, С.О. Тивончук, М.Ю. Коденської, 
П.М. Макаренка, М.А. Садикова та багатьох інших. 

Питання встановлення раціональних розмірів 
сільськогосподарських підприємств у різні часи досліджувалися 
багатьма вченими: К. Марксом, О.В. Чаяновим, Г.Г. Котовим, 
С.Г. Колеснєвим, В.Я. Месель-Веселяком, П.Т. Саблуком, 
О.М. Онищенком, Л.Ю. Мельником, М.О. Бєсєдіним 
П.К. Канінським, М.В. Калінчиком та ін. Проте, як показав аналіз 
останніх літературних джерел, у сучасній науковій літературі 
практично відсутні дослідження стосовно взаємовпливу 
інноваційних, інвестиційних процесів та розмірів 
сільгосппідприємств. 
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Цілі статті. Цілями даної статті є визначення раціональних 
розмірів сільгосппідприємств з позицій, оптимальних для ведення 
господарства на інноваційних засадах. 

Виклад основного матеріалу. Одні з перших теоретичних 
узагальнень щодо переваг крупного сільгоспвиробництва над 
дрібним, обмежень щодо впровадження досягнень науки та 
техніки, було зроблено К. Марксом у праці «Капітал». Різко 
критикуючи парцелярну приватну форму власності на землю, 
К. Маркс вбачав саме в ній причини «бід» сільського господарства. 
Він писав: «дрібна земельна власність самою своєю природою 
виключає розвиток суспільних виробничих сил праці, суспільні 
форми праці, суспільну концентрацію капіталів, тваринництво в 
крупних розмірах, прогресивне застосування науки» [1, с. 372]. 
Дрібна приватна власність на землю за своєю природою 
призводить до «нескінченного дроблення засобів виробництва й 
відокремлення самих виробників, надмірного марнування людської 
сили» [1, с. 372]. К. Маркс робить висновок, що «прогресивне 
погіршення умов виробництва та подорожчання засобів 
виробництва – необхідний закон дрібної власності» [1, с. 372]. А 
відтак, на його думку, перехід на інноваційну модель розвитку 
можливий лише на крупних сільгосппідприємствах. 

Безпосередній розвиток інноваційної теорії пов’язують з 
іменами таких відомих економістів як Й. Шумпетер, П. Друкер, 
Г. Менш, Д. Белл, Р. Фостер та ін., які у своїх дослідженнях 
сформулювали основні теоретичні засади інноваційної економіки, 
з яких, на нашу думку, у сільському господарстві можуть бути 
використані наступні [2]:  

1. Інновації є особливою функцією виробництва, яка 
обумовлює економічне зростання та впливає на конкурентні 
позиції; 

2. Джерелом інновацій є значні питомі капіталовкладення – 
інвестиції, які доступні лише конкурентоспроможним, 
ризикованим, а відтак крупним підприємствам; 

3. Значне скорочення витрат на інновації в одній галузі 
призводить до «технологічного пату» та міжгалузевого диспаритету 
цін на продукцію і, як наслідок, – до суттєвого занепаду галузі; 

4. Впровадження інновацій має забезпечити економічний, 
екологічний та соціальний ефекти. Окремі інновації окремих 
підприємств у сукупності мають забезпечити також стале 
економічне зростання національної економіки та її галузей. 
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Інноваційна діяльність в Україні регламентована 
Конституцією України, низкою законів та підзаконних актів. 
Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 
04.07.2002 р. інноваціями є новостворені (застосовані) і/або 
вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, 
а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і/або соціальної 
сфери [3]. 

Вартісною формою вираження інноваційних процесів у 
сільському господарстві є витрати на придбання нової техніки, 
технологій, впровадження новітніх форм організації виробництва, 
професійне навчання працівників, проведення власних науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт тощо [4, 5].  

Під раціональними розмірами сільськогосподарських під-
приємств ми розуміємо такі розміри підприємств, які, за інших 
однакових умов ведення господарства, надають можливість 
максимізувати цільовий показник діяльності (прибуток, обсяг 
виробництва продукції) з урахуванням національних потреб при 
мінімальних витратах виробництва, тим самим підвищуючи рівень 
конкурентоспроможності підприємства на ринку, створюючи 
умови для його сталого розвитку на засадах розширеного 
відтворення, та дають можливості підприємству провадити заходи 
соціальної відповідальності бізнесу [6, с. 223]. 

В рамках даного дослідження пропонуємо визначати 
раціональні розміри сільськогосподарських підприємств, виходячи 
з їх прибутковості, інвестиційної активності та інвестиційної 
привабливості, ризиковості ведення агробізнесу та соціального 
ефекту. 

Згідно наведених у табл. 1 даних, група підприємств з 
площею сільгоспугідь до 1 тис. га має досить високі показники 
прибутковості та інвестиційної активності. Це пояснюється тим, 
що дрібні господарства мають виробничу структуру інтенсивного 
типу, є переважно вузькоспеціалізованими на виробництві 
окремих видів рослинницької продукції, працюють в умовах 
підвищеного ризику. При цьому 94,1 % загальної суми інвестицій 
в основний капітал вони використовують на технічне 
переоснащення і реконструкцію своїх виробничих потужностей.  
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Таблиця 1 
Вплив розміру сільськогосподарських підприємств  

Харківської області (за площею сільгоспугідь) на прибуток  
та інвестиції в основний капітал у 2008 р. 

з нього в тому числі 
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сільгоспугідь, 
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до 1000 350,90 342,17 -12,66 927,00 905,63 21,37 
1001-2000 194,62 204,21 -22,70 651,56 644,62 6,94 
2001-3000 204,34 215,82 -35,55 1419,29 1391,35 27,94 
3001-4000 229,39 228,90 -1,69 672,58 667,63 4,95 
4001-5000 -366,97 -313,18 -62,71 615,24 596,61 18,63 
5001-6000 -480,63 -420,59 -152,84 1109,42 732,66 376,76 
6001-10000 514,25 549,53 -43,81 505,08 462,76 42,32 
понад 10000 538,37 502,53 28,75 623,92 614,89 9,03 
Всього 177,08 192,36 -35,21 810,63 754,69 55,94 

Джерело: розраховано автором за даними статистичної звітності 
сільгосппідприємств 

 
Також можна зазначити, що прибутковість з розрахунку на 1 

га сільгоспугідь має загальну тенденцію до зростання зі 
збільшенням площі господарства, окрім груп підприємств з 
площею 4-5-6 тис. га, де сільгоспвиробництво було збитковим. 
Інвестиції з розрахунку на одиницю площі такої тенденції не 
мають.  

Загалом же, спостерігається структурна нерівномірність 
інвестиційних процесів (у розвиток виробничих потужностей 
галузі тваринництва вкладається лише 6,9 % інвестицій), що, на 
нашу думку, може бути однією з головних причин збитковості 
галузі. 
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Таблиця 2 
Вплив розміру сільськогосподарських підприємств 

Харківської області (за площею сільгоспугідь) на економічну,  
соціальну ефективність та ризикованість у 2008 р. 
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до 1000 17,6 2,64 30,4 2,91 3,9 5,1 
1001-2000 10,9 3,35 33,0 2,58 11,8 2,7 
2001-3000 10,8 6,95 31,9 2,48 13,2 3,9 
3001-4000 11,9 2,93 31,4 2,07 13,4 18,9 
4001-5000 -14,7 - 43,5 4,73 7,8 11,4 
5001-6000 -11,3 - 38,1 3,94 15,2 18,8 
6001-10000 20,5 0,98 31,8 2,93 18,1 6,3 
понад 10000 18,5 1,16 20,0 1,57 16,6 32,9 
Всього 7,4 4,58 32,6 9,56 100,0 100,0 

Джерело: розраховано автором за даними статистичної звітності 
сільгосппідприємств 

 
Як видно з даних табл. 2, показники економічної 

ефективності інвестиційної діяльності зростають зі збільшенням 
площі землекористування групи сільгосппідприємств, за винятком 
груп з площею до 1 тис. га, та 4-5-6 тис га.  

Оцінку ризику ведення господарської діяльності та 
вкладання інвестицій пропонуємо проводити за показниками 
варіації прибутку та кількості збиткових підприємств. Так, в 
сукупності рівень ризику є мінімальним у групах господарств з 
площею сільгоспугідь понад 10 тис. га та 3-4 тис. га, а 
максимальним – з площами 4-5-6 тис. га. При цьому незначні 
коливання питомої ваги збиткових підприємств за групами 
свідчать, на нашу думку, про рівність можливостей у різних за 
розмірами сільгосппідприємств отримати збитки внаслідок 
нестабільної ринкової кон’юнктури. 
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Соціальна значимість капіталовкладень виражається сумою 
витрат на підготовку кадрів, враховуючи при цьому загальний 
обсяг виробництва та реалізації продукції. За питомою вагою 
витрат на підготовку та перепідготовку працівників переважають 
підприємства з площею понад 10 тис. га та 3-4 тис га сільгоспугідь.  

У цілому, соціальна значимість та ефективність агробізнесу 
зростає зі збільшенням площі землекористування у розрахунку на 
1 сільгосппідприємство.  

Для узагальненої оцінки раціональних розмірів 
землекористування сільгосппідприємств Харківської області 
проранжуємо отримані дані за критеріями максимуму прибутку з 
розрахунку на 1 га сільгоспугідь, у т.ч. прибутку, отриманого від 
реалізації продукції тваринництва; максимуму інвестицій на 1 га 
сільгоспугідь; максимуму витрат на підготовку та перепідготовку 
працівників та мінімуму індексу варіації прибутку (табл. 3). 

Таблиця 3 
Ранжування груп сільськогосподарських підприємств  

Харківської області у 2008 р. 
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до 1000 3 3 3 5 5 3,68 4 
1001-2000 6 4 5 8 4 5,21 7 
2001-3000 5 5 1 7 3 3,50 3 
3001-4000 4 2 4 4 2 3,03 2 
4001-5000 7 7 7 3 8 6,07 8 
5001-6000 8 8 2 2 7 4,47 5 
6001-10000 2 6 8 6 6 5,10 6 
понад 10000 1 1 6 1 1 1,43 1 

Джерело: розраховано автором. 



 158 

 
Загальний ранг визначимо за формулою [7, с. 60]: 

8..1)),(min(5
5

1
,  


jРРангРз

i
jij , 

де Рзj  – загальний ранг j-ї групи підприємств; Рі, j – ранг j-ї 
групи підприємств за і-тим критерієм; Ранг() – операція ранжування 
(у цьому випадку за критерієм мінімальності). 

За загальним показником рангу (згідно вищеназваних 
критеріїв) раціональними є розміри землекористування 
сільгосппідприємств Харківської області на рівні 3-4 тис. га та 
більше 10 тис. га. 

Перша група має кращі умови для спеціалізації на виробниц- 
тві зерна, а друга – для розвитку багатогалузевої спеціалізації з 
виробництвом продукції рослинництва і тваринництва. 

Висновки. Вступ України до Світової організації торгівлі 
вимагає зниження обсягів усіх видів прямої державної підтримки 
сільгосптоваровиробників та створення можливостей для рівної 
здорової конкуренції на аграрних ринках. Це, у свою чергу, 
вимагає підвищення рівня прибутковості та 
конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств шляхом переходу на інноваційну модель розвитку.  

Тому, на нашу думку, інноваційний розвиток аграрного 
сектора економіки має базуватися на виваженій державній політиці 
стимулювання науково-дослідних установ до генерування та 
апробації інноваційних рішень, а також сільгосппідприємств до 
впровадження досягнень науки і техніки в виробництво. При 
цьому важливе місце має відводитись соціальному ефекту 
інноваційного процесу.  

Вважаємо, що, перехід агропромислового виробництва на 
інноваційну модель розвитку неможливий без проведення заходів 
щодо встановлення раціональних розмірів сільгосппідприємств, 
зрівноваженого розвитку всіх галузей АПК.  

За результатами проведених досліджень, з урахуванням 
економічного та соціального ефекту, найбільш інвестиційно- та 
інноваційно-привабливими в Харківській області є 
сільгосппідприємства з площею сільгоспугідь 3-4 тис. га та понад 
10 тис. га. При цьому надвеликі сільгосппідприємства – 
агрохолдинги мають бути переорієнтовані на національні потреби 
розвитку аграрного сектора економіки. 

Таким чином, систему трансферу інновацій в 
агропромислове виробництво, яке має базуватися на раціональних 
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за розмірами сільгосппідприємствах, слід розглядати як один з 
найважливіших стратегічних напрямів розвитку АПК України. 
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Стаття розкриває проблеми і перспективи функціонування ринку 
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подальшого реформування експортного потенціалу олійних культур  для 
розвитку економіки країни в цілому.  

The article reveals the problems and prospects of the market of oil crops in 
Ukraine. The state of production, its economic efficiency and investment 
attractiveness. The directions of the further reform of the export potential of oil crops 
for the development of the economy as a whole. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Протягом 

останніх десятиліть на світовому ринку продовольства підвищився 
попит на жири рослинного походження. Це обумовило 
необхідність розширення посівних площ під олійними, зміну їх 
структури, нарощування виробництва олієсировини та продукції з 
неї. Аграрний сектор економіки України на сьогоднішній день 
потребує підвищення ефективності вирощування основних 
олійних та технічних сільськогосподарських культур. Олійні та 
ефіроолійні технічні культури мають дуже важливу роль в 
розвитку новітніх технологій харчової та фармацевтичної галузях 
виробництва. В звязку з цим на Україні збільшуються посівні 
площі цих культур, удосконалюються технології їх вирощування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
формування та розвитку продуктивних ринків олійних культур 
присвячені роботи багатьох вчених - економістів: П. Гайдуцького, 
В. Гречкосія, О. Митченка, М. Калінчика, П. Cаблука, О. Шпичака 
та інших. Однак процес дослідження експортного потенціалу 
ринку олійних культур вимагає постійного розвитку та 
вдосконалення. 

Цілі статті. Метою статті є  вивчення експортного 
потенціалу ринку олійних культур  в Україні. Серед завдань 
дослідження слід відзначити оцінку економічної ефективності 
олійної галузі та визначення її особливостей діяльності на 
світовому ринку. 

Виклад основного матеріалу. На світовому ринку 
продукція українських олієвиробників користується неабияким 
попитом. Сьогодні Україна посідає провідні позиції у виробництві 
й експортуванні соняшникової олії та насіння соняшнику. А ще 10 
років тому вітчизняна олійнодобувна галузь переживала кризу. 
Насіння соняшнику масово вивозилося за межі нашої країни. 
Унаслідок цього переробні підприємства припиняли свою роботу 
й ставали банкрутами. І лише завдяки введенню експортного мита, 
яке обмежувало вивезення соняшнику, вдалося подолати кризові 
явища. На даному етапі олія – це єдиний вид української 
сільськогосподарської продукції, який є рентабельним. Виробники 
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олії активно впроваджують на переробних підприємствах сучасні 
унікальні технології з використанням альтернативних джерел 
енергії. Хоча олійнодобувна галузь і нарощує темпи виробництва, 
проте невирішеною залишається низка проблем, частина з яких 
пов’язана з удосконаленням податкових механізмів.Соняшникова 
олія – це єдиний вид продукції, який не зазнає сезонних цінових 
коливань. Вона доступна усім верствам населення. Обсяги її 
споживання щорічно зростають і у 2008 р. досягли 18,2 кг на одну 
людину. Незважаючи на те, що відбуваються коливання цін на 
сировину, зокрема, на насіння соняшнику: з 1,3–2,1 тис. грн., але 
вартість олії на внутрішньому ринку залишається незмінною. 
Олійна галузь – експортно орієнтована. 80% олії, яка виробляється 
в Україні, надходить до інших країн світу. І лише 20% 
споживається на внутрішньому ринку. У цьому полягає перевага 
олійнодобувної галузі, яка навіть в умовах сучасної фінансово-
економічної кризи працює стабільно. Сьогодні Україна вийшла на 
друге місце у світі за площами посіву та виробництва соняшнику. 
На жаль, за урожайністю поки що посідаємо 10 місце. 

Виробництво соняшнику збільшилося з 2,5 млн. до 6,5 млн. 
т. у минулому році. Паралельно зі зростанням виробництва 
соняшнику в Україні втричі збільшилися і потужності переробки 
олійних культур. На даному етапі вони становлять 7,5 млн. т.. 
Олійнодобувна галузь – єдина, яка не тільки досягла обсягів 
виробництва олії 1990 р., а й втричі перевищила їх. 2010 року, 
маючи урожай 6,562 млн. т, очікуємо, що Україна може вперше за 
свою історію виробити 2,5 млн. т соняшникової олії. Для 
порівняння, у 1990 р. в Україні вироблялося майже 1 млн. т, а в 
усьому СРСР – 2,8 млн. т. [5]. 

Олійна галузь інвестиційно приваблива. За останні 10 років 
за рахунок модернізації, будівництва нових заводів вдалося майже 
утричі збільшити потужності переробки сировини. Унікальність 
нашої галузі полягає в тому, що усі котли олійних заводів 
переведено на спалювання лушпиння. Зараз актуальним є перехід 
на альтернативні види палива. Завдяки цьому минулого року 
вдалося зекономити майже 180 млн. м3 газу. 2010 р. за рахунок 
збільшення обсягів переробки насіння соняшнику економія газу 
сягатиме майже 250 млн. м3. На підприємствах галузі 80% тепла 
виробляється за рахунок спалювання лушпиння. Завдяки 
переобладнанню котелень для спалювання лушпиння на 
підприємствах удвічі зменшилась залежність від зовнішніх джерел 
постачання тепла. Наступним кроком енергозбереження стане 
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удосконалення технології комплексної переробки соняшнику. 
Проводиться установка турбін для отримання електроенергії. За 
рахунок стовідсоткового спалювання лушпиння відбудеться 
перехід на режим повного самозабезпечення підприємств 
електроенергією. 

Виробнича база підприємств дозволяє переробляти різні 
види насіння олійних культур: соняшника, ріпаку, сої, а вкладені 
інвестиції зумовлюють інвесторів проводити зважену цінову 
політику відносно олійної сировини, що стимулює їх до 
вирощування олійних культур. Випереджаючий ріст переробних 
потужностей зумовлює жорстку конкуренцію між переробними 
підприємствами на внутрішньому ринку олійних культур і є 
фактором підтримки рівня закупівельних цін на олійні 
культури [2]. 

Олійно-жировий комплекс України є єдиним сектором 
аграрного виробництва де, завдяки запровадженню економічних 
заходів регулювання ринку, встановлено баланс економічних 
інтересів держави, сільськогосподарської та переробної сфер 
виробництва і внутрішнього споживача. Галузь динамічно 
розвивається і олійно-жирове виробництво відноситься до 
бюджетформуючих галузей аграрного сектора з потужним 
експортним потенціалом. Постійно розширюється географія 
продажу олії українського виробництва. На світових ринках 
основними споживачами її стали країни ЄС, Близького Сходу, 
Північної Африки та СНД. Олія соняшникова експортується 
більш, ніж до 56-ти країн світу [5]. 

Україна є одним із світових лідерів за обсягами продажу 
соняшникової олії. В останні два-три роки стала динамічно 
змінюватись структура експорту. Усе більше предметом експорту 
стає не лише олія первинного добування, а і фасована глибокої 
очистки, маргаринова продукція і майонез.  

У структурі експорту продукції АПК України продукція 
олійно-жирової промисловості займає 27%, зокрема, олія – 19,7%. 

На сьогодні Україна є одним із основних світових 
виробників насіння соняшнику. Питома вага України у світовому 
виробництві соняшнику та олії, виробленої з нього, складає 
близько 15%. 

Аналіз виробництва насіння соняшнику в Україні наведено в 
табл.1. 
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Таблиця 1 
 Виробництво насіння соняшнику в Україні 

 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Валовий збір  у 

заліковій 
вазі,тис.тонн 

4247 4706 5324,3 4173,7 6526,2 6000 

Урожайність, 
ц/га 11,2 12,8 13,6 12,2 15,3 17,1 

Площі, тис.га 3803 3686 3911,7 3411,4 4279,5 3500 
Рівень 

рентабельності 
виробництва,% 

64,3 24,3 20,7 74,9 22 40 

Внутрішнє 
використання, 

тис.тонн 
3757 4486,2 4988,1 4098,4 5876,2 5400 

Експорт, 
тис.тонн 928 219,8 336,2 75,3 650,0 600 

Джерело: [1]. 
 
Таким чином, експорт насіння соняшнику в 2009 році 

становив 600 тис.тонн.  На даному етапі Україна мало експортує 
насіння соняшнику із-за достатньо високого (14%) експортного 
мита та несприятливої цінової кон’юнктури на світових олійних 
ринках. Нещодавно Міністерство аграрної політики України 
ініціювало для підтримки українського виробника 
сільськогосподарської продукції, а саме соняшнику, зменшення 
ставки експортного мита до нульової межі. Це дозволить аграріям 
реалізувати врожай олійних за більш вигідними цінами та, 
відповідно, вкласти більше коштів у проведення польових робіт. 

Найліквіднішим і найперспективнішим товаром, 
виробництво якого за останні роки неухильно зростає, був і є 
соняшник. Останнім часом все частіше спостерігається 
розширення посівних площ, головним чином через порушення 
ротації в сівозмінах, що на фоні низької агротехніки призведе до 
значного падіння урожайності та деградації грунту. Жорстка 
конкуренція на зовнішніх продовольчих ринках, постійно 
зростаючі вимоги до якості продовольчих товарів зумовили 
необхідність корінного технічного переозброєння олійно-жирових 
підприємств, оновлення їх технічної бази, застосування сучасних 
енергозберігаючих технологій. Проблема полягає в тому, що 
започаткування новітніх технологій вимагає вкладання великих 
коштів [3]. 

Велике значення серед усіх умов розвитку олієжирового 
комплексу має державне регулювання. Держава в змозі впливати на 
ефективне функціонування підприємств олієжирового 
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підкомплексу через застосування цілої низки інструментів 
регулювання: цінової і податкової політики, валютного і 
зовнішньоекономічного регулювання, укладення державних 
контрактів, пільгового оподаткування, надання кредитів за 
спрощеною системою їх повернення, державних дотацій, захисту 
вітчизняного виробника від іноземної конкуренції. 

Державна політика повинна бути спрямована на 
пом'якшення несприятливих наслідків функціонування ринку 
насіння соняшнику та продуктів його переробки, а також на 
підтримку ринкового механізму в цілому. Головну роль тут відіграє 
дотримання відповідного рівня цін та збереження цінового 
контролю. Крім цього, держава повинна враховувати та 
регулювати якість цінової конкуренції, чесну конкурентну 
боротьбу товаровиробників, якість вироблюваної продукції, 
можливість своєчасного збуту насіння та продуктів його 
переробки [1]. 

Складовою частиною загальної проблеми підвищення 
економічної ефективності виробництва насіння соняшнику є 
проблема якості. Виробництво олійних культур повинно 
залишатися справою сільськогосподарських підприємств, які 
мають набагато більші розміри землекористування, краще 
забезпечені засобами механізації, і відповідно, мають кращі умови 
для застосування раціональної сівозміни, придбання 
високоякісного насіння, інтенсивних технологій вирощування і 
збирання.  

Рис. 1. Структура світового виробництва соняшнику в  
2008-2009 маркетинговому році
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Основними світовими виробниками насіння соняшнику в 
2008-2009 році є (рис.1) Російська Федерація – 21% загального 
виробництва, ЄС – 27-21, Україна - 19, Аргентина – 11, Туреччина 
– 3 та інші країни – 25% [4]. 

Висновки. Рослинні олії необхідні всім галузям народного 
господарства. Вони можуть бут надійним джерелом валютних 
надходжень. Серед українських олійних культур найбільше 
значення для цієї мати мають соняшник, соя та ріпак. За обсягами 
посівних площ, олійні культури поступаються лише зерновим. 
Серед них, особливо в останні роки, домінуюче місце займає 
соняшник, частка якого у структурі виробництва олійних культур 
становить понад 90%. Очевидна й важливість цієї культури - нині в 
Україні соняшник є основною культурою для виробництва 
рослинної олії та високобілкових кормів, а його експорт 
приносить значний валютний прибуток. 

Формування та удосконалення виробничо-економічних 
зв'язків в олійнопродуктовому підкомплексі повинно спрямовувати 
забезпечення справедливого розподілу кінцевих результатів 
виробництва, скорочення непродуктивних втрат сировини і 
поліпшення її якості шляхом оптимізації сировинних потоків і 
транспортних зв'язків, організації заготівлі, підвищення 
ефективності переробки, створення мережі торговельних закладів 
тощо. Пріоритетними напрямами подальшого реформування 
ринку олійної продукції є: розвиток сільськогосподарської 
кооперації, реалізація цінової політики шляхом поєднання 
вільного ціноутворення з елементами державного регулювання, 
розширення зовнішніх ринків збуту через підвищення 
конкурентоспроможності насіння соняшнику та вітчизняних 
продуктів його переробки та оперативне формування відповідної 
митної політики в залежності від кон’юнктури світового ринку. 
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УДК 631.164.23 
 

ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ 
СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
КАЛЮЖНА Ю.П., АСИСТЕНТ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 
Розглядаються різні наукові точки зору та вивчення думок провідних 

теоретиків визначення інвестицій. Аналізується вплив на розвиток сільського 
господарства та наслідки залучення інвестицій на діяльність 
сільськогосподарських підприємств. 

In article are considered different scientific standpoint and studies of the 
thoughts leading theorist of the determination investment. The influence is Analysed 
upon development of the agriculture and effects of attraction investment on activity 
agricultural enterprise. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні 

інвестиційна діяльність стимулюється державою через її 
інвестиційну політику, швидкими темпами формується 
інвестиційна структура. Однак, говорячи про усі ці позитивні 
зрушення в процесі інвестування економіки, ми відмічаємо, що 
вони майже не торкнулись такої важливої для неї галузі як сільське 
господарство.. У зв’язку із сказаним вище особливої актуальності 
набуває питання дослідження економічної природи інвестицій та 
визначення їх ролі в процесі розвитку сільського господарства та 
сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на 
важливу роль інвестицій у сучасній ринковій моделі економіки та 
особливу увагу дослідників до цієї ключової економічної 
проблеми, наукова думка до сих пір не виробила універсального 
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визначення інвестицій, яке б повністю відповідало б потреби як 
теорії, так і практики. Як відмітив Н.В. Чирик «інвестиції і 
інвестиційна діяльність чи не найбільш вживані слова нашого 
економічного сьогодення [1].  

Хоча інвестування, як окрема економічна наука, 
сформулювалась у середині минулого століття, суть поняття 
інвестицій та їх роль у процесі розширеного відтворення широко 
обговорювалась провідними теоретиками світової та вітчизняної 
економічної думки. Сьогодні основні постулати інвестування 
вивчаються в працях  І.О. Бланка, В.В. Сопка, В.П. Завгороднього, 
І.І. Вініченка, Н.А. Мазура та інших. 

Цілі статті. Інвестиції є основою розвитку підприємств, 
окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння 
інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, 
можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, 
сучасний рівень і потенційний динамізм фізичного, фінансового 
та людського капіталів. Незважаючи на багатоаспектність наукових 
досліджень по даній темі, деякі питання, пов’язані з особливостями 
і напрямами активізації та підвищення ефективності інвестиційної 
діяльності в агарному секторі та загалом в сільськогосподарських 
підприємствах, залишаються недостатньо вивченими. 

Метою статті є аналіз різних думок провідних економістів, 
визначення сутності економічної категорії інвестицій та їх роль у 
процесі розвитку сільського господарства. 

Виклад основного матеріалу. Термін «інвестиція» 
походить від лат. Invest, що означає «вкладати» - є одним з 
основоположних і базових в економічній науці. Макконел, взагалі, 
дає визначення інвестицій, як витрат на будівництво нових заводів, 
на закупівлю машин і обладнання і тому подібне. Ця думка 
перегукується з думками ряду вітчизняних економістів радянського 
періоду, котрі часто ототожнювали поняття «інвестиції» з іншим, 
більш вузьким поняттям – «капіталовкладення». Це твердження, на 
нашу думку, є неправильним, оскільки інвестиції також можуть 
здійснюватись і в оборотні засоби, і  в різні фінансові інструменти, 
а також в окремі нематеріальних активів [2]. 

В ряді визначень, як, наприклад, Кузнєцова А.Я, зазначає, 
що інвестиції є сукупністю затрат, котрі реалізуються у формі 
довгострокових вкладень капіталу у промисловість, сільського 
господарство, транспорт, будівництво та інші галузі народного 
господарства. Безумовно, окремі форми інвестицій носять 
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довгостроковий характер, однак інвестиції можуть бути і 
короткостроковими (наприклад, короткострокові фінансові 
вкладення в облігації) [3]. 

Слід зазначити, що у сучасній західній літературі часто під 
інвестиціями розуміють вкладення виключно в цінні папери. 
Наприклад, такі фундаментальні праці, як «Основи інвестування» 
Л. Дж. Гітмана і М. Джонка та «Інвестиції» В.Шарпа цілком 
присвячені цій проблемі. Існування такого визначення можна 
пояснити широким розвитком фондового ринку у високо 
розвинутих країнах Заходу. Однак, на нашу думку, таке визначення 
теж є дещо звуженим. Крім того, вони зазначають, що інвестиції – 
це спосіб розміщення капіталу, котрий повинен забезпечити 
збереження чи зростання вартості капітал і принести позитивний 
розмір прибутку [4]. 

Аналогічне визначення змісту інвестицій має місце в роботах 
українських економістів нової хвилі, котрі зазначають, що 
інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою його 
збільшення. Саме таке трактування знайшло своє відображення у 
Законі України «Про інвестиційну діяльність», де інвестиції 
визначаються, як всі види майнових і інтелектуальних цінностей, 
що вкладаються в об’єкти підприємницької і інших видів 
діяльності, в результаті якої утворюється прибуток або досягається 
соціальний ефект [5]. Отже, в широкому розумінні інвестиції є 
вкладенням капіталу з метою його збільшення. 

Як економічна категорія, інвестиції виконують ряд 
найважливіших функцій, без яких є неможливий нормальний 
розвиток економіки загалом, так і сільського господарства. Вони є 
основою для здійснення розширеного відтворення; розробки та 
впровадження у виробництво нових, прогресивних технологій, 
підвищення конкурентоспроможності та якості вітчизняної 
сільськогосподарської продукції, для розвитку соціальної 
інфраструктури на селі. 

Аграрний сектор економіки на сьогодні є одним із 
найперспективніших напрямків інвестування, оскільки 
нарощування обсягів інвестицій в галузі є визначальним напрямом 
розв’язання продовольчої проблеми та засобом для подолання 
впливу негативних явищ світової фінансової кризи. Саме 
відродження аграрного сектору економіки потребує 
обґрунтованого підходу до визначення пріоритетних напрямів 
використання інвестиційних ресурсів і першочергово їх 
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спрямування на розвиток тих галузей і виробництв, від яких на 
сучасному етапі можна одержати більший ефект із коротким 
строком окупності, а також які сприяють вирішенню гострих 
проблем сільського господарства.  

Динаміка обсягів інвестицій в сільське господарство, 
здійснених за рахунок усіх джерел фінансування, та обсягів валової 
продукції у сільськогосподарських підприємствах, показано на 
рисунку. 
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Рис. Динаміка інвестицій в основний капітал і валової 

продукції в сільськогосподарських підприємствах 
Полтавської області  

Джерело: [6]. 
 
В 2008 р. обсяги інвестицій в основний капітал галузі зросли 

порівняно із 2000р. в 15 разів і становили 772,9 млн. грн. Завдяки 
цьому збільшилась і валова продукція сільського господарства 
протягом даного періоду у 1,8 рази і становила в 2008 р. 5729,8 
млн. грн. 

Аналіз інвестиційної ситуації свідчить, що спостерігається 
нарощування вкладень в сільське господарство. При чому 
основними джерелами фінансування й надалі залишаються власні 
кошти підприємств аграрного сектору; зростають також обсяги 
залучення інвестиційних ресурсів вітчизняних суб’єктів 
господарювання та іноземних інвесторів, банківські кредити і 
кошти населення.  
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Більшість інвестицій у сільському господарстві припадає на 
галузі рослинництва, частка яких перевищує 70 %. 
Характеризуючи структурний склад інвестицій в основний капітал, 
можемо сказати про позитивний результат у розвитку 
інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі. Для більш 
детальнішого огляду проведемо характеристику галузевої 
структури інвестицій в основний капітал  сільськогосподарських 
підприємств у Полтавській області в наступній таблиці 1. 

Таблиця 1 
Галузева структура інвестицій в основний капітал 

сільськогосподарських підприємств Полтавської області, 
 тис. грн. 

Роки 
Галузь 

2001 2005 2006 2007 2008 
Інвестиції в основний 
капітал 
сільськогосподарських 
підприємств, всього 76020 268911 401632 510937 772923 
У томі числі: 
рослинництво 
тваринництво 60897 

7367 
236388 
20716 

366939 
25945 

459964 
43181 

623254 
149669 

 
За даними таблиці основна частина інвестицій в основний 

капітал вкладалася у галузь рослинництва. Інвестиційні потреби 
сільського господарства, передусім тваринництва, задовольняються 
не повністю, тому ця галузь розвивається в умовах значного 
дефіциту фінансових і матеріально-технічних ресурсів. У структурі 
валової продукції сільського господарства частка тваринництва 
становить майже 40 %, а на його розвиток щорічно виділяється 15-
20 %. Великі суми інвестицій необхідні для технічного 
переоснащення і реконструкції тваринницьких ферм, 
нарощування поголів’я худоби та підвищення продуктивних 
якостей тварин. 

Висновки. Тісний зв’язок господарства з природно-
кліматичним умовами, сезонність виробництва та неможливість 
виключення будь-якої технологічної операції зумовлюють високу 
капіталомісткість даної галузі. Ефективність ведення сільського 
господарства залежить від наявності в підприємствах АПК 
високоякісного насіння, добрив, засобів захисту рослин та тварин, 
кормів тощо. Окрім того, зазвичай під час проведення весняно-
польових робіт у аграріїв виникають проблеми пов’язані з ростом 
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цін на паливо-мастильні матеріали. Даний факт зумовлює надання 
особливого значення в процесі сільськогосподарського 
виробництва інвестуванню.  

Окрім економічної інвестиції відіграють також і соціальну 
роль в процесі відновлення села. По – перше, прихід інвестицій в 
сільське виробництво стимулює розвиток соціальної 
інфраструктури на селі. По-друге, інвестиції спричиняють 
залучення додаткової робочої сили, що в свою чергу зменшує 
соціальну напругу та підвищує рівень зайнятості сільського 
населення. Отже, вивчення думок провідних теоретиків 
економічної думки показало, що за своєю економічною суттю 
інвестиції є вкладенням капіталу з метою його збільшення та 
отримання прибутку. Інвестиції відіграють особливу роль в 
процесі простого та розширеного відтворення, структурних 
зрушень та максимізації прибутків сільськогосподарських 
підприємств. 
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УДК 330.322:631.16 
 
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
КАСЯН А.О., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, ЗДОБУВАЧ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статті висвітлено сутність управління матеріально-технічним 

забезпеченням сільськогосподарських підприємств. Узагальнено основні 
напрямки ефективного використання матеріально-технічних ресурсів.  

In the article the essence of control of logistics of agricultural firms is rotined. 
Is reviewed reference directions of an effective utilization of material resources. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Однією з 

найважливіших проблем розвитку сільськогосподарських 
підприємств є їх матеріально-технічне забезпечення. Без цього 
неможливе досягнення високого рівня продуктивності праці та 
зниження вартості її виробництва. Абсолютна більшість аграрних 
підприємств України не мають у своєму розпорядженні достатньої 
кількості техніки, а та, що є, застаріла. Наслідком цього є 
порушення технологій виробництва продукції в сільському 
господарстві.  

До того ж масштаби погіршення матеріально-технічного 
забезпечення аграрного сектору України, по суті свідчать про 
згортання процесу індустріалізації галузі та суттєву екстенсивність 
виробництва в сільському господарстві взагалі. 

У зв’язку з цим одним із пріоритетів національної аграрної 
політики слід вважати технічне оновлення і матеріальне 
забезпечення сільського господарства, а тому пошук шляхів 
забезпечення підприємств матеріально-технічними засобами та 
ефективного їх використання є досить актуальним питанням 
сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств знайшли належне відображення у наукових працях 
багатьох вчених-економістів: В.Г. Андрійчука [1], 

                                                             
 Науковий керівник д.держ.упр., доцент Т.М. Лозинська. 
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С.І. Демяненка [3], Г.Є. Мазнєва[4], П.М. Макаренка, 
В.І. Перебийноса [2], П.Т. Саблука, З.Є. Шершньової [6] та ін. 

В той же час слід констатувати, що ряд важливих аспектів 
цієї проблеми залишилися не достатньо вивченими. 

Цілі статті. Виходячи з цього метою статті є узагальнення і 
уточнення поглядів учених-економістів на сутність матеріально-
технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств, 
висвітлення його виробництва,  значення у підвищенні 
ефективності. 

Виклад основного матеріалу. Забезпеченість 
сільськогосподарського виробництва матеріально-технічними 
ресурсами та основними фондами в необхідній кількості та 
структурі та раціональніше їх використання є одним із 
найважливіших чинників підвищення його ефективності. Ринкові 
відносини передбачають конкурентну боротьбу між різними 
товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті із них, хто 
найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів. У 
зв’язку з цим, у сукупності пріоритетних заходів щодо розвитку 
АПК України важливе місце посідає відтворення основних засобів. 
Трансформація  виробничих відносин в економічній системі зміна 
організаційно-правових форм підприємств і характеру 
взаємозв’язків між суб’єктами господарювання є головними 
детермінантами процесу відтворення основних засобів, як базової 
ланки матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств.  

Матеріально-технічне забезпечення - це система принципів, 
форм, методів, важелів та структур, які спрямовані на виробництво 
і постачання технічних засобів, запасних частин, паливно-
мастильних матеріалів, інших енергоносіїв, пестицидів, техніко-
технологічне обслуговування та надання виробничих послуг. Це 
одна із найважливіших умов ефективного функціонування 
сільськогосподарських підприємств, яка обумовлює виробничу 
міць господарської одиниці, характеризує її технічну оснащеність і 
безпосередньо впливає на рівень продуктивності праці, механізації, 
автоматизації виробництва, собівартості продукції, рентабельності 
і прибуток. При цьому матеріально-технічні ресурси являють 
собою сукупність матеріально-речових засобів і предметів праці, 
що постачаються промисловістю, за допомогою яких 
виробляється продукція або надаються відповідні послуги. 
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Систему матеріально-технічного забезпечення - складають 
підприємства-виробники матеріально-технічних ресурсів, торгово-
посередницькі організації, сервісні підрозділи, формування з 
машиновикористання та державні органи, що регулюють 
відносини у сфері техніко-технологічного забезпечення. 
Діяльність цієї системи має бути спрямована на відтворення і 
розвиток матеріально-технічної бази, комплексну механізацію і 
автоматизацію технологічних процесів, відновлення і збереження 
родючості ґрунту в сільському господарстві на основі вітчизняного 
машинобудування та виробництва матеріальних ресурсів. 

Існуючий рівень ресурсного забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників фактично є обмеженням 
комплексності застосування заходів з реалізації прогресивних 
техніко-технологічних рішень, а отже, обмеженням у набутті 
конкурентних переваг за рахунок зниження індивідуальних витрат 
підприємства на створення певних видів продукції. Вітчизняні 
виробники сільськогосподарської продукції ведуть свою 
виробничо-комерційну діяльність у достатньо складних умовах 
внутрішнього ринку, який є олігополізованим на рівні 
маркетингових посередників та таким, що наближається до ринку 
досконалої конкуренції на рівні виробника. Олігополізація даного 
ринку на рівні безпосередніх товаровиробників, на сьогоднішній 
день, є неможливою, в першу чергу, через низьку концентрацію 
капіталу в аграрному секторі економіки та низький рівень 
ефективності їх діяльності. При цьому саме деформацію 
конкурентних відносин на рівні сільськогосподарських 
товаровиробників в напрямі їх олігополізації доцільно розглядати 
як позитивну тенденцію щодо підвищення ефективності 
діяльності агропідприємств. Однак, низька ефективність  
сільськогосподарського виробництва робить його інвестиційно не 
привабливим, що, в свою чергу, не сприяє підвищенню рівня 
концентрації капіталу в галузі. Залишковий принцип формування 
матеріально-технічної бази аграрних підприємств не відповідає 
виробничим задачам, що стоять перед ними і не дозволяє 
реалізовувати прогресивні технології виробництва 
сільськогосподарської продукції. Застосування ж застарілих 
технічних засоби та технологічних прийомів значною мірою 
виключає можливості для забезпечення необхідного рівня 
ефективності виробництва продукції, а отже знижує 
конкурентоспроможність підприємств. 
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Зростання рівня концентрації капіталу в галузі може бути 
досягнуто опосередковано, через ресурсне забезпечення 
сільськогосподарського виробництва. В аграрному секторі АПК 
оперують суб'єкти господарювання різних організаційно-правових 
форм, масштабів діяльності та такі, що мали різні стартові умови 
ведення своєї діяльності. Саме це організаційно-економічне 
підґрунтя функціонування сільськогосподарських підприємств 
разом із наслідками управління поточною діяльністю визначають 
фактичний стан ресурсного забезпечення виробничої діяльності 
підприємств галузі [4].  

Сутність управління матеріально-технічними ресурсами 
полягає в плануванні, організації та здійсненні контролю за 
матеріальними, інформаційними та іншими потоками, які 
зорієнтовані на ефективне використання потенційних 
можливостей підприємства, для вирішення комплексу задач 
пов'язаних з багатьма аспектами роботи організації. Щоб 
здійснювати ефективне управління матеріально-технічними 
ресурсами необхідно вирішувати питання покращення планування, 
обліку і використання матеріально-технічних ресурсів, ритмічності 
постачання, контролю та реалізації, нормування запасів, 
покращення складського господарства та тощо. Іншими словами, 
для здійснення ефективного управління матеріально-технічними 
ресурсами необхідно розробити адекватний інструментарій, 
застосування якого дозволить досягти поставлених цілей.  

Першою складовою цього інструментарію є планування, і в 
першу чергу, планування, що має стратегічний характер. У процесі 
стратегічного планування повинні прийматися рішення, загальною 
метою яких є досягнення такого способу організації діяльності 
підприємства, за якого спостерігається об'єднання зусиль різних 
господарських одиниць, котрі виробляють і реалізують товари і 
послуги, з метою оптимізації фінансових, матеріальних і трудових 
ресурсів, які використовуються підприємством для реалізації своїх 
економічних цілей. Для оптимального розподілення і 
використання матеріально-технічних ресурсів з мінімальними 
витратами засобів проводиться планування матеріально-технічного 
постачання. При розробці планів постачання підприємств 
необхідно вибрати постачальників, спланувати шляхи зменшення 
витрат на транспортування продукції матеріально-технічного 
призначення, оптимізувати співвідношення транзитних і 
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складських поставок, і обсяги необхідних матеріальних запасів та 
інше. 

Показники плану матеріально-технічного забезпечення 
використовуються для розробки планів фінансування, 
кредитування і використання оборотних засобів підприємства, 
тобто без плану матеріально-технічного забезпечення не може 
бути розроблена стратегія розвитку підприємства.  

В ході здійснення планування матеріально-технічного 
забезпечення необхідно велику увагу приділяти раціональному 
використанню матеріально-технічних ресурсів (рис.1).  

 
Рис 1. Основні напрямки ефективного використання 

матеріально-технічних ресурсів 
 
Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах на 

підприємствах повинен базуватись на детальних планах 
виробництва та індивідуальних нормах витрат матеріально-
технічних ресурсів на виріб чи роботу. В комплексі заходів з 
удосконалення матеріально-технічного забезпечення розробка 
прогресивних норм, орієнтованих на скорочення необхідних 
витрат і зниження собівартості кожного виробу, має особливе 

Основні напрямки раціонального використання 
матеріально-технічних ресурсів 

Організаційно-
економічні 

Виробничо-
технологічні 

П
ок

ра
щ

ен
ня

 о
рг

ан
іза

ці
ї 

ви
ро

бн
иц

тв
а 

П
ок

ра
щ

ен
ня

  м
ат

ер
іал

ьн
о-

те
хн

іч
но

го
 за

бе
зп

еч
ен

ня
 

Ст
им

ул
ю

ва
нн

я 
ек

он
ом

іч
но

го
 

ви
ко

ри
ст

ан
ня

 м
ат

ер
іал

ьн
их

 р
ес

ур
сі

в 

Зм
ен

ш
ен

ня
 м

ат
ер

іал
ом

іст
ко

ст
і з

а 
ра

ху
но

к 
по

кр
ащ

ен
ня

 к
он

ст
ру

кц
ій

 т
а 

но
ви

х 
те

хн
ол

ог
ій

 

Ви
ко

ри
ст

ан
ня

 б
іл

ьш
 е

ко
но

мі
чн

их
 

ви
ді

в 
си

ро
ви

ни
 і 

за
мі

нн
ик

ів
 

За
пр

ов
ад

же
нн

я 
ре

су
рс

оз
ао

щ
ад

же
нн

я з
а 

ра
ху

но
к 

ви
ко

ри
ст

ан
ня

 в
то

ри
нн

их
 р

ес
ур

сі
в 



 177 

значення. Розробка норм повинна передбачати: запровадження 
передових прийомів і методів роботи, спрямованих на підвищення 
ефективності використання матеріально-технічних ресурсів в 
виробництві; стимулювання освоєння новітньої техніки, 
покращення якості роботи. При визначенні потреб в різних 
матеріальних ресурсах повинні враховуватись їх властивості і 
особливості споживання. 

Так, при визначенні потреб в обладнанні необхідно 
враховувати шляхи його використання з урахуванням нормативних 
термінів роботи, планів заміни обладнання, техніко-економічних 
розрахунків і аналізу використання обладнання з точки зору більш 
повного його завантаження. До основних напрямів раціонального 
використання обладнання належать повне технічне 
укомплектування виробництва продукції та вчасна заміна 
непридатного обладнання.  

Для підвищення ефективності використання обладнання 
необхідно звертати увагу на підвищення змінності його роботи, 
зниження позапланових простоїв, технічний стан і проведення 
модернізації. Крім розробки норм, велика увага повинна 
приділятися пошуку відхилень від норм. Аналіз відхилень від норм 
дозволяє застосовувати оперативні заходи щодо усунення зайвих 
витрат та закріплення досвіду економії.  

Ігнорування або недооблік тих або інших факторів веде до 
диспропорцій у постачанні сировини та порушення його 
ритмічності. З дотриманням певної ритмічності поставок 
удосконалюються методи планування матеріально-технічного 
забезпечення, нормування запасів сировини, обліку складських 
запасів, контролю за реалізацією виділених матеріальних 
цінностей, застосовуються методи прогнозування. Крім того 
запроваджуються економічні важелі впливу на ритмічність 
забезпечення сировиною, матеріалами і комплектуючими 
виробами, удосконалюється договірно-правовий механізм, 
механізм матеріального стимулювання.  

Ще одним з можливих шляхів підвищення ефективності 
роботи по управлінню матеріально-технічними ресурсами є 
робота з постачальниками. Головною складовою цієї роботи є 
контроль за поставками. Важливість задачі обліку і контролю за 
надходженням матеріальних ресурсів зростає тоді, коли 
підприємство має багато партнерських зв’язків і використовує 
великий асортимент різних матеріалів і комплектуючих виробів. 
Для своєчасного та повного отримання сировини, матеріалів, і 
комплектуючих виробів встановленої якості важливо забезпечити 
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чітку взаємодію відділів матеріально-технічного забезпечення з 
юридичними службами підприємства. Для запобігання зайвих 
витрат в відділах постачання необхідно проводити оцінку 
постачальників продукції по якості, сортності, обсягу, 
номенклатурі, асортименту, своєчасності та ритмічності поставок. 
Якщо продукція не відповідає договірним умовам відділ 
постачання також готує матеріали по пред’явленню претензій 
підприємствам які порушили договірні зобов’язання.  

Для служб постачання першочергову роль займає аналіз 
виробничих запасів, оскільки вони забезпечують безперервність 
виробничого процесу. Наприклад, занадто високий рівень запасів 
матеріальних ресурсів збільшує рівень витрат на утримання запасів, 
зменшує оборотність і ефективність  використання оборотних 
запасів.  

Щоб максимально ефективно здійснювати управління 
матеріально-технічними ресурсами необхідно першочергово 
здійснювати облік і аналіз виділених матеріально-технічних 
ресурсів за наступними напрямками: 

- обґрунтування розрахунків потреби в матеріально-
технічних ресурсах; 

- забезпечення потреби в матеріально-технічних ресурсах; 
- дотримання структури матеріально технічних ресурсів за 

видами постачання; 
- нормування витрат матеріальних ресурсів; 
- дотримання відповідності фактичних витрат матеріальних 

ресурсів встановленим нормам; 
- дотримання середнього рівня виробничих запасів; 
- збільшення оборотності запасів матеріальних ресурсів. 
Висновки. Криза, що охопила сільське господарство та 

інші галузі АПК України, негативно позначилась на матеріально-
ресурсному потенціалі, що стало однією з причин скорочення 
виробництва сільськогосподарської продукції в країні. Враховуючи 
цю обставину та результати проведеного дослідження, можна 
зробити висновок, що матеріально-технічне забезпечення 
сільськогосподарських підприємств як система принципів, форм, 
методів, важелів та структур, які спрямовані на виробництво і 
постачання технічних засобів, запасних частин, паливно-
мастильних матеріалів, інших енергоносіїв, пестицидів, техніко-
технологічне обслуговування та надання виробничих послуг 
набуває вирішального значення у підвищенні їх ефективності та 
конкурентоспроможності.  
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Сформульовано проблеми управління маркетинговою діяльністю у 

вітчизняних малих підприємствах в умовах фінансової кризи. Визначені 
загальні принципи управління маркетинговою діяльністю малого 
підприємства, реалізація яких адаптує функціонування підприємств до 
сучасних реалій економічної системи України.  
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The problems of domestic small businesses’ marketing activity in financial 
crisis were formulated. The general principles of marketing activities of small 
enterprises, which adapts to the functioning of modern economic realities of Ukraine, 
were determined. 

  
Постановка проблеми у загальному вигляді. Світова 

фінансова криза значною мірою загострила і без того значні 
проблеми функціонування українських підприємств. Ще більшою 
мірою торкнулась вона малих підприємств, які посідають вагому 
частку у таких суспільно важливих галузях діяльності, як побутове 
обслуговування, торгівля, сільське господарство тощо. Не 
зважаючи на певну стабілізацію становища в економіці та 
фінансах проблема виживання малих підприємств залишається 
достатньо гострою і потребує вирішення, оскільки саме малі 
підприємства, виходячи зі світового досвіду, є найбільш 
ефективними та прийнятними у ряді сфер суспільної діяльності. 

 Як один з кроків на шляху виживання в складних 
економічних умовах малі підприємства використовують 
скорочення витрат, у першу чергу за рахунок скорочення і без того 
небагато чисельного персоналу. Особливо значні скорочення, за 
дослідженнями ситуації у ряді малих підприємств Харківської та 
Полтавської областей, торкнулись маркетингових підрозділів та 
маркетингової діяльності за мотивами «непродуктивності 
маркетингових витрат», відкладання маркетингової діяльності на 
майбутнє, «коли мине криза і стане легше».  

Наші дослідження, проте, змушують констатувати по-перше, 
безпідставність висновків про «непродуктивність витрат на 
маркетинг», оскільки аналіз продуктивності не мав місця і, по-
друге, наявність додаткових негативних економічних наслідків 
відмови від ряду складових маркетингу.  

Одна з причин ситуації, що склалася, - занадто вузька 
спеціалізація менеджерів як у галузі маркетингу, так і у інших 
сферах управління підприємством, а також ряд явищ, які ми 
сприймаємо як традиційно супутні функціонуванню малих 
підприємств. Обмеженість матеріальних і фінансових ресурсів, 
невеликі розміри випуску і реалізації продукції (послуг), незначна 
чисельність персоналу - все це визначає особливості 
маркетингової діяльності у малому бізнесі. Серйозний відбиток на 
розвиток маркетингу малого бізнесу накладають зовнішні 
фактори, а саме недостатнє правове регулювання питань, що 
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виникають у процесі функціонування малих підприємств, 
відсутність прийнятної системи їх кредитування, важкий 
податковий тягар і т.д.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зауважимо, що 
ми не є одинокими у подібних висновках щодо причин складного 
становища вітчизняних малих підприємств, аналогічна думка 
висловлюється фахівцями [ 1,4,11 ]. Надзвичайно широкий спектр 
публікацій з маркетингу більшою мірою стосується значних за 
штатом та обсягами діяльності фірм [ 2,3,6,7,8 ]. Стосовно ж шляхів 
покращення ситуації з маркетинговою сферою малого бізнесу 
мусимо констатувати недостатню увагу щодо таких підприємств 
взагалі і їх маркетингової діяльності зокрема. Більшість авторів 
наголошує на таких особливостях малих підприємств, як 
невеликий бюджет і незначний штат, відтак рекомендує 
малобюджетні способи просування, дешеву рекламу, допускає 
можливість спрощення ряду складових маркетингу, як то 
планування, вивчення ринку [ 11 ]  тощо, з чим ми не можемо 
цілком погодитись.  

Ціль статті. Спробуємо сформулювати загальні підходи, 
використання яких дозволить організувати маркетингову діяльність  
малого підприємства відповідно до вимог сьогодення. 

Виклад основного матеріалу. Першим кроком має стати 
усвідомлення власниками-керівництвом та персоналом 
підприємства особливостей нового етапу розвитку економіки та 
ролі маркетингу. Нова постіндустріальна економіка, яку ще 
характеризують як економіку знань, інформаційну економіку - це 
екстремальний ринок, нечувана жорстокість конкуренції, швидке 
старіння технологій, ідей і професій, проникнення інтернету в усі 
пори економіки. І, перш за все, нова економіка - це пересичений і 
розпещений клієнт з величезним вибором товарів і послуг та 
необмеженим доступом до пропозицій. Завоювання такого клієнту 
вимагає використання маркетингу та маркетингового мислення.  

Зараз у більшості західних компаній операції наблизилися 
до межі оптимізації, і виграти у ринковій боротьбі за рахунок 
операцій, включаючи бездефектне виробництво і пунктуальність 
поставок, стає все важче. Частина компаній розпродає свої 
виробничі та інші «операційні» потужності, перетворюючись на 
суто маркетингові фірми. 

Отже, практично всі співробітники повинні мати уявлення 
про маркетинг, і всі рішення на фірмі повинні прийматися з 
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урахуванням їх можливого впливу на ринок, тобто на споживача, 
покупця, клієнта. 

Таким чином, необхідним є вивчення основ маркетингу 
керівництвом та співробітниками фірми. У даній статті ми не 
ставимо за мету розробку рекомендацій щодо організаційних 
форм та змісту такого навчання. Зауважимо, проте, що ці питання 
є важливими і потребують особливої уваги і ретельного 
планування. 

Другий крок – сприйняття так званої холістичної парадигми, 
яка, на думку багатьох, має прийти в економіці на зміну 
традиційній логіці. Хоча про холістичні підходи у сфері 
менеджменту та маркетингу заговорили ще років п'ятнадцять тому, 
лише зараз вони починають сприйматися всерйоз. Не так давно 
Філіп Котлер згадав про холістичний маркетинг, що йде на зміну 
традиційному. За його словами, холістичний маркетинг буде більш 
цілісно, холістично розглядати соціальний простір, в якому 
знаходяться споживачі, власники та співробітники компаній. Успіх 
підприємства – це цілісний стан, особлива атмосфера, яка 
виявляється в кожній його ланці, ніяка окрема деталь бізнесу не 
може привести до успіху. Підприємство слід розглядати лише як 
умовну область єдиної системи підприємство-ринок. Не можна 
протиставляти підприємство і навколишній ринок. Не можна, 
також, розрізняти в житті підприємства об'єкти і процеси, які 
важливі для маркетингу, і ті, які не важливі. Все має значення і є 
частиною єдиного когнітивного поля, яке сприймається клієнтами, 
співробітниками і власниками бізнесу. Холістичний маркетинг - це 
особливий, цілісний образ мислення, а не набір певних рецептів і 
технологій. Його потужним і поки мало дослідженим потенціалом 
зможе скористатися будь-який бізнес, але для цього потрібно 
навчитися діяти, не прагнучи розуміти і контролювати все 
навколо.  

Третій важливий момент – необхідність врахування високого 
ступеня мінливості економічної системи і потреби достатньо 
швидкого реагування з боку підприємства. Економіка - складна 
система, що еволюціонує. Саме еволюційні механізми, говорить 
Бейнхокер («Глобальний інститут McKinsey»), є основною 
інноваційної силою в економіці, «еволюція розумніша і 
креативніша за нас». Замість того щоб намагатися передбачати 
розвиток ринкової ситуації, керівники повинні розробити 
«портфель стратегічних експериментів» (набір бізнес-планів, 
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стратегій, планів розвитку), які охоплюють діапазон можливих 
сценаріїв розвитку подій [12]. 

Провідні компанії уже зараз змінюють організаційну 
структуру, фокусуючи її на ключових процесах, а не на відділах, 
створюють змішані команди фахівців, у яких активну участь беруть 
маркетологи і співробітники служби збуту. Найвища ефективність 
діяльності притаманна таким компаніям, заснованим на процесах 
та результатах, у яких діяльність в цілому орієнтована на маркетинг 
як концепцію ринкового управління, що зумовлює зміну всієї 
філософії управління з урахуванням особливостей нового етапу 
розвитку світової економічної системи та її мінливості, 
необхідності цілісного сприйняття ринкового середовища.  

Малий бізнес має, на нашу думку, значні переваги у 
реалізації комплексного підходу, холістичної моделі саме завдяки 
своїм невеликим розмірам, а також, як наслідок – вищому ступені 
гнучкості.  

Впровадження у практику повсякденної роботи 
вищевикладених принципових підходів у багатьох випадках 
зіткнеться із проблемою інертності мислення, психологічних та 
інших індивідуальних особливостей персоналу. 

Як показує досвід, дипломовані менеджери та маркетологи 
далеко не завжди здатні вирішувати практичні завдання. Часто 
генераторами цікавих ідей в маркетингу та бізнесі бувають люди 
інших професій, що володіють маркетинговим мисленням. Відбір 
саме таких працівників для невеликих підприємств є важливим 
аспектом кадрової роботи керівника-власника. 

Основним інструментом маркетингового мислення є 
емоційний аналіз - вміння «думати за клієнта», «відчувати за 
клієнта». Маркетингове мислення характеризують творчі рішення, 
що дозволяють використовувати всі наявні ресурси для 
максимального задоволення потреб клієнта а, отже, і для 
отримання максимального прибутку. До бажаних якостей 
працівника будь-якого рівня можна віднести аналітичні здібності, 
уяву, допитливість, відсутність остраху змін, постійне прагнення 
все поліпшити, ініціативність, здатність сприймати всі втрати і 
успіхи компанії, як свої власні. Важливим є вміння розмовляти з 
людьми, складати грамотні і дохідливі документи. 

Особливої уваги заслуговує стимулювання та оцінка 
результатів. Працівники повинні знати, що їх винагорода 
визначається не освітою, ерудицією, умінням створювати 
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вражаючі талмуди з цифрами та графіками, а їх внеском у бізнес, їх 
здатністю заробляти своїми ідеями гроші. Необхідно пам’ятати, 
що досягнення результату, як правило, потребує достатньо 
тривалого часу.  

Висновки. У результаті усвідомлення необхідності усього 
комплексу маркетингу для підприємства будь-якого розміру, 
запровадження холістичного підходу, оперативного реагування на 
зміни зовнішнього середовища досягається максимальна 
ефективність реалізації управлінських функцій. Функція 
матеріального забезпечення виконується на основі найширшої 
інформації про ринок продукту, що є сировиною для даного 
підприємства, та прийомів роботи на відповідному ринку з метою 
мінімізації відповідних витрат та своєчасного й якісного 
матеріально-технічного забезпечення виробництва. Управління 
собівартістю продукції підприємства враховує ціни аналогів, 
конкурентів, можливості покупців на відповідному ринку. Кадрове 
забезпечення, враховуючи ринкові реалії, оптимізує витрати та 
ефект від роботи підприємства за рахунок забезпечення й 
використання його кадрового потенціалу. Фінанси опікуються 
оптимальною, максимально вигідною для підприємства за 
ринкової ситуації, що склалася, структурою і вартістю залучення та 
напрямами розміщення грошових ресурсів, адекватним їх 
розподілом. Подібним чином, максимально враховуючи та 
передбачаючи ринкові потреби щодо якісних, споживчих та 
інших характеристик товару, має будуватись технологія, 
виробництво. Функція збуту якнайповніше врахує потреби клієнта 
у галузі процесу купівлі та після продажного обслуговування тощо.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним із 
найбільш економічно активних секторів національного 
господарства України являється агропромисловий комплекс. На 
його діяльність значний вплив має інноваційно-інвестиційна 
політика. Без інновацій неможливо підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської 
продукції, без інвестицій – здійснити ринкові перетворення та 
втілити їх у життя. 

Активна економічна діяльність агроформувань значною 
мірою залежить від обсягів і форм інвестицій, тому що останні 
формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі, 
а також визначають конкретні позиції країни на світових ринках. 
Відсутність дієвого механізму інвестування в аграрний сектор 
спричинила руйнівні процеси в економіці. Актуальність 
досліджень із данної проблеми беззаперечна, оскільки від обсягів, 
якості інвестицій та ефективності інвестиційного процесу значною 
мірою залежить доля вітчизняної економіки, зокрема й сільського 
господарства, яке потребує значних коштів на структурну 
перебудову і підвищення ефективності всіх форм господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
інноваційної діяльності в галузях АПК постійно перебуває у колі 
уваги провідних вітчизняних вчених: М.В. Мазнєва, О.Б. Шмаглія, 
О.В. Лаврука, О.І. Дація, В.М. Петрова, Л.М. Малюги, 
В.В. Іванишина та інших. Незважаючи на значну кількість праць 
та досліджень інноваційно-інвестиційного розвитку 
агроформувань необхідно більш детально розглянути інноваційне 
забезпечення техніко-технологічної бази сільськогосподарських 
підприємств та джерел фінансування інновацій. 

Цілі статті. Розглянути особливості формування і розвитку 
інноваційного процесу у сільському господарстві, дослідити 
джерела і методи фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Інноваційна діяльність у 
сільському господарстві має певні особливості, пов’язані із його 
специфікою, а саме: наявністю живих організмів, сезонністю та 
підвищеними ризиками тощо. Із впровадженням новацій у галузь 
види продукції, як правило, не змінюються, тільки набувають 
покращених властивостей (наприклад, вища врожайність буряків). 
Інноваційну діяльність у сільському господарстві зазвичай 
розглядають на чотирьох етапах: розробка новацій, їх апробація та 
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перевірка, відтворення новацій, а також впровадження їх у 
виробництво. Основним продуцентом інновацій для сільського 
господарства нині є мережа науково-дослідних інститутів УААН та 
Міністерства аграрної політики України.  

Серед стратегічних напрямів інноваційного оновлення 
сільського господарства необхідно виділити й спрямувати зусилля 
на реалізації: забезпечення сільськогосподарського виробництва 
системою сучасних енергоощадних машин, обладнання, 
багатофункціональної техніки, інформаційно-телекомунікаційних 
засобів, енергетичних модулів; інтенсивних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур з раціональним 
використанням їх генетично-біологічного потенціалу і технічних 
ресурсів; генетики, біотехнології та селекції рослин і тварин; 
комплексної та глибокої переробки й зберігання продукції 
рослинництва і тваринництва тощо. 

У сучасних умовах господарювання вітчизняному сільському 
господарству необхідна не просто нова техніка, а така матеріально-
технічна база, яка дасть змогу в декілька разів підвищити 
продуктивність праці. Формування можливе лише на базі техніки 
нового покоління, параметри якої були б орієнтовані на 
досягнення вищих показників виробництва сільськогосподарської 
продукції при мінімальних затратах праці й капіталу на її 
одиницю. Проте темпи інноваційного розвитку, що склалися у 
вітчизняному АПК, незважаючи на певне пожвавлення в останні 
роки, не можна вважати задовільними. Адже значне відставання 
України від розвинених країн світу за технологічним рівнем 
виробництва в усіх сферах агропромислового комплексу настільки 
велике, що без прийняття радикальних заходів загальнодержавного 
рівня подолати його неможливо. У серійному виробництві 
переважної більшості українських промислових підприємств 
сільськогосподарського машинобудування залишаються морально 
застарілі зразки техніки [4]. 

Консерватизм вітчизняних виробників 
сільськогосподарської техніки у постійною інноваційному 
оновленні її асортименту зумовлюється кількома чинниками. По-
перше, це відсутність за часів соціалістичної планової економіки 
конкуренції між виробниками подібної продукції як головної 
рушійної сили розвитку науково-технічного прогресу в галузі. 

По-друге, вже за нинішніх часів відсутня чітка державна 
політика щодо стратегії і механізмів розвитку вітчизняного 
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тракторного і сільськогосподарського машинобудування. Галузеві 
програми, що протягом останніх років приймалися й 
доопрацьовувалися численними урядами практично так і не 
набули логічного завершення через недостатню обґрунтованість, 
не відпрацьованість механізмів здійснення і обмеженості (а в 
багатьох випадках і повної відсутності) необхідного фінансування. 

Третя причина стагнації інноваційного розвитку 
сільськогосподарського машинобудування в Україні зумовлюється 
вкрай низьким платоспроможним попитом сільськогосподарських 
товаровиробників, які внаслідок кризового фінансово-
економічного стану при оновленні машинно-тракторних парків 
віддають перевагу застарілим простішим моделям, які значно 
дешевші порівняно із сучасними аналогами. 

Стан справ ускладнюється вкрай низькою якістю 
сільськогосподарської техніки, що виробляється вітчизняними 
промисловими підприємствами. Для забезпечення 
сільськогосподарського виробництва сучасною енергоощадною 
технікою необхідно здійснити конкретні заходи для виробництва 
новітньої техніки на основі кращої світової та вітчизняної бази – 
надати митні, податкові, кредитні та інші пільги, сприяти 
докорінному переоснащенню базових галузей: металургії, 
верстатобудування, енергетики, електронної промисловості і т.д., 
що дасть змогу поліпшити якість вітчизняної елементної бази; 
звести до мінімуму прямий продаж імпортної 
сільськогосподарської техніки в державі. Іноземну техніку слід як 
мінімум збирати в країні (забезпечення робочих місць), надалі – 
поступово замінити елементну базу на вітчизняну (за умов 
забезпечення рівня якості); комплектування сільськогосподарською 
технікою автономних господарських одиниць має здійснювати на 
основі системного підходу до вибору напряму господарської 
діяльності, підбору культур, сортів, сівозмін, соціальних чинників; 
адаптації технологій виробництва сільськогосподарської продукції 
та техніки для їх реалізації до конкретних умов господарювання, 
застосування сучасних систем управління складними 
господарськими системами. Управління технологічними 
процесами має проводитися на основі аналізу оперативної 
інформації щодо їх перебігу, з урахуванням бази знань про цей 
процес, аналізу досвіду застосування його в конкретних умовах та 
даних коротко- і довгострокового прогнозу кліматичних 
параметрів; створення автоматизованих систем вирощування й 
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збирання сільськогосподарських культур на основі супутникових 
навігаційних систем типу GPS [6]. 

Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств, 
який визначає рівень розвитку АПК у сучасних умовах великою 
мірою залежить не тільки від насичення технікою у фізичних 
одинцях, але й вирішальною мірою від її наукомісткості, 
використанні "ноу хау" при конструюванні та економічності. 
Створення техніки, яка відповідає кращим іноземним аналогам, 
освоєння нових джерел енергії — ключові напрями інноваційний 
розвитку й необхідні компоненти забезпечення 
конкурентоспроможності агровиробництв в умовах глобалізації. 

Проте розвиток української економіки, як і раніше, 
відбувається на застарілій промисловій інфраструктурній базі. 
Матеріаломісткість української промисловості зараз перевищує 
прийняті в західних індустріально розвинених країнах норми в 2,5 
раза, при цьому матеріаломісткість і енергоємність вітчизняного 
виробництва продовжує зростати. Розрив у рівнях технологічного 
розвитку, відповідно, збільшується і, як результат, продуктивність 
праці в 4,5 раза нижча, ніж за кордоном. Через ці причини близько 
70% українських підприємств не можуть випускати товари, які б 
відповідали західним стандартам якості [2]. 

Для багатьох вітчизняних підприємств джерелом розвитку та 
впровадження інновацій служать власні кошти, оскільки отримати 
довгострокові й дешеві кредити складно і практично неможливо. 
Але цих коштів, як правило, бракує, від чого страждає якість 
інноваційного процесу. Наші компанії, що розвиваються, у 
десятки, сотні разів менші від зарубіжних конкурентів. Вони не 
можуть інвестувати в інновації стільки грошей, скільки 
американські чи японські підприємці. Українським компаніям 
варто застосовувати альтернативні джерела фінансування: спільні 
розробки, фінансування замовником кінцевого продукту, 
одержання в лізинг устаткування під кредиту банку країни — 
виробника устаткування тощо.  

Розглянемо тенденції, які відбуваються у формуванні джерел 
фінансування інвестицій і мають місце в сільському господарстві. 
Проблему створення ринку інвестицій можна вирішити як за 
рахунок внутрішніх джерел фінансування сільськогосподарського 
виробництва (державні інвестиції, власні кошти суб'єктів 
господарювання, позики, заощадження населення), так і зовнішніх 
(прямі іноземні інвестиції). 
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Суттєвим джерелом інвестиційних процесів у розвинених 
країнах виступають власні кошти підприємств: нагромадження у 
вигляді амортизаційного фонду; прибутку в тій частині, що 
спрямовується на оновлення та розширення виробництва. Але, на 
жаль, в сучасних умовах власні джерела фінансування 
інвестиційних процесів в сільському господарстві суттєво 
обмежені.  

Важливим джерелом інвестування є кредити. На жаль, в 
Україні система кредитування аграрного сектора економіки 
формується в основному комерційними банками, кредитні 
програми яких розраховані переважно на короткостроковий 
термін. Між тим короткострокове кредитування, що пропонується 
селу комерційними банками, є неприйнятним для 
сільгосптоваровиробників, оскільки воно створює базу для падіння 
цін на їх продукцію. Останнє відбувається тому, що розрахунки за 
короткостроковими кредитами повинні здійснюватися після збору 
урожаю у короткий термін. Товаровиробники для забезпечення 
своєчасного повернення кредитних коштів вимушені терміново, за 
низькими цінами продавати свою продукцію, що знижує рівень їх 
доходів. А це, звичайно ж, заважає ефективному розвитку ринку 
сільгосппродукції. 

За результатами проведених досліджень інституту 
досліджень сільського розвитку, близько 64% 
сільськогосподарських підприємств України мають потребу в 
довгострокових кредитах, 16% – в середньострокових і лише 10% 
– у короткострокових. Ураховуючи це, необхідно збільшити 
обсяги довгострокових кредитів. 

У 2009 році підприємствами агропромислового комплексу 
залучено кредитів на суму 5,8 млрд. грн., що становить 29 %. до 
залучених у попередньому році, з них короткострокових – 4,1 
млрд. грн., середньострокових – 1,15 млрд. грн., довгострокових – 
0,5 млрд. гривень. Кредити залучили 2039 підприємств. Із 
загального обсягу на пільгових умовах залучено майже 2,6 млрд. 
грн. (17 %. до 2008 року), в тому числі короткострокових – 2,2 
млрд. грн., середньострокових – 267,1 млн. грн., довгострокових – 
55,7 млн. гривень. Пільгові кредити залучили 934 підприємства. 
Процентні ставки за кредитами банків становили від 16,5 до 39 
відсотків. 

Серед переліку джерел фінансування інвестицій в сільському 
господарстві важливе місце займають бюджетні асигнування. Так, у 
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2008 році отримано 3022,4 млн. грн. за рахунок бюджетних 
дотацій у тому числі 884,1 млн. грн., для підтримки виробництва 
продукції рослинництва і 1172,6 млн. грн. – для тваринництва. 
Отримано за рахунок податку на додану вартість 2284,3 млн. грн. 

За оцінками іноземних експертів, обсяг інвестицій, який 
необхідний для підвищення продуктивності сільського 
господарства України до рівня середньої продуктивності, 
досягнутої сільським господарством розвинутих країн Європи, 
становить біля 150 млрд. дол. США. Для оновлення машинно-
тракторного парку аграрних підприємств на рівні технологічної 
потреби необхідно щорічно понад 15 млрд. грн. Нині ж на 
придбання сільськогосподарської техніки суб'єкти господарювання 
щорічно можуть використати не більше 2 млрд. грн.  

Висновки. Отже, забезпечити стабільний, 
конкурентоспроможний і сталий розвиток національного 
сільського господарства можливо лише у тому випадку, коли цей 
розвиток здійснюватиметься на основі інноваційно-інвестиційної 
моделі. Органічне поєднання інноваційної та інвестиційної 
діяльності, вкладання дедалі зростаючих обсягів коштів у сучасні 
інноваційні технології, зокрема інноваційне забезпечення техніко-
технологічної бази сільськогосподарських підприємств, слід 
розглядати як найважливішу передумову ефективного 
функціонування вітчизняних агроформувань у відкритому 
конкурентному середовищі. Проблема інноваційного розвитку 
АПК залишається актуальною через брак коштів на фінансування 
інвестицій. 

На сьогодні інвестиції в розвиток аграрного сектору за 
рахунок усіх джерел фінансування не забезпечують навіть 
простого відтворення основних засобів, і як наслідок, багато 
сільськогосподарських підприємств відчуває нестачу власних 
коштів для інвестування у основні виробничі фонди, тому вони 
намагаються знайти зовнішні джерела інвестицій. Тому головною 
метою державної політики в розвитку сільського господарства має 
бути підвищення інвестиційної привабливості галузі як для 
вітчизняних так і для іноземних інвесторів. Цьому буде сприяти 
підвищення купівельної спроможності сільськогосподарських 
товаровиробників, захист вітчизняних товаровиробників від 
конкуренції імпортних товарів на внутрішньому ринку, 
підвищення платоспроможного попиту населення. 
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У статті розглянуто інноваційний аспект перетворень аграрного 

виробництва та внесено пропозиції відносно застосування передового досвіду 
ведення молочного  скотарства та виробництва молока спираючись на досвід 
деяких західноєвропейських країн.   

In the article the innovative aspect of transformations of agrarian production 
is considered and suggestions are brought in relation to application of front-rank 
experience of conduct of the suckling  cattle breeding and production of milk leaning 
on experience of some west-european countries. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. В Україні 

протягом останніх років створюються сприятливі умови для 
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переведення економіки на інноваційну модель функціонування та 
розвитку. Пошук шляхів переходу країни  на інноваційну модель 
розвитку, запровадження дієвих ринкових механізмів становлення 
й функціонування наукової та інноваційної сфер з подальшим 
впровадженням інновацій у виробництво, набувають особливої 
актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці 
і питання теорії та практики інноваційного розвитку економіки, 
становлення інноваційного менеджменту і маркетингу, 
становлення та перейняття міжнародного досвіду досліджували 
зарубіжні та вітчизняні вчені. В аграрному секторі економіки 
України пошуку шляхів інноваційного розвитку галузі присвятили 
свої праці М.Я. Дем’яненко, О.І. Дацій, М.І. Кисіль, П.Т. Каблук, 
В.П. Ситник та інші. Результати системного дослідження 
інноваційного розвитку молочного скотарства передбачають 
вивчення наукоємного аграрного ринку. Цим обумовлені вибір 
теми, мети, завдань і логіко-структурної побудови названої 
публікації. 

Цілі статті.  Ціллю статті є висвітлення інноваційного 
аспекту перетворень аграрного виробництва та внести пропозиції 
відносно застосування передового досвіду ведення молочного  
скотарства та виробництва молока спираючись на досвід деяких 
західноєвропейських країн  де необхідною умовою 
функціонування кожного підприємства є чітко побудована система 
бухгалтерського обліку яка забезпечує інформаційні потреби 
управлінського персоналу. 

Виклад основного матеріалу. Україна впевнено увійшла у 
ХХІ ст., маючи досвід існування незалежної держави та можливість 
подальшого розвитку економіки країни спираючись на досвід 
передових країн світу. В розвинутій економіці найбільш успішно 
функціонують ті підприємства, які у своїй діяльності орієнтуються 
на ринок, потреби і бажання своїх споживачів. За нашого часу, 
коли умовою економічного розвитку підприємств є активна 
діяльність на ринку, життєво важливими стають знання кінцевого 
споживача, уміння підприємств гнучко реагувати на всі його 
вимоги.   

За роки незалежності велико товарне виробництво в Україні  
зменшено, матеріально-технічну базу розтягнуто, колись потужний 
агропромисловий комплекс зруйновано і відкинуто на півстоліття 
назад.  І тут Україна стала членом СОТ. Світова організація 
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торгівлі-це своєрідний ринковий клуб, який  об’єднає сьогодні 
більше 150 країн. В увсіх цивілізованих країнах світу 
сільськогосподарське виробництво дотують за рахунок 
держбюджету.  Бюджетне фінансування АПК України у чотири 
рази менше від потреби.  Проте  

Забезпечення населення України продуктами харчування, 
що виробляються з молока, залежить від розвитку ринку молока та 
молокопродуктів, на функціонування якого в свою чергу впливає 
стан виробництва, ринкова інфраструктура, дієвість ринкових 
механізмів, інноваційні аспекти та  платоспроможність споживачів. 
Український ринок виробників молочної продукції нараховує 
близько 300 підприємств із загальними потужностями 20 млн. 
тонн молока в рік.   

Серед галузей харчової промисловості молочна 
промисловість займає третє місце за обсягами після мясної та 
хлібопекарської. Український ринок виробників молочної 
продукції нараховує близько 300 підприємств із загальними 
потужностями 20 млн. тонн молока в рік. Регіональне сировинна 
база молокопереробної промисловості розвивається переважно в 
районах основної переробки молока: Київська, Львівська, 
Полтавська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Хмельницька 
області. Однією із головних проблем даної галузі є невисока якість 
сировини. Великі переробні підприємства вирішують дану 
проблему шляхом довгострокових контактів з 
сільгоспвиробниками (надання необхідного обладнання та 
фінансова підтримка). Темпи виробництва продовольчих товарів 
були значно вищими від зростання кількості населення, тому стало 
можливим його забезпечення продовольчими товарами. Однак 
глобальна економічна криза найбільш негативно позначилася на 
розвитку агропромислового комплексу. Сільське господарство, 
харчова і переробна промисловість стали скорочувати своє 
виробництво. Починаючи з 1990 р. і аж по 2005 р. виробництво 
усіх продовольчих товарів значно зменшилося[1]. Зменшення 
виробництва молока в Україні впливає на рівень його пропозиції. 
Стан світового ринку молока і цінову ситуацію, що склалася на 
даному етапі поки не можна назвати стабільними. В 2009 році ціни 
на сировину для виробництва сухого молока та масла впали до 
історично низького рівня. Фермери в ряді країн ЄС висловлюють 
протести проти нерентабельно низьких закупівельних цін на 
молоко. Зниження дійшло до рівня 0,20-024 євро/л.  
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Ситуація на молочному ринку України є більш критичною.  
Таку ситуацію може виправити перейняття досвіду іноземних країн 
з виробництва продукції молочного скотарства та проведення 
інноваційних розробок та впровадження у виробництво 
новітностей. Інноваційний процес в сільському господарстві 
порівняно з іншими галузями характеризується тривалішими 
строками розробки й апробації новацій, особливо при веденні 
селекції сортів у рослин та порід тварин. Так, інноваційний процес 
від початку селекційної роботи до впровадження нових гібридів 
цукрових буряків триває 25 років, з них 18 – припадає на 
селекційний процес. Наукові дослідження потребують щорічного 
масштабного фінансування і всебічної державної підтримки, 
оскільки від цього залежить науковий рівень та якість новацій, що 
надзвичайно важливо в умовах поширення на українському ринку 
науково-технічної продукції конкурентоспроможних іноземних 
техніки й технологій, які за своїми техніко-економічними 
параметрами не поступаються, а часом і перевершують вітчизняні 
аналоги. Особливо це стосується імпорту сільськогосподарської 
техніки, насіння іноземних сортів культур рослин і засобів захисту 
рослин. Результати вивчення досвіду стимулювання інноваційної 
діяльності свідчать, що значення інноваційної складової в розвитку 
економіки іноземних держав постійно посилюється, а активізація 
інноваційної діяльності ними всебічно підтримується.  

Інноваційна діяльність у сільському господарстві має певні 
особливості, пов’язані із його специфікою, а саме: наявністю 
живих організмів, сезонністю та підвищеними ризиками тощо. Із 
впровадженням новацій у галузь види продукції, як правило, не 
змінюються, тільки набувають покращених властивостей 
(наприклад, вища врожайність буряків). Інноваційну діяльність у 
сільському господарстві запропоновано розглядати на чотирьох 
етапах: розробка новацій, їх апробація та перевірка, відтворення 
новацій, а також впровадження їх у виробництво. 

Державна підтримка інноваційної діяльності у розвинених 
країнах світу здійснюється через систему економічних механізмів, 
зокрема, податкового і патентного регулювання. До основних 
елементів державної податкової підтримки інноваційної діяльності 
в зарубіжних країнах належить: відстрочення податкових платежів 
у разі виникнення додаткових витрат на інноваційні цілі; 
зменшення податку на суму приросту витрат на інноваційні цілі; 
звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від реалізації 
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інноваційних проектів протягом декількох років; пільгове 
оподаткування дивідендів, отриманих по акціях фірм, які 
здійснюють інноваційну діяльність; зниження ставок податку на 
прибуток з метою спрямовування резервних коштів на замовленні 
державою та спільні науково-дослідні й дослідно-конструкторські 
розробки; надання пільг по проектах, що виконуються за 
пріоритетними програмами; зменшення прибутку, що підлягає 
оподаткуванню, на суму вартості приладів й устаткування, 
переданих вищим навчальним закладам, НДІ та іншим 
інноваційним організаціям; вирахування з прибутку до 
оподаткування внесків до благодійних фондів, діяльність яких 
пов’язана з фінансуванням інновацій; зарахування частини податку 
з прибутку інноваційної організації на спеціальні рахунки з 
подальшим використанням на інноваційні цілі. В Україні 
застосовується лише остання пільга, чого, звичайно, недостатньо. 

Таблиця 1 
Динаміка поголів’я корів та обсягів виробництва молока  

в Україні 2005-2008 рр., тис. грн. 
Роки Відхилення 

Показники 2005 2006 2007 2008 абсолю
тне(+,-) 

відносн
е, % 

Поголів’я, 
тис. гол. 

3926 3635,1 3346,7 3095,9 -1069,7 -27,2 

Виробницт
во молока, 
тис. тонн. 

13714,4 13286,9 12262,1 11761,3 -1953,1 -14,2 

 
У 2008 році поголів’я корів в Україні становило 3095,9 тисяч 

голів що на 27,2 % менше, ніж у 2005 році, а обсяг виробництва 
молока в 2008 році зменшився на 14,2 % з аналогічним 
показником 2005 року. Дані зміни можна пояснити тим, що на 
українському ринку зараз сприятливі умови для активного 
вирізання поголів’я корів.  

В усіх цивілізованих країнах сільськогосподарське 
виробництво дотують за рахунок бюджету. Через відсутність 
державного інтересу в розвитку сільського господарства й 
тваринницьких галузей, зокрема, необхідний перехід під опіку 
підприємств переробної промисловості.  Прикладами у різних 
галузях АПК є такі структури   виробництво, доробка, зберігання 
та експорт зерна -  ТОВ СГП „Нібулон”;  вирощування цукрових 
буряків та виробництво цукру – ПК „Зоря Поділля”, 
Агропромхолдінг „Астарта – Київ”; вирощування овочів, 
виготовлення соків – ФГ „Владам”;  виробництво та переробка 
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молока – ТОВ ТД „Західна молочна група”;  птахівництво – ВАТ 
„Миронівський хлібопродукт” та ін. Завдяки їм явище інтеграція 
можна розпізнавати як джерело власних ресурсів фінансування 
розвитку сільськогосподарського виробництва. 

Світовий досвід розвитку молочного господарства показує, 
що воно не може забезпечити постійного нарощування обсягів 
випуску сільськогосподарської продукції, як за умов індустріальних 
технологій, але гарантує якісне  виробництво продовольства на 
певному стабілізаційному рівні й потребує постійного 
інноваційного оновлення методів виробництва заради відвернення 
потенційної стагнації, до якого веде сталий обсяг ресурсів.[2] 

Як показує досвід деяких західноєвропейських країн, для 
того щоб зробити молочне господарство рентабельним 
необхідною умовою для кожного аграрного підприємства має 
стати чітко побудована система бухгалтерського обліку, що 
забезпечує інформаційні потреби управлінського персоналу [3].  

Крім оперативних даних, що забезпечують інформаційні 
потреби щоденного управління підприємством, комп'ютеризована 
система дає можливість переглядати дані щодо кількості надоєного 
молока на кожну корову та в цілому по фермі з початку 
маркетингового року , що дає змогу контролювати відсоток 
виконання квоти з виробництва молока і вчасно приймати 
рішення щодо кількості поголів’я та його  продуктивності. Адже у 
випадку перевиконання фермеру загрожують штрафні санкції, 
сума яких значно перевищує вигоди від виробництва надлишкової 
кількості молока. 

Дослідження проведені в одному із сільськогосподарських 
підприємств Данії де утримується понад 450 дійних корів, у 
користуванні власника фермерського господарства знаходиться 
близько 900 га ріллі, тобто це сільськогосподарське підприємство 
середніх розмірів. 

У сільськогосподарських підприємствах Данії особлива увага 
звертається на організацію системи управлінського обліку, що 
забезпечує інформаційні потреби ефективного управління 
виробництвом. А управління починається з інформації, на основі 
якої оцінюють діяльність (облік і контроль основних показників 
діяльності), виявляють резерви та невикористані можливості 
(аналіз інформації), приймають рішення й оцінюють ефективність 
прийнятих рішень. Первинний та оперативний облік молока на 
фермі організовується дуже деталізовано завдяки повній його 
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комп'ютеризації, яка є вагомим чинником, що впливає на 
організацію обліку в цілому. Менеджер у будь-який момент може 
дізнатися, скільки  кожна корова дала молока за три останніх 
доїння, в який час її було видоєно, проконтролювати середній 
надій у цілому по фермі, переглянути інформацію щодо корів-
рекордисток і, навпаки, найгірших за показниками [3]. Форма 
стандартного звіту про доїння наведена в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Фрагмент звіту про доїння Підприємство Gamelbygaard.  

Дата 12.01.2010. 

Номер 
корови 

Час 
доїння 

Кількість 
молока, 
кг 

Середній 
надій на 
добу, кг 

відхилення 
Наявність 
інфекційних 
захворювань 
у корови 

3017 13:02 7,6 23,5 -25,0 +++ 
3636 14:?53 10,7 30,5 -4,3 + 
4112 15:37 12,4 28,4 +6,7 - 

У серед-
ньому 

по 
фермі 

 11,2 33,4 +1,2  

 
На відміну від сільськогосподарських підприємств України в 

сільськогосподарських підприємствах Данії працівники не беруть 
безпосередньої участі в організації первинного обліку молока. У 
даному підприємстві, як і в багатьох інших фермерських 
господарствах Данії, створена й функціонує бездокументна й 
повністю автоматизована система первинного обліку. А документи 
при потребі складаються управлінським персоналом шляхом 
вибірки з бази даних інформації, необхідної для прийняття рішень 
у конкретній виробничій ситуації. Визначальним чинником, що 
зумовлює порядок первинного обліку продукції молочного 
скотарства у фермерських господарствах Данії та його відмінності 
від організації первинного обліку у вітчизняних 
сільськогосподарських підприємствах, є технологія виробництва та 
рівень його автоматизації.  

Висновки. Отже, вивчення зарубіжного досвіду первинного 
обліку молока свідчить про доцільність і можливість відмови від 
складання первинних документів в умовах повної автоматизації в 
Україні. Враховуючи перспективи інтеграції національного 
сільського господарства в світовий економічний простір, розвиток 
обліку повинен ґрунтуватися на комплексній його автоматизації, 
що сприятиме підвищенню оперативності обліку 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
ЩОДО ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВ АПК 
 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ О.І., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
Розглядаються проблеми здійснення економічної діагностики ресурсного 

потенціалу підприємств АПК. Запропоновано механізм інноваційного 
забезпечення господарського процесу підприємств аграрної сфери. 

Problems of carrying out of economic diagnostics of resource potential of the 
enterprises of agrarian and industrial complex are considered. The mechanism of 
innovative maintenance of economic process of the enterprises of agrarian sphere Is 
offered. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Ускладнення 

характеру господарської діяльності підприємств АПК у сучасних 
умовах висуває нові вимоги до інструментів управління і, зокрема, 
до економічної діагностики їх діяльності. Все більш чітко 
проявляється необхідність в удосконаленні відомих на 
сьогоднішній день і розробці нових рішень теоретичного та 
прикладного характеру, спрямованих на забезпечення високої 
ефективності аналітичної й управлінської діяльності підприємств 
АПК. Саме тому в даний час склалися об'єктивні передумови для 
застосування у системі економічної діагностики інноваційної 
складової, яка спрямована на підвищення ефективності 
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господарської діяльності підприємств аграрної сфери.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 

використання економічної діагностики щодо інноваційного 
забезпечення господарського процесу підприємств АПК сьогодні 
набули значної актуальності та привертають увагу як науковців, так 
і практиків. Здійсненню економічної діагностики ресурсного 
потенціалу підприємств аграрної сфери присвячені праці 
В.Г. Андрійчука, О.В. Березіна, А.П. Гайдуцького, М.В. Зубця, 
М.І. Кісіля, М.Ю. Коденської, М.Х. Корецького, М.Ф. Кропивка, 
М.І. Крупка, П.М. Макаренка, М.Й. Маліка, Г.М. Підлісецького, 
М.А. Садикова, А.В. Чупіса, О.М. Шестопаля, В.В. Юрчишина та 
ін. Проте, елементи інноваційного забезпечення не знаходять 
свого відображення за результатами економічної діагностики у 
пропозиціях щодо підвищення ефективності господарського 
процесу підприємств АПК.  

Цілі статті. У процесі здійснення господарської діяльності 
підприємства АПК формують та використовують відповідний 
ресурсний потенціал з метою задоволення власних інтересів та 
потреб споживачів. Відповідно, виникає необхідність визначення 
та оптимізації ключових індикаторів економічної діагностики 
ресурсного потенціалу та розробки механізму інноваційного 
забезпечення господарського процесу підприємств АПК. 

Виклад основного матеріалу. Економічна діагностика 
ресурсного потенціалу підприємств АПК як функціональний 
елемент процесу управління діяльністю суб’єкта господарювання 
аграрної сфери, формує власну систему теорії, методології, 
організації дослідницького процесу та розробки системи 
ефективних заходів. Використання економічної діагностики у 
процесі здійснення господарської діяльності підприємств АПК 
дозволяє своєчасно виявляти і розпізнавати стан суб’єкта 
господарювання за непрямими ознаками, що є особливо 
актуальним в умовах змінності та невизначеності зовнішнього 
середовища.  

За нашими дослідженнями, концепція економічної 
діагностики діяльності підприємств АПК враховує три групи 
компонентів: теоретичні (візуалізація і підвищення доступності 
результатів економічної діагностики), методичні (розробка 
методики експрес-діагностики діяльності суб’єкта господарювання 
аграрної сфери, раціоналізація витрат на діагностування), а також 
підготовка і забезпечення практичної реалізації теоретико-
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методичних засад економічної діагностики (підвищення 
об'єктивності та повноти економічної діагностики, створення 
інформаційної бази діагностування, формування організаційно-
технічного забезпечення). 

У навчальній, науковій та періодичній літературі досить 
широко представлені основні елементи ресурсного потенціалу 
підприємства, які стосуються також і суб’єктів господарювання 
аграрної сфери. Проте, враховуючи сучасний стан підприємств 
АПК, на наш погляд, доцільно більше приділяти увагу 
інноваційній складовій господарського процесу.  

Стабілізація аграрного сектору економіки України можлива 
лише за рахунок підвищення результативності функціонування 
підприємств АПК на засадах ефективного використання інновацій 
та раціонального їх розподілу між підкомплексами аграрного 
виробництва. Управління інноваційною діяльністю, організаційно-
технічним розвитком аграрного виробництва є важливою сферою 
науково-практичних досліджень, що є часткою загальної теорії і 
практики функціонування та розвитку економіки. Організація 
економічної діагностики інноваційного забезпечення 
господарського процесу суб’єктів аграрної сфери здатна виступати 
зв’язуючою ланкою між різними стадіями планування діяльності 
підприємств, забезпечуючи комплексний характер економічного 
планування, що виражається передусім у поєднанні різноманітних 
взаємозв'язків з різними проявами управлінських рішень на різних 
ієрархічних рівнях аграрного виробництва. 

Розглядаючи взаємовідносини аграрного виробництва з 
ринковим середовищем, а також з урахуванням принципів 
управління інноваційною діяльністю (системний підхід до вибору 
пріоритетів розвитку; інноваційний тип розвитку з опорою на 
власні ресурси; функціонально-галузева збалансованість; 
використання інтеграційних процесів; підвищення регулюючої 
ролі держави) дало можливість визначити, що використання 
економічної діагностики щодо інноваційного забезпечення 
господарського процесу підприємств АПК дозволяє 
запроваджувати прогресивні технології, підвищувати 
конкурентоспроможність та якість аграрної продукції, збільшити 
обсяги виробництва, забезпечити нормативну рентабельність та 
отримати позитивний фінансовий результат.  

Відповідно до зазначеного, нами запропоновано структурну 
схему економічної діагностики ресурсного потенціалу з 
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урахуванням інноваційного забезпечення господарського процесу 
підприємств АПК (рис .1). Пропонована схема дозволяє 
формувати економічні ресурси з інноваційним забезпеченням 
процесу аграрного виробництва для ефективного їх використання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурна схема економічної діагностики ресурсного 
потенціалу з урахуванням інноваційного забезпечення 

господарського процесу підприємств АПК 
 
З метою перевірки адекватності запропонованої структурної 

схеми економічної діагностики ресурсного потенціалу з 
урахуванням інноваційного забезпечення господарського процесу 
підприємств АПК нами проведено дослідження стану та динаміки 
формування та використання ресурсного потенціалу зазначених 
суб’єктів господарювання Полтавської області. Результати 
показали, що підприємства АПК різних організаційно-правових 
форм власності мають різні можливості щодо формування та 
ефективного використання власного ресурсного потенціалу, 
враховуючи інноваційне забезпечення господарського процесу. 
Більшість підприємств АПК Полтавської області у цілому мають 
відповідний потенціал за організаційно-управлінською, 
технологічною, фінансовою, науково-дослідною, ринковою 
складовими щодо здійснення ефективної господарської діяльності. 
Одночасно відзначаються суперечливі тенденції розвитку 
інтелектуальної, кадрової, інформаційної, просторової складових 
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потенціалу. При цьому підприємствам АПК, які мають зовнішнє 
інвестиційне забезпечення вдалося істотно збільшити обсяги 
виробництва і реалізації продукції за рахунок впровадження 
сучасних прогресивних технологій (32 % підприємств). 
Відзначається і низька інноваційна активність малих та середніх 
підприємств АПК (4,5 %), а також низька ефективність заходів 
щодо управління інноваціями. 

Враховуючи вищезазначене, виникає необхідність розробки 
механізму інноваційного забезпечення господарського процесу 
підприємств аграрної сфери. На наш погляд, в основу даного 
механізму мають бути теоретико-методичні підходи до діагностики 
і управління інноваційним забезпеченням господарського процесу 
підприємств АПК. Такий механізм є складною системою, що 
містить наступні підсистеми: ресурсний потенціал, як сукупність 
метальних, фінансових та трудових ресурсів; інноваційний 
потенціал, як здатність запровадження та ефективного 
використання досягнень науки і техніки у господарській діяльності 
підприємств АПК; збутовий потенціал, як спроможність і 
економічну доцільність розробити заходи щодо просування 
аграрної продукції на різних видах ринків.  

У межах пропонованого механізму інноваційного 
забезпечення господарського процесу підприємств АПК нами 
удосконалено методичні підходи до діагностики складових 
потенціалу (табл. 1).   

Таблиця 1 
Складові економічної діагностики інноваційного 

забезпечення господарського процесу підприємств АПК 
Складові, їх сутність Групи показників 

1 2 
Фінансова – оцінка фінансової 
стійкості та забезпеченості 
інноваційного розвитку 

фінансової стійкості 
(безпеки); 
економічної 
ефективності; 

Кадрова – можливість персоналу 
застосувати нові технології, 
організаційні й управлінські рішення 

кваліфікації кадрів; 
досвіду персоналу; 
мотивації діяльності; 

Технологічна – здатність оперативно 
переорієнтувати виробничі 
потужності і налагодити економічно 
ефективне виробництво аграрної 
продукції 

технічної оснащеності; 
технологічної 
оснащеності; 
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Продовження таблиці 1 
1 2 

Маркетингова – спроможність 
виявити ринкові можливості, 
зорієнтувати виробництво на запити 
споживачів 

стратегічного 
маркетингу; 
оперативного 
маркетингу; 

Організаційно-управлінська – 
наявність сприятливих умов 
забезпечення інноваційної 
діяльності  

відповідності структури; 
ефективності діяльності. 

 
Як свідчать дані таблиці, система показників економічної 

діагностики інноваційного забезпечення господарського процесу 
підприємств АПК орієнтована на дослідження не лише складових 
ресурсів аграрного виробництва, але й на інноваційну активність 
суб’єктів господарювання через відповідну систему фінансового 
забезпечення, стимулювання, техніко-технологічної бази, 
ринкового середовища та ефективних управлінських рішень. 

Висновки. Використання економічної діагностики у 
сучасних умовах є невід’ємним елементом забезпечення 
конкурентоспроможності будь-якого підприємства на ринку. 
Підприємства АПК, здійснюючи дослідження власного 
ресурсного потенціалу, виявляють резерви підвищення 
ефективності його використання. Проте, виникає необхідність 
врахування інноваційного забезпечення господарського процесу 
підприємств аграрної сфери. Розроблений механізм та 
удосконалені методичні підходи до економічної діагностики 
складових ресурсного потенціалу підприємств АПК дозволяють 
визначити стан суб’єкта господарювання та визначити його 
напрями розвитку на перспективу. Запровадження механізму 
інноваційного забезпечення господарського процесу підприємств 
АПК дозволить збільшити обсяги діяльності, підвищити 
ефективність використання ресурсів, запровадити прогресивні 
технології виробництва, розширити ринки збуту та забезпечити 
конкурентоспроможність на довготривалу перспективу.  

Подальші наукові дослідження у даному напрямі мають бути 
спрямовані на розробку системи стимулювання запровадження 
механізму інноваційного забезпечення господарського процесу як 
суб’єктами аграрної сфери так і держави.  
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УДК 331.108: 330.341.1: 631.11 
 
ВИМОГИ ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ У КОНТЕКСТІ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ЛЄЩИНА О.Г., СТ. ВИКЛАДАЧ, ЗДОБУВАЧ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 
Проаналізовано сучасний стан підготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів з метою визначення кваліфікаційних вимог до них в умовах 
інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. 

The present condition of preparation and promotion cadres qualification was 
analysed for definition qualificative requests to them innovative conditions 
development of agricultural enterprises. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних 

умовах науково-технічного прогресу підвищуються вимоги до 
професійних знань та навичок. У багатьох випадках рівень 
кваліфікації персоналу визначає можливості застосування 
інноваційних технологій сільськогосподарськими підприємствами 
та ефективність їх діяльності. Кадрова проблема проявляється в 
таких аспектах: кількісному – загальній нестачі кваліфікованої 
робочої сили, та якісному – невідповідності професійних знань та 
навичок кваліфікаційним вимогам роботодавців. Тому завдання 
кадрового забезпечення підприємств є багатоплановими та 
складними. Їх вирішення є актуальним як з теоретичної, так і 
практичної точок зору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У багатьох 
працях вітчизняних й зарубіжних вчених висвітлені суть 
інноваційної діяльності та роль кадрів та ефективного 
використання їх здібностей [1;2;3]. Але значна кількість питань 
щодо забезпечення відповідності рівня кваліфікації кадрів 
сучасним вимогам інноваційного розвитку сільськогосподарських 
підприємств залишається недостатньо дослідженою, попри те, що 
вони становлять неабиякий інтерес для аграрної економічної науки 
та виробничої практики.  

Цілі статті. Мета статті полягає у аналізі трансформації 
вимог щодо забезпечення відповідності кваліфікаційних 
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характеристик кадрів сільськогосподарських підприємств 
сучасному стану інноваційного розвитку даної галузі. 

Виклад основного матеріалу. Сільське господарство є 
споживачем багатьох видів продукції, які з’явились внаслідок 
інноваційної діяльності – це нові технології, нова техніка, нові 
сорти рослин, нові породи тварин, нові добрива і засоби захисту 
рослин і тварин, нові методи профілактики і лікування тварин, 
нові форми організації, фінансування і кредитування виробництва, 
нові підходи до підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації кадрів і т. д. Перетворення наукових досліджень і 
розробок в нові або поліпшені продукти, матеріали, нові 
технології, нові форми організації і управління та доведення їх до 
використання у виробництві з метою отримання ефекту є 
інноваційним процесом, який в сільському господарстві має свою 
специфіку [1]. 

Суть інноваційного розвитку сільського господарства 
полягає у комплексному використанні науково містких чинників 
виробництва у сферах технологічної, організаційної, економічної 
та управлінської діяльності з метою забезпечення стійкої 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на 
внутрішніх і зовнішніх ринках. 

В зв’язку з цим доречно виокремити ряд умов та чинників, 
які сприяють або стримують інноваційний розвиток даної галузі. 
Такі умови і фактори, як перехід до ринкового способу 
господарювання, наявність природних ресурсів, значний науково-
освітній потенціал, місткий внутрішній продовольчий ринок, 
можливість виробляти екологічно безпечні, натуральні продукти 
харчування позитивно впливають на інноваційний розвиток.  

Натомість гальмують освоєння інновацій в сільському 
господарстві такі умови та чинники: стискання внутрішнього 
попиту на продовольство, скорочення державної підтримки 
аграрного сектора і державного фінансування науково-технічних 
програм, нерозвиненість системи кредитування, високі ставки за 
кредитами, відсутність інноваційної інфраструктури і державної 
інноваційної політики і стратегії, недостатній рівень підготовки 
кадрового персоналу сільськогосподарських підприємств в області 
інноваційного менеджменту. 

Можна погодитись з багатьма вченими, які вважають, що 
пріоритетний вплив на інноваційну діяльність підприємства 
здійснює людський чинник, значущість якого обумовлюється тим, 
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що саме людина продукує нові ідеї і отримує нові знання. Тому 
підготовка висококваліфікованих кадрів для сільського 
господарства має вирішальне значення в контексті його 
інноваційного розвитку. 

Протягом 2006-2008 років в Україні намітилась позитивна 
динаміка щодо підготовки та підвищення кваліфікації кадрів в 
сільському господарстві (табл. 1).  

Таблиця 1 
Динаміка облікової чисельності штатних працівників, 

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів в сільському 
господарстві України в 2006-2008 рр., тис. осіб 

Роки Показники 2006 2007 2008 
2008 р. до 

2006 р. (+;-) 
Облікова кількість штатних 
працівників 801,6 692,8 603,5 -198,1 

Навчено новим професіям 7,8 8,0 8,3 0,5 
Підвищили кваліфікацію 12,3 14,9 13,9 1,6 

Джерело: складено за [4]. 
 
Так, незважаючи на зменшення протягом 2006-2008 рр. 

облікової кількості штатних працівників на 198,1 тис. осіб, на  
0,5 тис. осіб збільшилась кількість осіб, навчених, а зростання 
кількості кадрів, які підвищили кваліфікацію, склало 1,6 тис. осіб.  

Важливим напрямком подолання дефіциту робітничих 
кадрів та підвищення професійного рівня працівників сільського 
господарства є навчання персоналу на виробництві. Ситуація в цій 
сфері поступово поліпшується, але обсяги такого навчання 
залишаються незначними. У 2008 р., наприклад, кількість 
працівників, які проходили професійне навчання та підвищення 
кваліфікації складала 3,7% від облікової кількості штатних 
працівників. 

Із усієї кількості працівників, які проходили навчання 
протягом 2008 року, професійну підготовку та перепідготовку 
отримали 8,3 тис. осіб, або лише 1,4% облікової кількості штатних 
працівників.  

Підвищення кваліфікації за різними формами навчання (на 
виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначення, через 
стажування, спеціалізацію, довгострокове та короткотермінове 
навчання) у 2008 р. пройшли 13,9 тис. осіб, або 2,3% облікової 
кількості штатних працівників.  

У сільськогосподарських підприємствах фахівці в основному 
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підвищували кваліфікацію у навчальних закладах різних типів. 
Зокрема, у навчальних закладах освіти питома вага зазначеної 
категорії навчених становила 63,7%. Серед працівників, які 
підвищили кваліфікацію, переважали робітники (74,2% від 
загальної кількості навчених) і професіонали та фахівці (16,2%). За 
статтю серед працівників, які підвищували кваліфікацію у 2008 р. 
переважали чоловіки (3,2%) [4].  

Вважаємо, що специфіка інноваційного процесу в аграрній 
сфері вимагає особливих здібностей від працівників, прищеплення 
та розвиток яких дозволить підвищити продуктивність 
сільськогосподарського виробництва та його ефективність. 

Залежність між особливостями сільськогосподарського 
виробництва і формуванням вимог до кваліфікації кадрів наведена 
в табл. 2. 

Таблиця 2 
Залежність між особливостями сільськогосподарського 
виробництва та вимогами до кваліфікації кадрів 

Особливості сільсько-
господарського виробництва Вимоги до кваліфікації кадрів 

Виробництво сільськогоспо-
дарської продукції залежить не 
лише від сукупності засобів та 
предметів праці, а й 
природних умов 

Здатність до прийняття ефективних 
рішень в умовах підвищеної 
невизначеності та ризику 

Технологія виробництва сіль-
ськогосподарської продукції не 
має чіткої послідовності робіт 
та визначається складністю 

Підвищені вимоги до кваліфікації, 
зумовлені необхідністю управління 
технологічними процесами в 
природному середовищі 

Сезонність та специфіка 
технологічних процесів 
(тривалість і ритмічність 
виробничого циклу) 

Схильність до самостійного 
прийняття рішень, спрямованих на 
знаходження додаткових резервів для 
повного забезпечення виробничих 
потужностей та зайнятості персоналу 
протягом року 

Нестабільний попит на 
сільськогосподарську 
продукцію в різні періоди року 

Вміння визначати та прогнозувати 
рівень попиту 

Джерело: складено за [3]. 
 
Аналіз наведеної залежності вказує на необхідність 

формування професійної придатності кадрів якісно виконувати 
свої функції як у звичайних, так і в екстремальних умовах, успішно 
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оволодівати новими знаннями і вміннями, швидко адаптуватись до 
умов, що змінюються. 

Також аналіз особливостей сільськогосподарського 
виробництва, які обумовлюють специфіку інноваційного процесу 
в галузі, дозволяє сформулювати ряд кваліфікаційних вимог до 
кадрів сільськогосподарських підприємств, а саме: 

- націленість на залучення інноваційних розробок у 
виробництво;  

- вміння аналізувати кон’юнктуру ринку; 
- вміння виконувати техніко-економічне обґрунтування 

нововведень і розраховувати потребу сільськогосподарських 
підприємств в інвестиціях; 

- орієнтація на створення умов для постійної генерації 
раціоналізаторських та новаторських пропозицій працівників; 

- комунікативність, здібності до співпраці та налагодження 
ділової атмосфери в колективі. 

Отже, одним із пріоритетних напрямків інноваційного 
розвитку сільського господарства є вдосконалення системи 
підготовки кадрів, що забезпечують підвищення інноваційної 
активності підприємств і комерціалізацію результатів наукових 
досліджень. 

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі інноваційного 
розвитку сільського господарства України провідним 
продуктивним ресурсом, тобто основним джерелом економічного 
зростання, стають унікальний досвід і здібності людей, уміння 
адаптувати їх до мінливих умов діяльності підприємства, висока 
кваліфікація працівників сільськогосподарських підприємств. 
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УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 
 

Розглянуто умови інтеграції господарств населення і 
сільськогосподарських підприємств за умови виявляння спільних інтересів. 

The terms of integration of private household and agricultural enterprises are 
considered on condition of exposure of general interests. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. В 

агропромисловому комплексі України в нинішніх умовах 
функціонують різні форми господарювання: від крупних аграрних 
підприємств, що мають великі земельні площі, краще технічне 
оснащення, до дрібних, які в сучасних умовах є необхідною 
формою створення підприємницького класу на селі. Економічні 
інтереси, їх ефективно реалізуються при взаємодії з інтересами 
інших суб’єктів і держави [1, с.115]. Господарства населення ніколи 
не були самостійною формою виробництва. Історично склалося, 
що господарства населення були інтегровані з крупними 
сільськогосподарським підприємствами і розвивалися при їх 
підтримці. Переваги великого виробництва є незаперечними, але 
ефективними можуть бути і невеликі господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вибір форм 
кооперації та інтеграції суспільного та особистого виробництва 
залежить від багатьох факторів. Передусім, це природнокліматичні 
та демографічні умови, ступінь забезпеченості регіону 
працездатним населенням і темпи розвитку суспільного 
господарства. В рамках цих форм існує маса видів та різновидів 
дрібних особистих та крупних суспільних підприємств. Розумним 
в цьому напрямку є неруйнівна інтеграція господарств населення з 
суспільним виробництвом, де будуть задіяні переробні та інші 
підприємства на договірних засадах. Договірні відносини 
суспільного та особистого господарства дозволять значно підняти 
рівень виробництва і праці в господарствах населення. 
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Залишаючись в особистій власності засоби починають 
„працювати” на суспільний сектор, що зараз є дуже важливим. 
Відповідно, праця не змінюючи свого місцеположення, починає 
працювати на суспільний сектор. По мірі розвитку виробничих 
відносин будуть розширюватися, доповнюватися і форми 
взаємозв’язків великого та дрібного господарства. Зниження 
трудомісткості особистого господарства, полегшення праці в 
ньому необхідно розглядати як одну із важливих умов розвитку 
інтеграції господарств населення з суспільним виробництвом, 
оскільки в цьому випадку суттєво виникає зацікавленість ведення 
особистого господарства всіма групами сільського населення. 

Але необхідно відмітити, що це можливо тільки при умові 
дотримання основних принципів поєднання великого та дрібного 
господарства.  

По-перше, поєднання господарств населення з суспільним 
сектором повинно обумовлювати підвищення ефективності 
сільського виробництва в цілому на даній території. Покращення 
структури та організації виробництва в сільському господарстві 
повинно охоплювати як суспільний сектор, так і особисте 
господарство. 

По-друге, створення рівних економічних умов для всіх 
категорій господарювання, що передбачає рівність умов в 
матеріально-технічному забезпеченні; в отриманні пільг та 
субсидій, згідно програм, в реалізації яких вони приймають участь; 
обкладатися податками; мати рівні умови для отримання кредитів 
та інше.  

По-третє, необхідне створення суспільного виробництва 
зацікавленого в розвитку особистого сектора. Взаємовигідне 
співіснування господарств населення і суспільного сектору 
повинно охоплювати весь процес інтеграції від пошуку доречних 
форм існування до управлінської і оперативної роботи. Все це 
дозволить збільшити виробництво, вивільнить матеріальні, трудові 
і грошові ресурси суспільного господарства [1, с.116].  

Дійсно, одним із дієвих напрямків покращення 
організаційно-економічних умов розвитку господарств населення є 
удосконалення інтеграційних зв’язків з суспільним виробництвом 
сільськогосподарських та інших підприємств. Особливістю 
сучасного періоду є те, що всі сільгоспвиробники знаходяться в 
тяжких економічних умовах, ознаками якого передусім є 
диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію та промислові 
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ресурси (техніка, паливо, будівельні матеріали, хімікати, добрива, 
ветеринарні препарати та інше), нерозвиненість виробничої 
інфраструктури (пункти осіменіння, МТС, збут продукції та інше), 
відтік із села молоді, спеціалістів. Проблема низьких цін на 
сільськогосподарську продукцію – це загальна проблема для всіх 
форм господарювання. Однак для власників господарств 
населення це вдвічі важливіша проблема, затрати праці на 
виробництво одиниці продукції в цих господарствах в декілька 
разів вищі, ніж в суспільному секторі. Господарства населення 
регулярно отримували допомогу від сільгосппідприємств у вигляді 
кормів, молодняка худоби, механізованих і транспортних робіт, 
причому, затрати на ці цілі не наносили суттєвого збитку самому 
сільськогосподарському підприємству [1,2,3]. 

Цілі статті. Спів ставити сферу спільних інтересів 
господарств населення і сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні, на ринку необхідні 
нові умови організації інтеграційних зв’язків між сільгосп-
підприємствами та господарствами населення. Ці взаємовідносини 
повинні базуватися на взаємовигідності для обох сторін, а також 
передбачати взаємний інтерес. В умовах ринку розраховувати 
господарствам населення на безкорисну допомогу зі сторони 
сільськогосподарського підприємства, як це було раніше, просто 
неможливо. Тобто повинен бути відпрацьований механізм послуг 
на договірних засадах з урахуванням співставлення інтересів 
господарств населення та сільгосппідприємства (рис. 1).  

На ринку виживають найсильніші і вони, як правило діють 
виключно в межах своїх економічних інтересів. Нами виділена 
низка спільних інтересів, яка витікає із індивідуальних інтересів 
кожного із суб’єктів інтеграції. Після розпаювання земель 
колективних сільськогосподарських підприємств, більшість 
сільських мешканців отримали земельні паї. Переважно ці земельні 
ділянки здають в оренду, бо не в змозі самостійно їх ефективно 
використовувати. Відповідно, площа земельних угідь сільсько-
господарських підприємств складається із земельних паїв своїх 
працівників. 

Звичайно, кожен власник земельного паю має право забрати 
його з сільськогосподарського підприємства і долучити до 
виробництва продукції у власному господарстві. Чим більше землі 
забирає населення з сільгосппідприємств, тим менше її у ньому 
залишається і відповідно знижується його виробничий потенціал. 
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 Рис. 1. Сфери спільних інтересів господарств населення та 

сільськогосподарських підприємств 
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Земля повинна працювати і використовуватися там, де 
виробництво ефективніше. Те саме можна сказати і про працю. 
Особливістю формування трудового потенціалу на селі є те, що 
праця в сільськогосподарському підприємстві і у господарстві 
населення – це праця однієї і тієї людини, в один і той же час. 
Робочий день і можливості людини мають свої межі. Чим більше 
селянин працює в одному господарстві, тим менше залишається 
часу і сил на інше (особливо у період сезонних піків). 

Окрім того потрібен відпочинок і відновлення сил. Праця 
також повинна використовуватися там, де вона ефективніша, де 
більша віддача за однакових умов. 

За умови стабілізації сільськогосподарського виробництва, 
праця в господарствах населення повинна перетворюватися не в 
обов’язкову (необхідну для виживання цілої родини), а як елемент 
дозвілля (естетичне задоволення), стати джерелом додаткових, а 
неосновних доходів. Доходи власників господарств населення в 
переважній більшості мають два джерела: перше – від діяльності в 
сільськогосподарському підприємстві, друге – в особистому 
господарстві у вигляді продуктів харчування і виручки від реалізації 
надлишкової продукції. В залежності від зацікавленості власника 
особистого господарства від своєї діяльності, можуть спостерігатися 
переміщення в той чи інший бік доходів. Вся сукупність ресурсів 
сільськогосподарських підприємств може бути використана, як в 
самому сільськогосподарському підприємству, так і в господарстві 
населення (легально чи нелегально). Техніка суспільного сектора 
використовується як в сільськогосподарському підприємстві, так і для 
обробітку земель власників господарств населення. Організація 
здійснення механізованої допомоги сільськогосподарськими 
підприємствами господарствам населення призведе до полегшення 
праці, що відповідно позначиться на продуктивності праці в 
суспільному секторі. 

Сільськогосподарські підприємства можуть надавати допомогу 
при реалізації надлишків продукції, виробленої в господарствами 
населення. Також забезпечити господарства населення продукцією, 
що в них не виробляється і закупити в них продукцію, що не 
виробляється в сільгосппідприємствах (наприклад, овочі для 
харчування у їдальнях, школах, дитячих садках та інше). 

За умови тісного взаємозв’язку господарств населення і 
сільськогосподарських підприємств, вважаємо за доцільне передусім 
вирішити задачу зміцнення самого суспільного виробництва, як 
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більш ефективного шляху використання землі, ресурсів і праці селян. 
Необхідна роз’яснювальна робота, в тому плані, що лише міцне 
суспільне виробництво дозволить в достатній мірі надавати 
необхідні для господарств населення послуги. За умови розуміння 
селянами, що при знищенні суспільного сектору, може зникнути 
останнє джерело хоч якоїсь допомоги, а звідси і зникнення села, буде 
сприяти зміцненню трудової дисципліни і взаєморозуміння. 

Підвищення трудової дисципліни, призупинення розкрадання 
ресурсів буде сприяти більш ефективному веденню суспільного 
виробництва у якого для цього набагато більше можливостей. Таким 
чином, за умови підвищення ефективності суспільного виробництва 
зростуть доходи його працівників, як в грошовому так і в 
натуральному виразі, а надання дешевих послуг працівникам, що 
мають власне господарство, призведе до полегшення праці в ньому і 
до підвищення його ефективності. 

В умовах загальної кризи в сільськогосподарському 
виробництві, послуги надані господарствами населення від 
сільськогосподарських підприємств повинні бути компенсовані або 
самими власниками господарств населення (продукцією, грошима, 
своєю працею), або частково державою, у вигляді пільг (дотацій) 
сільськогосподарським підприємствам, що надають дану допомогу 
(в якості підтримки через обласні програми розвитку господарств 
населення). 

Висновки. За умови вдалого виявлення і поєднання сфери 
спільних інтересів різних форм господарювання можна досягти 
позитивних результатів. Передусім необхідно враховувати 
економічний стан сільськогосподарського підприємства; рівень 
оплати праці власників господарств населення; їх зайнятість і 
соціальна приналежність до пільгових категорій (багатодітні, 
інваліди, одинокі); рівень розвитку господарств населення 
(розміри, наявність худоби, забезпеченість власними ресурсами) та 
інше. 
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 
У статті розглянуті проблеми застосування та удосконалення 

функціональних механізмів регулювання розвитку суспільного сектора, а 
також впливу їхньої дієвості на формування конкурентного середовища на 
селі. 

The problems of application and improvement of functional mechanisms of 
adjusting of development of public sector, and also to influence of their effectiveness on 
forming of competition environment on a village are considered in the article. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток 

суспільного сектора на селі можна розглядати лише за умови 
застосування дієвих  механізмів, які забезпечують виконання цим 
сектором своїх першочергових функцій для підтримання 
конкурентного середовища. 

Конкурентне середовище на селі серед об’єктів суспільного 
сектора економіки повинно б підтримуватись державою через 
механізм антимонопольного законодавства з метою попередження 
випадків монопольних ситуацій, а також здійснення відшкодування 
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сум збитків, що виникли у зв’язку із зловживанням монопольним 
становищем та недобросовісною конкуренцією. 

Насправді конкурентне середовище на селі досі ще не 
сформоване і там досить впливовими є неринкові відносини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Достатньо 
аргументовано і глибоко висвітлили у своїх працях проблеми 
розвитку суспільного сектору економіки С.Біла, Е.Блейклі, 
В.Геєць, Т.Голікова, А.Мельник, Г.Монастирський, Д.Норд, 
І.Прокопа, С.Шишкин, а також зокрема його особливості на селі 
П.Гайдуцький, М.Кропивко, П.Саблук, В.Юрчишин та інші. 
Поряд із цим потребують уточнення питання щодо удосконалення 
функціональних механізмів регулювання суспільного сектору на 
селі для формування конкурентоспроможного середовища. 

Цілі статті. Метою наукового дослідження є визначення 
теоретико-методологічних основ визначення дієвих механізмів 
регулювання розвитку суспільного сектора та обґрунтування 
практичних засад їх застосування для формування конкурентного 
середовища на селі. 

Виклад основного матеріалу. Функціональні механізми 
розвитку суспільного сектора на селі доцільно розглядати, як 
механізми, які забезпечують виконання цим сектором функцій 
координування, спрямування, регулювання і контролю, а саме: 
механізм підтримання конкурентного середовища; механізм 
збереження неприбуткових соціальних об’єктів сектора; механізм 
регулювання трудовими ресурсами села; механізм розробки та 
корегування стратегії розвитку об’єктів; механізм оцінки майна; 
механізм кадрового забезпечення; механізм ціноутворення; 
механізм залучення інвестицій; механізм контролю за 
використанням майна і коштів об’єктів даного сектора; механізм 
акумулювання коштів територіальних громад для будівництва або 
реконструкції об’єктів суспільного сектора економіки на селі. 

Об’єкти суспільного сектора економіки на селі можна 
умовно поділити за ознакою прибутковості: малоприбуткові та 
неприбуткові. 

Неприбуткові соціальні об’єкти суспільного сектора на селі 
можуть існувати лише за фінансової їх підтримки з боку 
державного і місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел 
фінансування. Зрозуміло, що зберегти всі соціальні об’єкти, які 
існують нині на селі, не вдасться (частина з них протягом 10-15 
минулих років вже втрачена). 

Але на рівні сільських рад, сільської громади, ініціативних 
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груп, громадських організацій, політичних партій потрібно 
відкрито обговорювати, які саме об’єкти вкрай необхідні для села 
та який механізм збереження і фінансової їх підтримки варто 
застосовувати в даній ситуації. 

У зв’язку з тим, що бюджетне фінансування неприбуткових 
соціальних об’єктів на селі досить обмежене, сільські жителі могли 
б, на наш погляд, створити на громадських засадах ініціативні 
постійно діючі групи із планування, пошуку та залучення 
позабюджетних коштів для згаданих вище об’єктів. Це можуть 
бути кошти місцевих підприємств, банківських установ, 
громадських організацій, політичних партій, пожертвування 
сільських жителів і кошти релігійних громад тощо. Можна також 
проводити безкоштовні суботники й залучати волонтерів (за 
прикладом організацій «Карітас», «Віра і світло», «Марійська 
дружина», «Українська молодь Христові») до роботи на 
неприбуткових соціальних об’єктах на селі. 

Таким чином, механізм збереження неприбуткових 
соціальних об’єктів на селі може бути різним і залежить, 
насамперед, від традицій і звичаїв села, бюджетних асигнувань, 
фінансових можливостей селян та їхніх меценатів, ініціативності і 
наполегливості сільських жителів у відстоюванні своїх соціальних 
інтересів, прав. 

Перспектива розвитку об’єктів суспільного сектора на селі 
полягає ще й і в тому, щоб вибрати правильний напрямок 
динаміки цих об’єктів протягом 5-10 років з метою безперебійного 
виконання ними властивих їм функцій та задоволення в повному 
обсязі сільського населення у відповідних товарах, продукції, 
роботах, послугах. 

Механізм розробки та корегування перспективи розвитку 
об’єктів передбачає: з’ясування стану і потенціалу конкретного 
об’єкта на даний час; вивчення сучасних тенденцій та 
перспективних шляхів розвитку аналогічних об’єктів в країні, світі; 
проектування і моделювання основних етапів та видозмін у 
розвитку об’єкта; розробку плану стратегії розвитку об’єкта із 
вказуванням планових заходів, термінів виконання й 
відповідальних виконавців; встановлення умов і обставин, за яких 
план стратегії розвитку об’єкта може бути скорегований або 
замінений на інший тощо.  

Механізм оцінки майна об’єктів суспільного сектора на селі 
залежить від виду та вартості цього майна, з якою метою і воно 
надходить або у зв’язку з чим (куди) вибуває, яке подальше 
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призначення даного майна. 
Важливим питанням залишається стандартизація діяльності 

об’єктів суспільного сектора економіки на селі в частині якості 
послуг, що дозволяє розробити і прийняти положення щодо 
специфіки діяльності тої або іншої галузі, тобто виробити єдині 
для всіх об’єктів правила діяльності. Нині, на жаль, стандартизація 
діяльності згаданих вище об’єктів в Україні майже не торкнулась, 
за винятком об’єктів освіти. 

Актуальною є проблема ціноутворення. Всі послуги об’єктів 
суспільного сектора на селі з точки зору ціноутворення доцільно 
поділити на 5 груп: безоплатні, частково оплачувані, в межах 
фактичних витрат, з мінімальним рівнем рентабельності, по 
вільних ринкових цінах. На кожному об’єкті суспільного сектора 
на селі необхідно передбачити перелік всіх його послуг з поділом 
на запропоновані нами. 

Це дозволить, по-перше, встановити реальний статус кожної 
зокрема послуги і довести до споживачів, які послуги вони зможуть 
одержати безоплатно, а за які потрібно платити самому або 
просити це зробити спонсорів; по-друге, чітко розмежувати види 
послуг і відрегулювати питання порядку їх отримання та методики 
ціноутворення; по-третє, диференціювати ціни на послуги об’єктів 
суспільного сектора на селі для різних соціальних верств 
населення, зважаючи на фінансові можливості тих чи інших осіб, 
а також їх вік, стать, соціальну захищеність. 

Перелік безоплатних послуг має визначатися тим, на скільки 
вони будуть профінансовані (гарантовані) центральними та 
місцевими виконавчими органами влади і буде визначено чи ці 
послуги безкоштовні для всіх жителів села чи тільки для певних їх 
категорій. 

Якщо послуги оплачуються за ціною, що менша за їх 
собівартість, то різницю між ціною і собівартістю потрібно 
покривати за рахунок коштів держави, місцевих бюджетів, власних 
коштів. 

У випадку, коли ціни на послуги формуються на рівні 
собівартості, то об’єкти суспільного сектора на селі повертають 
собі витрати на створення послуг, майже нічого не втрачаючи при 
цьому. Однак ці об’єкти мають обмежені можливості для розвитку. 

Якщо ціни на відповідні послуги з мінімальним 
(обмежувальним) рівнем рентабельності, то об’єкти суспільного 
сектора на селі отримують мінімальну (обмежену) суму прибутку та 
невеликі можливості для підтримання і розвитку своєї діяльності. 
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В умовах вільних ринкових цін виникають сприятливі умови 
для підтримання і динамічного розвитку об’єктів. Однак кількість 
осіб, готових платити за послуги по ринкових цінах на селі досить 
обмежена. 

За свідченням С.Шишкіна досвід Росії вказує на те, що 
основними методами оплати за послуги, зокрема у сфері охорони 
здоров’я, можуть бути: для амбулаторно-поліклінічної допомоги: за 
кошторисом доходів і витрат (кошторисне фінансування); окремих 
послуг; окремих послуг по бальній шкалі; пролікованих хворих 
(випадків амбулаторно-поліклінічного обслуговування); за 
подушним нормативом за кожну обслуговувану особу 
(прикріплену до лікаря або поліклініки); для стаціонарної 
допомоги: за кошторисом доходів та витрат (кошторисне 
фінансування); окремих послуг; за кількістю ліжко-днів; за 
кількістю пролікованих хвороб; завершених випадків 
госпіталізації; узгоджених обсягів медичної допомоги (глобальний 
бюджет) [7, с. 65, 70]. 

Для амбулаторно-поліклінічної допомоги в Україні 
основними методами оплати послуг у сфері охорони здоров’я є: за 
кошторисом доходів і витрат (кошторисне фінансування); окремих 
послуг (проходження медогляду, рентгендіагностика, ультразвукова 
діагностика, стоматологічна допомога); пролікованих хворих 
(випадків окремих видів хвороб: гострі респіраційні вірусні 
інфекції, дитячі інфекційні хвороби; за подушним нормативом за 
кожну обслуговувану особу (прикріплену до лікаря або 
поліклініки). Для стаціонарної допомоги: за кошторисом доходів 
та витрат (кошторисне фінансування); окремих послуг 
(рентгендіагностика, ультразвукова діагностика, стоматологічна 
допомога); за кількістю ліжко-днів; за кількістю пролічених 
хвороб; завершених випадків госпіталізації; узгоджених обсягів 
медичної допомоги (глобальний бюджет). 

Надзвичайно актуальним для села є питання залучення в 
сільську місцевість як вітчизняних, так й іноземних інвестицій. 
Інвесторами можуть виступати держава, міжнародні фінансові 
організації, транснаціональні компанії, громадяни і юридичні 
особи України, іноземні громадяни та підприємства тощо. 

Інвестиції у розвиток об’єктів суспільного сектора економіки 
на селі в України мізерні, на нашу думку, у зв’язку з тим що сільські 
голови та сільські територіальні громади сіл не достатньо часу 
приділяють ефективним пошукам потенційних інвесторів і 
співпраці з ними. Вважаємо, що найбільш першочерговими 
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напрямками інвестицій в сільську місцевість є: розвиток сільських 
виробничих кооперативів, вивезення сміття і впорядкування 
сільських територій, освітлення, будівництво і ремонт доріг, 
розвиток зеленого туризму, облаштування спортивних залів і 
майданчиків, ремонт шкіл, клубів, дошкільних закладів та ін. 

Європейський банк реконструкції та розвитку має намір 
заохочувати приватні інвестиції в аграрний сектор України і 
готовий давати гроші на розвиток українського села. Серйозне 
залучення в нашу країну приватних коштів можливе тільки після 
того, як зміниться Земельний Кодекс України. Українські фермери, 
що звертаються до Євробанку, не мають ліквідної застави, тому 
приватне кредитування автоматично стає дуже проблемним. Варто 
зауважити, що Євробанк уже фінансував в Україні проекти, 
пов’язані з переробкою аграрної продукції і вдосконаленням 
зернового ринку в тому числі запровадження складських 
сертифікатів на зерно. Проте, залучити більше коштів і підтримати 
первинне виробництво в Україні заважає відсутність ринку землі 
[2]. 

За нинішніх умов розвитку економіки українського села, з 
нашої точки, основним його інвестором має бути держава. 
Механізм залучення інвестицій в Україні визначений Законом 
України “Про інвестиційну діяльність” [3].  

Згідно з цим Законом, інвестор самостійно визначає цілі, 
напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на 
договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у 
тому числі шляхом організації конкурсів і торгів. За рішенням 
інвестора права володіння, користування і розпорядження 
інвестиціями, а також результатами їх здійснення можуть бути 
передані іншим громадянам та юридичним особам у порядку, 
встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі прав 
регулюються ними самостійно на основі договорів. 

Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у 
вигляді кредитів, випуску в установленому законодавством порядку 
цінних паперів і позик. Майно інвестора може бути використано 
ним для забезпечення його зобов'язань. У заставу приймається 
тільки таке майно, яке перебуває у власності позичальника або 
належить йому на праві повного господарського відання, якщо 
інше не передбачено законодавчими актами України. Заставлене 
майно при порушенні заставних зобов'язань може бути 
реалізовано відповідно до чинного законодавства. 

При цьому створюються пільгові умови інвесторам, що 
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здійснюють інвестиційну діяльність у найбільш важливих для 
задоволення суспільних потреб напрямах, насамперед соціальній 
сфері, технічному і технологічному вдосконаленні виробництва, 
створенні нових робочих місць для громадян, які потребують 
соціального захисту, впровадженні відкриттів і винаходів, в 
агропромисловому комплексі, в реалізації програм ліквідації 
наслідків Чорнобильської аварії, у виробництві будівельних 
матеріалів, в галузі освіти, культури, охорони навколишнього 
середовища і здоров'я [3].  

Позитивним щодо розвитку об’єктів суспільного сектора на 
селі, на нашу думку, є те, що в пункті 5.1.4. статті 5 Закону України 
“Про оподаткування прибутку підприємств” передбачено 
звільнення від сплати цього податку суми прибутку в будівельних, 
монтажних, проектних та інших підприємств та організацій 
одержіваного в результаті спорудження в сільській місцевості 
житла, об’єктів побуту, культури, торгівлі, охорони здоров’я, 
фізкультури і спорту, освіти, зв’язку, а також шляхів, енергетичних, 
газових та водорозподільних систем, тваринницьких приміщень, 
інженерно-технічних комплексів, машино-тракторного парку та 
інших об’єктів, які впливають на поліпшення соціального 
становища українського села [4]. 

Розвиток об’єктів суспільного сектора на селі залежить 
також і від активності територіальної громади села, де знаходяться 
ці об’єкти. Територіальна громада села, якщо вона достатньо 
зацікавлена у будівництві або реконструкції (викупі) об’єктів 
суспільного сектора економіки в даному селі, може за допомогою 
ініціативної групи, що діє на добровільних засадах зібрати грошові 
кошти, щоб збудувати, реконструювати або викупити ті чи інші 
об’єкти. Ініціативна група повинна отримати від територіальної 
громади певні повноваження, які мають бути належним чином 
документально оформлені та нотаріально завірені. 

Висновки. Отже, досліджені нами функціональні механізми 
регулювання розвитку суспільного сектора потребують розвитку, 
вдосконалення, покращення взаємозв’язків між ними з метою 
забезпечення кращих умов життя на селі, створення нових 
робочих місць, підвищення доходів сільського населення та 
формування ефективного конкурентного середовища на селі. 
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Стаття присвячена встановленню взаємозв’язку між 

характеристиками інноваційно-інвестиційного розвитку агропідприємств 
результативністю протікання відтворювальних процесів. 
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the article. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Ефективність сільськогосподарського виробництва є основою 
досягнення певних параметрів протікання відтворювальних 
процесів. Нажаль протягом всього пореформеного періоду 
ефективність основної діяльності сільськогосподарських 
підприємств не створювала умов навіть для простого відтворення 
авансованого у виробничий процес капіталу, свідченням чого є, як 
загальний рівень рентабельності виробництва та реалізації 
сільськогосподарської продукції, який коливався протягом 2000-
2009 рр. не перевищував 30 %, так і той факт, що близько третини 
сільськогосподарських підприємств зазнають збитків від 
здійснення своєї виробничої діяльності.  

При цьому характер конкурентних відносин на нижніх 
рівнях маркетингової інфраструктури ринку сільськогосподарської 
продукції, який характеризується наближенням конкурентної 
ситуації до олігопсонії в межах регіональних ринків та монопсонії 
в межах локальних, фактично не залишає сільськогосподарським 
товаровиробникам сценаріїв їх комерційної поведінки, крім тих, які 
є орієнтованими на зміцнення цінової конкурентності за рахунок 
зниження витрат на одиницю продукції. На фоні ж зношеності 
матеріально-технічної бази агровиробництва, підвищеного рівня 
внутрішніх витрат, пов’язаних зі створенням продукції, єдиним 
шляхом підвищення конкурентоспроможності продукції та, 
відповідно, досягнення об’єктивно необхідної пропорційності у 
протіканні відтворювальних процесів в економіці агропідприємств, 
є впровадження інноваційних технологічних рішень у 
виробництво. В свою ж чергу, останнє потребує залучення певних 
інвестиційних ресурсів. Отже, створення умов для інноваційно-
інвестиційного розвитку агропідприємств є запорукою та 
головною передумовою набуття відтворювальними процесами в 
сільському господарстві розширеного характеру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
формування ресурсної бази суб’єктів сфери аграрного 
виробництва, протікання відтворювальних процесів в їх економіці, 
застосування інноваційних техніко-технологічних рішень стали 
предметом досліджень вітчизняних вчених-економістів, зокрема: 
П.Т. Саблука, В.М. Трегобчука, В.Я. Амбросова, Л.А. Анічина, 
Г.М. Підлісецького, П.М. Макаренка, О.І. Дація, А.І. Даниленка, 
О.А. Бугуцького, Л.І. Федулової та багатьох інших. При цьому 
більшість дослідників збігаються в необхідності реалізації 
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інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємств аграрного 
сектора економіки, як основи стабілізації та гармонізації параметрів 
його функціонування. В дослідженнях вказаних авторів достатньо 
детально розглядаються питання формування ресурсної бази, 
функціонування та відтворення капіталу, реалізації певних моделей 
розвитку аграрної сфери. Однак, на сьогоднішній день, питання 
результативного впровадження інноваційних техніко-
технологічних рішень, залучення для цього відповідних 
інвестиційних ресурсів, визначення параметрів гармонійного 
протікання відтворювальних процесів в економіці 
сільськогосподарських товаровиробників залишаються 
недостатньо проробленими ані теоретично, ані практично. 

Цілі статті. Метою даної публікації є встановлення 
взаємозв’язку між характеристиками інноваційно-інвестиційного 
розвитку агропідприємств результативністю протікання 
відтворювальних процесів. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність інтенсифікації 
впровадження інноваційних рішень в сільськогосподарське 
виробництво доведена дослідженнями великої кількості вчених та 
не викликає жодних сумнівів. Ми поділяємо загально визнану 
позицію, що саме вдосконалення технологічного забезпечення 
виробництва продукції  є запорукою підвищення цінової 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції за 
рахунок зниження питомих витрат на її створення. Наразі, рівень 
цінової конкурентоспроможності більшості видів 
сільськогосподарської продукції, що виробляється вітчизняними 
товаровиробниками, є нижчим за імпортовану продукцію. 
Причинами цього є: 1) характер використання процедур розподілу 
сільськогосподарської продукції на ринку; 2) вертикально 
диференційований конкурентної ситуації на аграрному ринку; 
3) загальний рівень ефективності виробничо-комерційної 
діяльності сільськогосподарських товаровиробників; 4) існуючий 
ступінь інтегрованості або дезінтегрованності різних за своїм 
функціональним навантаженням операторів та їх груп, а також 
інтенсивність вертикальних інтеграційних процесів; 5) умови 
протікання горизонтальних інтеграційних процесів; 6) наявні 
можливості запровадження інноваційних виробничих та збутових 
технологій в практику поточної діяльності товаровиробників. При 
цьому набуття розвитком господарських систем інноваційного 
характеру передбачає залучення неабияких розмірів інвестиційних 
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ресурсів та спрямування їх на модернізацію, передусім, 
матеріально-технічної складової ресурсного потенціалу 
агровиробництва. Проте, об’єктивний характер вказаних 
ускладнень та обмежень потребує опрацювання принципово 
нових шляхів активізації інвестиційної діяльності, в першу чергу, за 
рахунок внутрішніх резервів товаровиробників. 

В контексті вирішення задачі набуття інноваційного 
характеру вітчизняного сільського господарства не витримує 
критики структура витрачання інвестованих в розвиток 
агровиробництва коштів через зміщення акцентів з придбання 
нової техніки та запровадження прогресивних технологій до 
превалювання використання їх фрагментів шляхом залучення 
якісних посівних матеріалів, агрохімікатів тощо, що, в свою чергу, 
не відповідає характеру задач комплексної модернізації аграрної 
галузі.  

В період 2005-2008 рр. на фоні поглиблення кризових явищ 
в економіці, які не могли не відбитися на функціонуванні ринку 
сільськогосподарської продукції, відбулися суттєві зрушення в 
ефективності поточної діяльності виробників (табл. 1), які, з 
одного боку, відкривають внутрішні резерви коштів для 
реінвестування в виробництво, а, з іншого, спотворюються 
реалізацією недалекоглядних економічних інтересів власників 
ефективних на сьогоднішній день суб’єктів агробізнесу. 

Порівнюючи ефективність діяльності підприємств у 1990-
2008 рр. бачимо, що прибуток від реалізації сільськогосподарської 
продукції в 1995 році становив 675,6 млн. грн., а в 2008 році 
збільшився до 5 462,1 млн. грн. Прибуток від реалізації продукції 
рослинництва збільшився в порівнянні з 1995 роком в 4,7 рази. 

Результати аналізу ефективності сільськогосподарських 
підприємств за показником рентабельності демонструють, що в 
1990 році вона становила в рослинництві 98,3 %, в 2005 році – 
7,9 %, в 2006 році – 11,3 %, а в 2008 році – 19,6 %, що свідчить про 
вплив численних факторів та нестабільну результативність 
виробничої діяльності в агровиробництві. Безумовно, це 
відбивається на протіканні відтворювальних процесів в 
сільськогосподарському виробництві, зокрема, визначає характер 
оновлення його матеріально-технічної бази та підтримання 
відповідного рівня технологічного забезпечення. 
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Таблиця 1 
Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств 

в Україні в 1990-2008 рр.* 
Значення показників ефективності по рокам: 

Показник 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Те
мп

 п
ри

ро
ст

у 
по

ка
зн

ик
а 

20
08

 д
о 

19
90

, %
 

Те
мп

 п
ри

ро
ст

у 
по

ка
зн

ик
а 

20
08

 д
о 

20
00

, %
 

Прибуток (+), 
збиток (-) від 
реалізації 
сільськогосподарсь-
кої продукції, 
млн. грн. 11422,8 675,6 -121,4 1476,11283,31253,2 630,4 4168,95462,1-52,18 4599,26 
Прибуток (+), 
збиток (-) від 
реалізації продукції 
рослинництва, 
млн. грн. 7060,0 1152,71834,5 2535,01969,6 900,2 1567,35501,65450,7-22,79 -197,12 
Рентабельність 
сільськогосподарсь-
кого виробництва, 
% 42,6 13,6 -1,0 12,6 8,1 6,8 2,8 15,6 13,4 -68,54 1440,00 
Рентабельність 
виробництва 
продукції 
рослинництва, % 98,3 55,5 30,8 41,7 20,3 7,9 11,3 32,7 19,6 -80,06 36,36 

*За даними Держкомстату України [5]. 
 
Дані табл. 1 додатково доводять, що, по-перше, 

рослинництво було й залишається єдиною галуззю 
сільськогосподарського виробництва, за рахунок порівняно 
високого рівня функціонування якої, функціонує виробництво 
всієї сільськогосподарської продукції. При цьому, як свідчать 
статистичні дані, протягом 2008 року намітилися позитивні 
тенденції у суттєвому збільшенні ефективності функціонування 
галузі, хоча вона все ще залишається значно нижчою рівня 
1990 року. На нашу думку, найголовнішими стримуючими 
факторами є недоліки у функціонуванні вітчизняного ринку 
сільськогосподарської продукції, на якому пріоритетними 
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виявляються інтереси далеко не безпосередніх товаровиробників, 
та проблеми у формуванні та функціонуванні виробничого 
потенціалу аграрних підприємств, передусім, його технологічної та 
матеріально-технічної складових. Шляхом розв’язання ж 
останнього протиріччя залишається інноваційний вектор розвитку 
сільськогосподарського виробництва. 

Слід звернути увагу на показники приросту інвестицій в 
основний капітал вітчизняних сільськогосподарських підприємств 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Темпи приросту інвестицій в основний капітал 

сільськогосподарських підприємств в Україні в 2000-2008 рр.  
(у відсотках до попереднього року) 

* За даними Держкомстату України [5]. 
 
Як бачимо (табл. 1 та рис. 1), зростання ефективності 

агровиробництва, навіть з урахуванням часових лагів між 
отриманням результатів основної діяльності та можливими 
строками реінвестування їх частини у модернізацію активної 
частини основних засобів, не призводить до активізації залучення 
внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів. Останнє є свідченням 
суттєвої реформованості відтворювальних процесів в 
сільськогосподарському виробництві. В свою чергу, в якості 
основного критерію нормалізації відтворення ми пропонуємо 
розглядати саме пропорційність між обсягами реінвестування 
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коштів на модернізацію підприємств та обсягами отримання 
результатів від основної діяльності. Дотримання цієї умови 
дозволить не тільки  

При цьому процес впровадження інноваційної моделі 
розвитку вітчизняного сільськогосподарського виробництва під 
впливом чисельних факторів мікро- та макросередовища, при 
чому центральним з яких залишається характер відтворювального 
процесу.  

Найбільш значимими факторами макросередовища є: стан 
ринку сільськогосподарської техніки, а саме його характеристики, 
що визначають її наявність та доступність для придбання 
споживачами; регуляторна та фіскальна політика держави, яка 
визначає тенденції капіталізації підприємств аграрного сектора; 
інвестиційний клімат галузі рослинництва, який визначає приток 
коштів з інших сфер економічної діяльності в розвиток 
підприємств галузі; досягнення науково-технічного прогресу, які 
визначають впровадження у сільськогосподарське виробництво 
нових технологій та зразків техніки; кредитна політика банків та 
інших суб’єктів ринку фінансових послуг, яка визначає можливість 
та доступність залучення безпосередніми товаровиробниками 
кредитних ресурсів в оновлення складу технічних засобів.  

До факторів мікросередовища слід відносити: технічна 
політика підприємства, яка є концептуальним втіленням підходу 
підприємства до реалізації агрономічних та технологічних 
характеристик; товарна політика підприємства, яка є основною 
складовою його маркетингової політики та основним чинником 
формування програми виробництва; характер протікання 
відтворювального процесу, який визначає формування 
потенційних можливостей та фінансового забезпечення діяльності 
підприємства. 

Зважаючи на окреслені обставини та положення, ми можемо 
наполягати на наявності суттєвого взаємозв’язку між 
характеристиками відтворювального процесу та динамікою 
впровадження інноваційних рішень в виробничу сферу аграрного 
сектора економіки. 

Висновки. Нормалізація відтворювальних процесів в 
сільськогосподарському виробництві, набуття ними розширеного 
характеру є головною умовою забезпечення стабільного розвитку 
аграрної сфери вітчизняної економіки. В сучасних умовах 
найбільш раціональним, якщо не єдиним, шляхом досягнення 
цього є опрацювання механізмів, які б забезпечили широке та 
результативне впровадження інноваційно-інвестиційної моделі 
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розвитку агровиробництва. Дослідження цієї проблематики 
дозволили встановити тісний взаємозв’язок між характеристиками 
відтворювального процесу та динамікою впровадження цієї моделі 
в практику ведення агробізнесу.  
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It was showed the situation at the national market of voluntarily property 
insurance, it was underlined the role of insurance and self- insurance for the increase 
of reliability of functioning of the systems of energy ensuring of meat industry’s 
enterprises of the Poltava region in this article.  

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Паливно-

енергетичні ресурси (ПЕР) в сфері матеріального виробництва 
забезпечують безперебійність функціонування підприємств. 
Наявність фактора ризику стимулює економію ПЕР, вибір 
раціональних проектів, впровадження безпечних технологій. 
Підприємства м’ясної промисловості як споживачі ПЕР мають 
справу з ризиком, пов’язаним з надійністю енергозабезпечення, 
надійністю роботи енергетичного обладнання, якістю 
обслуговування енергопостачальними компаніями і ціною на 
енергоресурси.  

Причиною зупинки виробництва м’ясної продукції можуть 
бути технічні несправності обладнання, а зниження намічених 
обсягів виробництва і реалізації продукції через вимушені перерви 
в роботі енергообладнання призводить до недоотримання 
запланованої виручки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вдосконаленню 
страхових відносин у суспільстві, формуванню 
конкурентоспроможних національних страхових ринків 
присвячені праці М.В. Мниха [4 - 7], С.Л. Нестерової [8],  
В. Фурмана [12 - 13], проблеми добровільного майнового 
страхування знаходяться у колі наукових інтересів Е. Грановського 
[1], Л. Макаркіна [2], К. Михайлової  [3], П.П. Сєркова [9]. 

Цілі статті. Розглянути страхування як інструмент захисту 
майнових інтересів підприємств м'ясної промисловості за 
допомогою мінімізації можливих збитків застрахованих 
підприємств, що значною мірою захищає їх фінансово-
економічну стабільність. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи питання, 
пов’язані з ризиками енергопостачання на підприємства м’ясної 
промисловості, їх керівники обирають один з двох можливих 
варіантів дій: 

погодитися з вартістю витрат у випадку непередбачених 
подій або збитків у відносинах зі споживачами; 

інвестувати значні фінансові ресурси в техніку 
безперебійного енергопостачання. 

В першому випадку підприємства використовують фінансові 
методи захисту бізнесу (формування резервних фондів, 
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страхування перерв у роботі виробничого обладнання, 
комп’ютерної техніки). В другому – забезпечується повна 
енергоавтономність та захист від енергетичних ризиків. Можливим 
є і використання комбінованих методів.  

Великі та середні підприємства м’ясної промисловості 
Полтавської області намагаються розв’язати проблему резервного 
живлення за допомогою підручних засобів, наприклад, дизельних 
електростанцій армійського зразка. Іноді ці засоби при включенні 
в мережу самі були джерелом перешкод та додаткових 
нестабільностей в роботі засобів обчислювальної техніки та 
зв’язку, енергообладнання. Малі підприємства м’ясної 
промисловості намагаються обмежитися найпростішими блоками 
безперебійного живлення виробництва маловідомих фірм. Ці 
пристрої досить швидко виходять з ладу внаслідок слабкої 
надійності та низької якості комплектуючих виробів, особливо 
резервних батарей.  

У більшості випадків системи резервного електропостачання 
придбаються спонтанно, різних марок і у різних постачальників 
без урахування особливостей роботи підприємств. Іноді закупівля 
пристроїв резервування електроживлення проводиться в 
«аварійному порядку» або у зв’язку з передбачуваним відключенням 
електроживлення. В цьому випадку вирішальним фактором є 
наявність того чи іншого пристрою на складі постачальника або 
мінімальна ціна пристрою. Головна небезпека таких підходів до 
формування системи електробезпеки підприємств м’ясної 
промисловості полягає в повній або частковій втраті контролю над 
системою енергопостачання. 

З огляду на ризикове функціонування підприємств м'ясної 
промисловості, ускладнення технологій виробництва м'ясної 
продукції, ризики, пов'язані зі стихійними та техногенними 
аваріями, на нашу думку, роль страхування виробничих ризиків в 
захисті економічного середовища підприємств з кожним роком 
буде швидко зростати. Визначальним в сучасних економічних 
умовах при страхуванні підприємств м'ясної промисловості є 
можливість їхньої майбутньої ефективної діяльності. Підприємства 
м'ясної промисловості Полтавської області, які зацікавлені в 
здійсненні ефективної виробничо-господарської діяльності 
повинні бути зацікавлені в страхуванні виробничих ризиків. Для 
даних підприємств є спільним актуальність страхування майна, 
оскільки для будь-якого підприємства втрата або пошкодження 
майна спричинить труднощі у здійсненні виробничо-
господарської діяльності або її повне припинення. 
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За умов ризикового характеру виробництва м'ясної 
продукції, що визначається насамперед суперечностями між 
елементами внутрішнього і зовнішнього середовища підприємств 
м'ясної промисловості, існує потреба попередження і 
відшкодування збитків. Відносини, що складаються в суспільстві з 
приводу забезпечення безперервності процесу виробництва 
продуктів харчування, мають об'єктивний характер і утворюючи 
систему формують зміст економічної категорії «страховий захист». 
Сутність останнього полягає в урахуванні страхового ризику і 
вжитті захисних заходів від нього. 

До негативних наслідків ризику пошкодження або втрати 
майна, простоїв у випадку аварій енерготехнологічного 
обладнання можна віднести: 

- в технологічній сфері: знищення майна, матеріальні 
збитки; 

- у виробничо-господарській сфері: зниження виробничого 
потенціалу, скорочення обсягів виробництва продукції, затримки і 
невиконання поставок, втрата споживачів, обмеження виробничої 
програми; 

- у фінансово-економічній сфері: зменшення основних і 
обігових фондів, фінансовий аспект матеріальних збитків, 
зниження доходів через виплату штрафів і санкцій, коригування 
фінансових аспектів виробничої програми, недоотримання 
прибутку. 

Страхування майна підприємств м'ясної промисловості 
здійснюється з метою забезпечення захисту майнових інтересів 
даних підприємств у разі пошкодження або знищення такого 
майна внаслідок техногенних аварій чи стихійного лиха. 

Об'єктом страхування виступає майно, що належить до 
основних виробничих фондів, зокрема енергогенеруючі пристрої 
та енергоспоживаюче обладнання. 

Страховим випадком у страхуванні енергообладнання є 
пошкодження або знищення об'єкта страхування внаслідок: 

- стихійного лиха (землетрус, зсув, повінь, ураган, буря, 
злива, град, обвал. сель, затоплення, удар блискавки, незвичні для 
даної місцевості морози і великі снігопади, ожеледь, осідання 
ґрунту, дії підгрунтових вод, цунамі, пожежа, зумовлена дією 
природних сил); 

- техногенних аварій (непередбачене регламентом або 
відповідною технічною документацією відхилення виробничого 
процесу, при якому контроль за ним та його управління стає 
неможливим, що призводить до вибухів, пожеж, поширення 
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токсичних газів, пари, розлиття агресивних та отруйних рідин, 
інших специфічних явищ руйнівного характеру); 

- ліквідації наслідків техногенної аварії чи стихійного лиха. 
Метою страхування від збитків внаслідок перерв в роботі 

підприємства є захист від фінансових наслідків (майнового збитку) 
через перерви в роботі підприємства м'ясної промисловості, що 
забезпечує фінансування підприємства під час часткової або 
повної зупинки. 

Серед основних видів виробничо-господарського 
страхування, які можуть надаватися підприємствам м'ясної 
промисловості в сфері гарантування енергетичної безпеки, 
виділимо страхування за ризиками: недоотримання доходу; зриву 
бізнес-процесів; неякісної партнерської співпраці; нестачі 
фінансування; неправомірних дій з боку уряду і партнерів; форс-
мажорів підприємницької діяльності. 

Страхові компанії пропонують підприємствам м'ясної 
промисловості для захисту їх економічних майнових інтересів 
наступні страхові продукти: 

1) забезпечення традиційного покриття майнових інтересів 
підприємств: страхування від вогню, стихійних лих і техногенних 
аварій та технічні види страхування. Як додаткове покриття витрат 
деякі страхові компанії до стандартного договору пропонують 
страхування шкоди, завданої перервами у виробництві; 

2) покриття різних видів відповідальності юридичних осіб: 
відповідальність енергопостачальної компанії за якість 
енергоресурсів; цивільна відповідальність за завдані майнові збитки 
майну третіх осіб, екологічні збитки, завдані навколишньому 
середовищу. 

При страхуванні майна підприємств м'ясної промисловості 
страхуються і ризики аварій технічних систем, у тому числі систем 
енерго- і газопостачання. 

Серед видів страхування за орієнтацією інтересів для 
підприємств м'ясної промисловості чільне місце займає 
страхування від зниження прибутків. Застрахованому підприємству 
компенсується збиток у результаті пожежі або інших нещасних 
випадків на виробництві, зокрема аварій енергообладнання, що 
призводять до тимчасового порушення технологічного циклу або 
припинення виробництва м'ясної продукції, а також інших втрат, 
пов'язаних із перериванням технологічного процесу. 

Разом з простим полісом страхування майна підприємства 
м'ясної промисловості можуть набувати розширеного покриття і 
страхувати такі ризики, як перерва у виробництві, поломка 
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обладнання, ризики, пов'язані зі стихійним лихом. Такі страхові 
«пакети» в сучасних умовах беруть переважно підприємства з 
іноземними інвестиціями, а значна частка вітчизняних підприємств 
м'ясної промисловості часто взагалі не усвідомлює ризику і не 
готова займатися ризик-менеджментом. Найчастіше майно 
страхують або на вимогу іноземних акціонерів, або з необхідності, 
для отримання кредиту, здійснення експортно-імпортних операцій 
тощо. 

За словами начальника управління страхування 
корпоративних ризиків УСК «Дженералі Гарант Страхування» 
Ілони Лисенко [3, с. 43], серед підприємств у корпоративному 
секторі користується популярністю комплексне страхування, а 
також страхування можливих збитків при перерві виробництва, 
якщо воно відбувається внаслідок застрахованих за майновим 
договором ризиків (зупинка виробництва внаслідок пожежі, 
стихійних лих тощо). 

В сфері енергоспоживання підприємствами м'ясної 
промисловості Полтавської області перш за все це страхування 
майна від загального ризику: знищення, пошкодження або втрати 
майна – від конкретних ризиків – технічних аварій, катастроф 
(пожеж внаслідок аварій електрообладнання, вибухів), 
неправильної експлуатації техніки та енергообладнання, аварій 
систем тепло- й електропостачання; страхування монтажних 
ризиків; страхування енергообладнання від поломок; страхування 
електронних пристроїв. 

Страхові тарифи за майновим страхуванням невисокі та 
залежать від розміщення підприємства, галузі виробництва, 
характеру технологічних процесів. Переважно вони коливаються 
від 0,1 до 0,2 % за вогневі ризики і ризики стихійних явищ, від 0,5 
до 1 % - за ризик «технічні аварії і катастрофи», від 0,5 до 5 % - за 
ризик «дії третіх осіб» [2, с. 20]. 

За даними рейтингового центру «Insurance TOP» [11,  
с. 12 - 13] на ринку страхових послуг України протягом перших 9 
місяців 2009 року з'явився незаперечний лідер – СК «ЛЕММА», 
страхові виплати якого перевищили 413,6 млн. грн. СК «ЛЕММА» 
за величиною страхових платежів по добровільному страхуванню 
майна в рази переважає всі компанії з двадцятки найкращих за 
сумою страхових виплат, за винятком «ВСК Іншуранс Group». В 
одинадцяти страховиків з двадцяти виплати по добровільному 
страхуванню майна в загальній сумі страхових виплат не 
перевищували 1 %. Рівень виплат по добровільному майновому 
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страхуванню був найбільшим у СК «Брокбізнес» - 37,2 %, у СК 
«Allianz Україна» він дорівнював 36,5 %. 

Як бачимо за даними таблиці 1, в останні роки значно 
зростає рівень виплат за договорами майнового страхування, що 
свідчить про його ефективність для страхувальників та розвиток 
цього сегменту страхування. Питома вага страхових платежів зі 
страхування майна за досліджуваний період коливалася у межах 60 
– 70 %, обіймаючи понад половину загального обсягу страхових 
премій, що залучаються страховими компаніями за договорами 
добровільного страхування. 

Таблиця 1 
Динаміка та структура страхових виплат страховими 

організаціями Полтавської області 
Структура страхових 

виплат, % 
Темп 

приросту, 
разів Вид страхування 

2004 р. 2008 р. 2008 р. / 
2004 р. 

Добровільне особисте 
страхування (без страхування 
життя) 

13,8 45,5 21,3 

Добровільне майнове страхування 86,2 46,0 3,4 
Виплати страхових сум і 
страхових відшкодувань, всього 100,0 100,0 6,4 

Джерело: складено за матеріалами [10, с. 32]. 
 
Самострахування виступає альтернативою страхування на 

комерційному ринку, є інструментом страхового захисту тієї частки 
страхових претензій, яка не страхується, або слугує додатковою 
гарантією в успішній виробничо-господарській діяльності 
підприємств м'ясної промисловості. Оскільки ризик залишається в 
межах підприємства, то не виникає відносин купівлі-продажу між 
страховиком і страхувальником. 

Підприємства м'ясної промисловості приймають рішення 
про доцільність самострахування за умови, що їх фінансові 
можливості достатні, щоб витримати витрати з відшкодування 
збитків, а їх витрати на формування страхового фонду будуть 
меншими порівняно з рівнем комерційних страхових премій, 
оскільки не потрібно компенсувати страховикам їх адміністративні 
витрати і прибутки. 

Висновки. На нашу думку, оптимальним варіантом для 
підприємств м'ясної промисловості буде страхування виробничих 
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ризиків за допомогою комерційного страхування, за винятком 
страхування специфічних ризиків, які не входять до переліку 
страхових продуктів страховиків, а тому мінімізувати їх 
підприємствам доцільно за допомогою самострахування. 
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У статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти 

ефективності управління витратами в сільськогосподарському підприємстві. 
Проведений аналіз структури та динаміки виробничих витрат галузі 
рослинництва досліджуваного підприємства, здійснена оцінка факторів 
впливу на собівартість виробництва продукції. Запропоновані напрями 
підвищення ефективності системи управління витратами та методики її 
аналізу. 

In the article the theoretical and methodological aspects of efficiency of 
management charges are examined in an agricultural enterprise. Conducted analysis 
of structure and dynamics of productive charges of industry of plant-grower of the 
investigated enterprise, realizable estimation of factors of influence on a production of 
goods cost. Directions of increase of efficiency of control system and methods of her 
analysis by charges are offered. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Стрімкий 

розвиток ринкових відносин у сільському господарстві, зростання 
конкуренції спонукає виробників до перегляду усталених 
стереотипів та підходів до формування виробничих витрат, які 
ґрунтуються в основному на принципі збільшення виробництва 
при пропорційному зростанні витрат ресурсів. Нинішні умови 
господарювання вимагають від виробника вирощувати продукцію 
з меншими витратами. Для розв’язання цієї проблеми необхідно 
забезпечити такий механізм формування собівартості, за якого 
виробництво сільськогосподарської продукції відповідної якості 
здійснювалося б за умови випереджаючого його зростання 
порівняно з витратами на основі використання інтенсивних 
енергозберігаючих технологій та поліпшення організації 
виробничих процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Шляхи 
вирішення питань підвищення ефективності 
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сільськогосподарського виробництва та вдосконалення 
економічного механізму формування виробничих витрат 
висвітлені в наукових працях В.Я. Амбросова, І.Ф. Баланюка, 
А.Ф. Бурика, С.І. Дем’яненка, М.Я. Дем’яненка, В.В. Зіновчука, 
І.Г. Кириленка, М.Й. Маліка, Л.Г. Мельника, С.В. Мочерного, 
В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука, М.Й. Хорунжого, 
В.В. Юрчишина та інших вчених. 

Вагомий внесок у подальшу розробку методики та 
методології вивчення даного питання зробили такі вчені, як 
М.Г. Грещак, В.Н. Зимовець, Т.Г. Маренич, М.М. Павлишенко, 
О.М. Шпичак, Г. Фандель та ін. Проте багатогранність проблеми 
потребує подальшого пошуку нових теоретичних підходів і 
розробки практичних рекомендацій щодо її вирішення. 

Цілі статті. Мета дослідження полягає в узагальненні 
теоретичних і методичних засад, розробці методичних і 
практичних рекомендацій щодо аналізу виробничих витрат у 
сільському господарстві та пошук шляхів підвищення їх 
ефективності. 

Виклад основного матеріалу. Основними елементами 
управління собівартістю продукції є прогнозування й планування, 
нормування витрат, облік і калькулювання, аналіз і контроль за 
собівартістю. Особливого значення набуває необхідність 
удосконалення обліку та контролю процесу виробництва 
продукції, побудови раціональної системи обліку витрат для 
інформаційного забезпечення управління підприємством. Для 
створення впорядкованої структури витрат необхідно здійснювати 
їх класифікацію: розподіляти за групами так, щоб витрати 
узагальнювали інформацію в найбільш зручній і корисній для 
управління формі.. 

Узагальнені вихідні дані для аналізу структури операційних 
витрат за економічними елементами містить форма №2 
фінансової звітності „Звіт про фінансові результати”, а саме розділ 
ІІ „Елементи операційних витрат”. За цими даними можна 
визначити, до якого типу виробництва належить підприємство за 
переважанням використовуваних ресурсів (матеріало-, трудо-, чи 
фондомістке). На основі такого аналізу визначають найактуальніші 
для підприємства напрямки зниження собівартості. 

З метою одержання результатів для забезпечення 
практичних розробок щодо вдосконалення обліку витрат на 
виробництво проведемо аналіз витрат на основне виробництво 
галузі рослинництва, де всі операційні витрати групуються за 
статтями (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Склад та динаміка витрат на основне виробництво у галузі 

рослинництва у СВК „Перше травня” Хорольського району 
Полтавської області, 2007-2009 рр. 

2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Елементи витрат сума, 

тис. 
грн. 

струк-
тура, % 

сума, 
тис. 
грн. 

струк-
тура, % 

сума, 
тис. 
грн. 

струк-
тура, % 

2009 р. 
у % до 
2007 р. 

Витрати на оплату 
праці із соціальними 
нарахуваннями 432,0 16,8 534,0 15,3 614,0 15,6 142,1 
Матеріальні витрати, 
які увійшли в 
собівартість продукції 1763,0 68,3 2656,0 75,8 2753,0 69,8 156,2 

в т.ч. насіння та 
посадковий матеріал 274,0 10,6 540,0 15,4 534,0 13,5 194,9 
інша продукція 
сільського 
господарства  38,0 1,5 46,0 1,3 49,0 1,2 128,9 
мінеральні добрива 448,0 17,3 303,0 8,6 581,0 14,7 129,7 
нафтопродукти 732,0 28,3 954,0 27,2 1045,0 26,5 142,8 
запасні частини, 
ремонтні та 
будівельні матеріали 
для ремонту 257,0 9,9 579,0 16,5 316,0 8,0 123,0 
оплата послуг і 
робіт, що виконані 
сторонніми 
організаціями, та 
інші матеріальні 
витрати 20,0 0,8 234,0 6,7 228,0 5,8 

більше в 
11 разів 

Амортизація основних 
засобів 22,0 0,9 53,0 1,5 129,0 3,3 

більше в 
6 разів 

Інші витрати 360,0 13,9 262,0 7,5 446,0 11,3 123,9 
в т. ч. за земельні 
частки 313,0 12,1 205,0 5,8 187,0 4,7 59,7 
майнові паї 5,0 0,2 5,0 0,1 5,0 0,1 100,0 
Усього витрат 2583,0 100,0 3505,0 100,0 3942,0 100,0 152,6 

 
Аналіз таблиці 1 свідчить про зростання рівня виробничих 

витрат на основне виробництво галузі рослинництва СВК „Перше 
травня” у 2009 р. в порівнянні із 2007 р. на 52,6%, або на 1359 тис. 
грн., що можна пояснити подорожчанням садильного матеріалу, 
мінеральних добрив, нафтопродуктів. Витрати на оплату праці в 
2009 р. склали 614,0 тис. грн.., що на 42,1% більше у порівнянні із 
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2007 р., дане явище можна пояснити підвищенням заробітної праці 
та інфляційними процесами. 

В структурі витрат найбільшу питому вагу займають 
матеріальні витрати (що свідчить про матеріаломісткий характер 
виробництва), які увійшли у собівартість продукції, так у 2009 р. їх 
питома вага склала 69,8% або 2753 тис. грн., що на 56,2% більше 
порівняно із 2007 р., в тому числі питома вага витрат на насіння та 
посадковий матеріал складає в 2009 р. 13,5%, що на 94,9% більше у 
порівнянні із 2007 р., 14,7% в структурі витрат займають витрати 
на мінеральні добрива. Висока концентрація витрат саме на цю 
статтю є досить позитивним явищем, адже це означає що 
підприємство основний капітал вкладає у виробництво, а не у 
обслуговування виробничого процесу. 

Аналізуючи собівартість сільськогосподарської продукції, 
яка, як уже встановлено нами має вирішальний вплив на 
ефективність виробництва продукції, порівнюють фактичний 
рівень собівартості з плановим, вивчають її динаміку, а також 
встановлюють вплив окремих факторів на собівартість продукції. 
Для цього обчислюють індивідуальні і загальні індекси. 

Собівартість продукції рослинництва прямо залежить від 
розміру витрат на 1 га посіву і обернено – від урожайності 
культури. За допомогою індексів визначимо загальні зміни рівня 
виробничої собівартості 1 ц соняшнику у досліджуваному нами 
підприємстві та вплив двох основних факторів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Аналіз факторів, які вплинули на зміну рівня виробничої 
собівартості 1 ц озимої пшениці у СВК „Перше травня” 
Хорольського району Полтавської області, 2007-2009 рр. 

Показники 2007 р. 2009 р. 2009 р. у % до 
2007 р. 

Площа посіву, га 368 470 127,7 
Валовий збір, ц 8832 15369 174,0 
Собівартість 1ц, грн 79,54 93,70 117,8 
Урожайність, ц/га 24,0 32,7 136,3 
Витрати на 1 га, грн 1908,97 3063,83 160,5 

 
Визначимо загальні зміни собівартості 1 ц озимої пшениці: 

178,1
54,79
70,93

0

1 
z
zic

, 
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де z1, z0 – собівартість 1 ц озимої пшениці відповідно у 
звітному і базисному роках. 

У абсолютному вимірі це становить: 
z1 - z0 = 93,70 – 79,54 = 14,16 грн. 
Вплив на рівень собівартості 1 ц озимої пшениці затрат на 1 

га посіву становить: 

ум
c z

zi 1
, де 

38,58
7,32

0,2454,79

1

00 






у

уzzум

 грн, 

отже 
605,1

38,58
70,931 

ум
c z

zi
. 

Абсолютна зміна становить: 
z1 – zум = 93,70 – 58,38 = 35,32 грн. 
Визначимо вплив урожайності на рівень собівартості 1 ц: 

734,0
54,79
38,58

0


z
z

i ум
у

. 
Абсолютна зміна: 
zум – z0  = 58,38 – 79,54 = - 21,16 грн. 
Отже, у СВК „Перше травня” у 2009 р. виробнича 

собівартість 1 ц озимої пшениціпорівняно із 2007 р. зросла на 
14,16 грн (на 17,8%). За рахунок зростання витрат на 1 га посіву на 
60,5% собівартість 1ц озимої пшеницізросла на 35,32 грн, а за 
рахунок зростання урожайності на 36,3%, собівартість 1ц 
соняшнику зменшилась на 21,16 грн. 

Управління витратами становить економічний зміст будь-
якої діяльності, і саме виробництво продукції сільського 
господарства в цьому сенсі не виключення. Досягнення високих 
результатів роботи підприємства неможливе без якісного 
управління витратами на виробництво. Особливе значення 
управління витратами має в галузі рослинництва, розвиток якої 
визначає спеціалізацію та дохідність багатьох 
сільськогосподарських підприємств. 

Висновки. Проблема управління витратами є однією з 
найактуальніших та найскладніших проблем кожного суб’єкта 
господарювання. Адже від рівня і динаміки витрат залежать не 
тільки фінансові результати окремих підприємств, та їх 
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структурних підрозділів, але й ефективність формування 
національного доходу на рівні держави загалом. 

Наші дослідження показують, що подальшого розвитку 
потребують методичні підходи до нормування виробничих 
ресурсів у рослинництві, які повинні передбачати вибір технологій 
вирощування сільськогосподарських культур залежно від 
технічних і фінансових можливостей підприємства, а також 
оптимальне поєднання ресурсів за кожною технологічною 
операцією. 
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УДК 65.01.75 
 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ 
РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНИХ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

МОКЛЯК М.В., АСПІРАНТ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
 В Україні проблема прискорення економічного розвитку на 

інноваційній основі є надзвичайно актуальною. Наявний ресурсно-
технологічний потенціал аграрних підприємств не відповідає вимогам 
сьогодення. Створення середовища, сприятливого для науково-технологічно-
технічної й інноваційної діяльності, потребує розробки й практичної 
реалізації відповідних заходів на державному та регіональних рівнях. 

In Ukraine the problem of acceleration of economic development on 
innovative basis is extraordinary actual. Present resources-technical potential of the 
agricultural enterprises does not respond to request. Creation of environment friendly 
to scientifically-technologically-technical and innovative activity, needs development 
and practical realization of the proper measures on state and regional levels. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. На 

сучасному етапі рівень конкурентоспроможності економіки країни 
забезпечують насамперед науково-технічні інновації. Тому 
найважливішою економічною метою передових компаній і країн є 
підтримання здатності національної економіки до інноваційного 
розвитку, створення  і використання сучасних високих технологій 
[1]. 

Характеризуючи активність інноваційної діяльності  в 
агропромисловому виробництві, слід зазначити, що її актуальність 
полягає у поширенні нововведень, підвищення ефективності яких 
випереджає світовий рівень. Такі нововведення варто розглядати як 
чинник зростання і вдосконалення продуктивних сил, підвищення 
продуктивності праці, економії ресурсів, а у кінцевому рахунку – як 
основу інтенсифікації виробництва аграрних підприємств, 
забезпечення конкурентоспроможності та прибутковості 
сільськогосподарської продукції. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні 
й прикладні дослідження у сфері наукового забезпечення 
агропромислового виробництва спрямовані на розв’язання 
актуальних проблем його розвитку на основі якісно нового підходу 
оволодіння нововведеннями. Для стимулювання інноваційної 
діяльності  торгівельних аграрних підприємств набула 
першочергового значення проблема переведення їх на 
інноваційну модель розвитку. Про це свідчать наукові праці таких 
учених, як О. В. Крисальний, П. М. Музика, П. Т. Саблук, 
В. П. Ситник, Р. А. Фатхутдінов, К. І. Якуба. Серед зарубіжних 
вчених, що досліджували питання інновацій, слід відзначити 
Д. Бессанта, Д. Гвішиані, П. Друкера, К. Пенніта, М. Портера, 
В. Твісса. Однак деякі аспекти цієї багатопланової проблеми 
залишаються недостатньо висвітленими й потребують 
поглибленого дослідження. 

Цілі статті. Метою даної публікації є необхідність 
передбачити такі моделі інноваційного типу розвитку торгівельних 
аграрних підприємств, які б забезпечили гнучку систему 
реформування. Перехід господарських систем до інноваційного 
типу розвитку обумовлений об'єктивними причинами: 

– переповненістю світового ринку товарами і послугами, 
знайти місце у якому можна, лише сформувавши власну ринкову 
нішу якісно нового товару; 

– здатністю інноваційного товару створювати конкурентні 
переваги, що є складовою конкурентоспроможності та економічної 
стійкості суб'єкта господарювання в умовах невизначеного і 
мінливого ринкового середовища; 

– прагненням транснаціональних корпорацій монополізувати 
ринки, що вимагає від дрібніших товаровиробників інноваційної 
стратегії поведінки на ринку для забезпечення стійкості свого 
існування. 

Виклад основного матеріалу. У розвинутих державах 
створюються найсприятливіші умови для розвитку інновацій: на 
загальнодержавних рівнях розробляються програми, покликані 
стимулювати НДДКР, зближувати наукову та економічну політику; 
відбувається перехід від традиційної науково-технічної політики до 
інноваційної науково-технологічної, яка дає змогу значно збільшити 
темпи економічного зростання країн, які її використовують. 

В Україні проблема прискорення економічного розвитку на 
інноваційній основі є надзвичайно актуальною. Наявний ресурсно-
технологічний потенціал українських підприємств не відповідає 
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вимогам сьогодення. На відміну від країн Центральної та Східної 
Європи, Україна продовжує продавати на світовому ринку 
переважно сировину та напівфабрикати. Низькою є інноваційна 
активність зокрема аграрних підприємств. Це обумовлено різними 
причинами. Серед них: фрагментарність, непослідовність і 
незавершеність економічної трансформації; орієнтація економіки на 
інвестування розвитку виробництв, а не на активізацію інноваційної 
діяльності; відсутність розвинутої інноваційної інфраструктури; 
орієнтація на імпорт високотехнологічного устаткування, недостатня 
увага до розвитку власного науково-технічного потенціалу; 
відсутність кваліфікованого управління інноваційними процесами, 
спрямованого на підвищення якості виробленої продукції, 
отримання конкурентних переваг. 

Наслідком цього є неспроможність державних органів 
управління своєчасно здійснювати необхідні структурні зміни в 
економіці, господарському комплексі країни, що поглиблює 
технологічне відставання України від розвинутих країн. 
Несприйнятливість національного інституційного середовища до 
інновацій спричиняє також недостатні темпи розвитку 
підприємництва у аграрній сфері.. 

Необхідність активізації інноваційної діяльності в АПК Україні 
очевидна. Перехід до інноваційного типу розвитку є неодмінною 
умовою входження країни на рівних у світову економічну систему, і 
для цього необхідні цілеспрямовані зусилля держави на формування 
сприйнятливої до інновацій економічної системи, створення такого 
механізму економічної взаємодії суб'єктів господарювання, за якого б 
конкурентні переваги здобувалися лише завдяки активній 
інноваційній діяльності та ефективним інноваційним рішенням. 

Нині надзвичайно актуальним є дослідження усіх аспектів 
розвитку інноваційної діяльності аграрних підприємств в умовах 
ринкових відносин. Адже інноваційне підприємництво в аграрній 
сфері – один із найважливіших шляхів забезпечення 
конкурентоспроможності національних ринків 
сільськогосподарської продукції. Вийти з економічної кризи 
можливо лише за умови реалізації державної політики, спрямованої 
на розвиток інноваційної моделі економічного зростання.  

Відродження аграрного виробництва на сучасному етапі має 
ґрунтуватися в основному на досягненнях науково-технологічно-
технічного прогресу, визначальна роль у якому належить розвитку 
науки і прискоренню інноваційної  діяльності (рис. 1). 
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Рис. 1. Розвиток науково-технологічно-технічного 

прогресу в аграрному секторі економіки України [2, с. 86] 
 

Пріоритетного значення розвитку агропромислового 
виробництва набуває новий чинник, який пов'язаний з 
інтелектуальною складовою процесу виробництва і значною мірою 
впливає на дохідність й інші соціально-економічні показники 
аграрного сектора. Йдеться про інтелектуальний капітал - ресурс, 
що характеризує обсяг і рівень знань та про інтелектуальний 
потенціал організаційно-виробничих структур, як важливий 
критерій визначення конкурентоспроможності підприємств. У 
зв'язку з цим проблему інтелектуалізації виробництва слід 
розглядати з прикладних позицій і з'ясувати, які заходи слід вжити, 
щоб інтелектуальний капітал аграрного сектора мав не лише 
пізнавальний характер, а і став реальною продуктивною силою у 
розвитку реформованих торгівельних сільськогосподарських 
підприємств. 

Для формування конкурентоспроможного агропромислового 
виробництва, що має на меті вирішення деяких політичних, 
соціальних, економічних питань і гарантування продовольчої 
безпеки країни, необхідно забезпечити відповідні передумови для 
економічного зростання. Особливе місце тут має належати 
інноваційному спрямуванню аграрної політики держави, що 
зумовлює пошук ефективних форм інтеграції науки і виробництва 
та інноваційної підприємницької діяльності [3]. 

В Україні сформовано потужний науково-технічний і 
кадровий потенціал, спроможний розв'язувати фундаментальні й 
прикладні наукові проблеми розвитку сільськогосподарського 
виробництва, його інтеграції у світове ринкове середовище, де 
активними провайдерами науково-технологічно-технічних досягнень 
будуть лише ті наукові установи, інноваційні структури яких мають 
відповідний дослідно-експериментальний потенціал для 
випробування (перевірки), доведення нововведень до світового 
рівня. Науково-дослідна сфера має орієнтуватися на ринок новітніх 

Наука 

Виробництво 

Технології Техніка 
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розробок, вивчати попит на наукову продукцію, створювати такі 
технології, які б у ринкових умовах відповідали критеріям 
ефективності, були маловитратними, ресурсоощадними й 
екологічно безпечними [4]. 

Через диспаритет цін, що склався між промисловістю, 
енергетикою і сільським господарством, відшкодовувати витрати на 
виробництво можливо лише за умови забезпечення одержання 
значних обсягів сільськогосподарської продукції високої якості. Саме 
тут потрібні новітні технології із залученням нетрадиційних ресурсів, 
які б до того ж були екологічно безпечними. Впровадження 
згаданих технологій потребує поєднання і взаємодії таких важливих 
компонентів, як формування сприятливої науково-технологічно-
технічної політики держави, фінансування науки у необхідних 
обсягах, забезпечення зацікавленості вчених у власних результатах і 
поліпшення інформаційно-дорадчого супроводу. 

Використовуючи зарубіжний досвід, в Україні доцільно 
ввести у дію комплекс заходів, які б забезпечили прискорення 
науково-технологічно-технічного прогресу в аграрній сфері 
необхідно : 

– сформувати ефективну систему фінансування 
фундаментальних і найважливіших прикладних розробок за рахунок 
бюджетного фінансування з метою наближення їх результатів до 
потреб виробництва; 

– створити регіональні науково-виробничі центри; 
– провести роботу з підготовки і перепідготовки фахівців, 

науковців і професорсько-викладацького складу вузів І-ІV рівнів 
акредитації [5]. 

Вагоме значення має відігравати формування інноваційного 
фонду та ринку науково-технологічно-технічної продукції в 
аграрному секторі. Насамперед слід розглянути механізм формування 
інноваційних фондів у плані концентрації наукових розробок і 
фінансових ресурсів для їх подальшої практичної реалізації. На базі 
УААН створити структуру, яка охоплюватиме широкий діапазон 
інтересів різних структур [2]. 

Створення середовища, сприятливого для науково-
технологічно-технічної й інноваційної діяльності аграрних 
підприємств, потребує розробки й практичної реалізації відповідних 
заходів на державному та регіональних рівнях. 

Висновки. Щоб ефективно використовувати інноваційний 
потенціал, Україні необхідна структурна перебудова її базової наукової 
сфери, переорієнтація її прикладних досліджень на інноваційно та 
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інвестиційно привабливі науково-технологічно-технічні розробки, 
яких потребує аграрний ринок. Це спроможна здійснити інтегрована з 
наукою, виробництвом і бізнесом інноваційна інфраструктура, яка 
має бути потужним провайдером новацій на ринок, 
мультиплікатором високоефективного інноваційного розвитку 
аграрних підприємств. Економіка такої науково-інноваційної 
інфраструктури має базуватися на бюджетних, позабюджетних 
джерелах, державному фінансуванні фундаментальних і ринково-
орієнтованих прикладних досліджень. 

Однією з ефективніших форм розвитку інтеграційних 
процесів у суспільному виробництві на основі науково-
технологічно-технічного прогресу та прискорення інноваційної 
діяльності є застосування державних галузевих і регіональних 
програм, які передбачають як здійснення науково-дослідних 
розробок, створення інноваційної продукції, так і організацію 
інноваційної діяльності, організацію широкого впровадження 
науково-технологічно-технічних досягнень. Отже, між науково-
проектними організаціями, установами з їх кінцевими продуктами, 
науково-технологічно-технічними розробками та торгівельними 
аграрними підприємствами має бути налагоджено тісний зв'язок для 
раціонального виконання спільного завдання - створення і 
впровадження у практику нововведень із максимальною 
ефективністю. 

 
Література. 
1. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності: 

навчальний посібник / М. А. Йохна, В. В. Стадник – К.: Видавничий 
центр «Академія», 2005. – 400 с. 

2. Лайко П.А. Удосконалення інноваційної діяльності в АПК 
– вимоги часу / П.А. Лайко, М.Ф. Бабієнко, П.М. Музика // 
Економіка АПК. – 2008. – № 12.  – С. 85-91. 

3 Гриценко А. П. Особливості формування системи 
управління агропромисловим виробництвом в регіоніна інноваційній 
основі / А. П. Гриценко // Економіка АПК. – 2008. –№ 9. – С. 3-7. 

4. Музика П. М. Модель функціонування Львівської 
сільськогосподарської дорадчої служби / П. М. Музика // 
Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 17-20. 

5. Фатхутдинов Р. А. Инновационньїй менеджмент: ученик / 
Фатхутдинов Р. А. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2003. 
– 600 с. 

 



 251 

УДК 658.14/17 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 
РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ АПК В 

ЕКОНОМІЦІ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ 
 

НАКІСЬКО О.В., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ,  
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

У статті розглянуто проблемні моменти формування 
методологічних підходів до механізму регулювання інноваційно-
інвестиційного відтворення. 

In article are considered problem-solving moments of the modern stage of the 
shaping  methodological approaches to mechanism of regulation of the innovative and 
investment reproduction process. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні 

дослідження конкурентоспроможності підприємств демонструють, 
що витоки суперечностей соціально-економічних процесів лежать 
у сфері структурної недосконалості та технологічної відсталості 
української економіки [6].  

Отже подальше реформування аграрної сфери має 
здійснюватись на тлі структурних зрушень в економіці у напрямку 
оволодіння сучасними інноваційними чинниками 
конкурентоспроможності.  

Нагальна необхідність інноваційно-інвестиційного 
відтворення підприємств АПК в першу чергу вимагає дослідження 
особливостей інноваційно-інвестиційного процесу, його сутності, 
протиріч та механізмів регулювання на державному рівні, а також 
проблем реалізації на підприємстві. З іншого боку таке 
дослідження повинно враховувати специфічні особливості 
сільськогосподарського виробництва, основою якого є аграрні 
відносини. Сукупність цих двох складових, їх дихотомія утворює 
підстави для визначення методологічних підходів до побудови 
відповідних механізмів регулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологія 
управління інноваційно-інвестиційними процесами в економіці на 
сучасному етапі перебуває в фазі формування. Свої дослідження 
цій проблематиці присвячують В. Амбросов, В. Бакуменко, В. 
Геєць, В. Гриньова,  Т. Маренич, Н. Нижник, В. Пономаренко, 
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П. Саблук, Н. Статівка, В. Юрчишин. Разом з тим, проблеми 
методологічного забезпечення інноваційного розвитку АПК в 
науковій літературі розкриті недостатньо. 

Цілі статті. Метою дослідження є визначення сутності 
інновації в АПК, формування базових методологічних підходів до 
механізму регулювання інноваційного відтворення в АПК. 

Виклад основного матеріалу. Специфічні особливості 
сільського господарства об’єктивно вимагають посилення ролі 
держави в регулюванні аграрного сектору. Необхідність такого 
регулювання витікає з наступного: 

1) сільське господарство за своєю природою, обумовленою 
його біологічним характером, є відносно консервативною галуззю 
і не може швидко перебудовувати структуру і технологію 
виробництва; 

2) попит на продовольчу сировину є малоеластичним; 
3) на продовольчому ринку діють дві мало еластичні 

компоненти: попит і пропозиція на продовольство. При відносно 
невеликому їх коливанні ринкові сили самостійно можуть їх 
врівноважити через вільну ціну. Проте при значній зміні однієї з 
них ціни стають вкрай еластичними, швидко зростають чи 
падають; 

4) проблема цінового паритету. Немонопольному аграрному 
ринку протистоять олігопольні структури першої сфери АПК та 
монопольні структури сфери переробки сільськогосподарської 
продукції; 

5) сільське господарство є одночасно і галуззю виробництва 
і сферою життєдіяльності людей [8]. 

Слід враховувати також наявність декількох різнопланових 
сфер агропромислового комплексу як об’єкту регулювання з 
одного боку, а з іншого – складність і багатоплановість 
інноваційного процесу як такого, що передбачає певну кількість 
фаз та стадій у процесі відтворення. 

Об’єктивною умовою інноваційно-інвестиційного 
відтворення є інвестиційний процес  з притаманною йому 
характерною ознакою, яка забезпечує інноваційний напрямок 
використання інвестиційних ресурсів. 

Виходячи з класифікації інвестицій за метою здійснення, 
вони поділяються на вкладення, що спрямовані на модернізацію та 
реконструкцію, заміну старого обладнання, створення нового 
виробництва, підтримку долі ринку, вихід на нові ринки тощо. 
При цьому мотивація інвестора може бути різноспрямованою: на 
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підтримку і впровадження інновацій, нарощування капіталу, участь 
в управлінні чи пільгове оподаткування тощо [4].  

Беручи до уваги ці дві ознаки класифікації слід зробити 
висновок, що попит на інновації виникає у процесі розширеного 
відтворення суспільного виробництва внаслідок мотивації суб’єкта 
господарювання, спрямованої на  модернізацію і оновлення 
виробництва. Інновація трактується вченими досить широко у 
відповідності до предмета дослідження. В цьому контексті 
інновація розглядається як суспільно-технічний та економічний 
процес, за допомогою якого ідея чи винахід перетворюється в нові, 
кращі за своїми властивостями вироби та технології. 

Сутність інновації вписується в поняття “інноваційний 
процес”, сутність якого полягає у господарському обігу об’єкта 
прав інтелектуальної власності з метою його комерціалізації або 
досягнення соціально-економічного ефекту.  

Проблема втілення інновацій у матеріальному виробництві 
полягає у наявності відчутного лага часу між моментом початку 
реалізації інноваційного проекту та моментом отримання 
надприбутків, що лише потенційно можуть виникнути. Ця 
ситуація накладається на розрив у часі між моментом здійснення 
витрат та отриманням доходів у сільському господарстві і очевидно 
підсилює ризики його втілення. З іншого боку, з огляду на те, що 
сільське господарство на тлі складних перетворень 
пострадянського періоду на сучасному етапі все ще шукає свій 
шлях у темряві, фермери і селяни звикли працювати лише на грані 
виживання, тому важко говорити в цьому середовищі про будь-які 
новації, впровадження яких вимагає відповідних ресурсів. 
Правильніше  говорити лише про наявність природного 
економічного інтересу аграріїв до розширеного відтворення.  

В науковій економічні літературі економічний інтерес є 
прагненням суб’єкта до максимізації корисності, що 
характеризується трансформацією потреб у цілі, а ресурсів і 
технологій – у засоби їх досягнення [10]. 

 Економічний інтерес є реалізацією тих економічних 
відносин, у межах яких задовольняються економічні потреби, які 
забезпечують розширене відтворення суб’єкта – носія інтересу. У 
цьому розумінні економічний інтерес є притаманним державі, а 
процес його реалізації є складовою стратегічних напрямків її 
розвитку. Якщо виходити з того, що стратегічною метою 
суспільства є інноваційне оновлення сфери матеріального 
виробництва, то можна говорити про наявність специфічного 
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державного економічного інтересу стосовно забезпечення 
конкурентоспроможності національної економіки. 
Конкурентоспроможність в літературі розглядається як здатність 
національної економіки до забезпечення умов стабільного 
підвищення ефективності національного виробництва, 
адаптованого до змін світової кон’юнктури та внутрішнього 
попиту на основі розкриття національних конкурентних переваг та 
досягнення кращих, ніж у конкурентів, соціально-економічних 
параметрів [2].  

В процесі структурування економічних інтересів всередині 
суб’єкта управління виникає метаінтерес. За Д. Щербіною, 
метаінтерес – мотив, який спонукає суб’єкта не до взаємодії з 
конкретним контрагентом (на відміну від інтересу), а до залучення 
в існуючу на певній території та в певний момент часу систему 
взаємовигідних зв’язків [10].  

 Поняття “метаінтерес” походить від грецького “мета” – 
передбачення чогось конкретного, перехід з одного стану в інший, 
зацікавленість в якісному перетворенні об'єкта управління. Такий 
метаінтерес стосовно досягнення інноваційного характеру 
відтворення, на наш погляд, є невід’ємною характеристикою не 
лише сутності державного регулювання інноваційно-
інвестиційного відтворення, а й управління підприємством, 
зокрема підприємством аграрної сфери. І задля того, аби 
домогтись інноваційної ознаки відтворення, держава у визначенні 
методів регулювання, створенні правової бази функціонування 
підприємств АПК, обранні напрямків  бюджетної, податкової, 
кредитної політики керується таким метаінтересом. 

Очевидним сьогодні є той факт, що без поступальної 
орієнтації аграрної реформи на реалізацію соціально-економічних 
інтересів селянства аграрна реформа неможлива. І тут мова йде не 
про протиставлення інтересів держави і селянина, а виключно про 
те, що державні інтереси в аграрному секторі економіки влада 
зможе реалізувати лише через реалізацію інтересів селянина [6, 9]. 

Внаслідок неефективної державної політики активізувалися 
міграційні процеси, особливо серед сільської молоді, що на 
сьогодні є головною причиною деградації українських сіл, 
знизився також рівень зайнятості сільського населення (тільки за 
період  з 2004 до 2008 рр. чисельність осіб, зайнятих у сільському 
господарстві, знизилась на 16,9 %) [7].  

На цьому тлі відбулася стрімка і катастрофічна 
деіндустріалізація сільського господарства. Основний капітал галузі 
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знизився за період 1996-2005 р. в 1,7 рази, а сільськогосподарських 
підприємств – у 3 рази. За таких умов частка сільського 
господарства в основному капіталі економіки зменшилася з 24% до 
6% за період з 1990 до 2005 рр. і продовжувала стрімко 
знижуватись, досягши у 2008 р. 3 відсотків. 

Такі результати багато в чому викликані недотриманням 
Україною загальних норм і правил, застосовуваних у аграрних 
реформах розвинених країн, а саме суворе дотримання 
історичних, національних, демографічних і природних 
особливостей, а також специфіки розвитку АПК в різних регіонах 
країни. Конфлікт основних засад аграрної політики і ментальності 
українського соціуму найбільш яскраво характеризує той факт, що 
близько 50% фермерів і сільськогосподарських працівників хотіли 
б, щоб їх діти виїхали з села, близько 15% хотіли б, щоб діти 
лишились в селі, але займались бізнесом замість фермерства.  

На сьогодні очевидним є те, що механізми управління, які 
були створені в Україні за часів СРСР та в пострадянський період 
не враховували об’єктивних законів розвитку суспільства. Однією з 
причин є саме неврахування того, що люди діють у природному, 
предметно-культурному середовищі, в духовній сфері. 

Визначаючи методологічні підходи до дослідження 
інновацій в сільському господарстві слід зазначити, що подальший 
розвиток АПК України безпосередньо пов’язаний з 
вдосконаленням державного регулювання аграрної сфери. 
Ігнорування особливого характеру сільського господарства як 
специфічної галузі, а також усунення держави від дієвої підтримки 
аграрної сфери – основна причина кризового стану підприємств 
АПК.  

При цьому слід мати на увазі, що не можна зовнішнім 
впливом на складну систему здійснювати її докорінну перебудову. 
На думку А. Самарського та С. Курдюмова, психіка людини, 
економіка, природне середовище – найскладніші відкриті нелінійні 
системи й керувати ними “командними”, “адміністративними 
методами”, без огляду на структурування, що відбувається в них за 
їхніми власними законами, не вдається. 

Розглядаючи сьогодні інноваційний напрямок перетворення 
української економіки як об’єктивно необхідний на шляху 
досягнення конкурентоспроможності вітчизняного виробника у 
глобальному ринковому середовищі, слід зупинитись на 
негативних тенденціях, що склалися. За визначенням В. Гейця, 
впровадження змін економічної політики з 2005 р.  
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супроводжується використанням ресурсів, успадкованих від 
минулого, а не створює нові ресурси розвитку.  

За своєю природою інновації є елементом ринкового 
простору і не вписуються в процес “планомірного, пропорційного 
розвитку економіки”, оскільки тимчасово виводять економічну 
систему з рівноважного стану, змінюють її функціональні зв’язки, 
виступають у ролі певного дестабілізатора економічної системи. 
Для підприємств АПК момент дестабілізації  утворює основну 
проблему та посилює суперечність між стабільністю та 
необхідністю розвитку. З плином часу інновація органічно 
вливається в середовище використання і економічна система має 
відновити свою здатність до функціонування без обмежень, що 
накладаються нововведеннями. Саме у подоланні суперечностей 
між функціонуванням і розвитком економічної системи полягає 
завдання ефективної інноваційної політики, а також вироблення 
ефективних механізмів регулювання відтворення в АПК.  

Імовірність подолання успадкованого та накопиченого 
негативу як в інноваційній сфері, так і безпосередньо в сільському 
господарстві існує через побудову адаптивного функціонального 
механізму управління інноваційним процесом на підприємствах 
АПК, під яким в подальшому ми будемо розуміти механізм, який 
трансформує приховані резерви системи АПК у можливості, 
максимально розкриває її потенціал, мобілізує фактори, що є 
визначальними при формуванні сприятливого економічного 
клімату для підприємств АПК. 

Ознакою інноваційного процесу є те, що його ефективність 
характеризується синергетичним ефектом, який виходить за межі 
підвищення результативності застосування тільки засобів 
виробництва. Саме пошук можливостей отримання синергетичних 
ефектів у розширеному відтворенні аграрного сектору є одним із 
завдань при формуванні механізму регулювання інноваційного 
відтворення підприємств АПК у процесі інноваційно-
інвестиційної діяльності, адже синергетика увібрала в себе риси та 
методи нелінійного підходу до розвитку систем, який має місце в 
економіці інновацій та є його сучасною парадигмою. Знаковим для 
дослідження є той факт, що нелінійне збільшення ефективності 
системи за визначенням притаманне синергетиці, так само як 
інновації, тому синергетика є прийнятним методологічним 
підходом для визначення особливостей механізмів регулювання 
інноваційного відтворення різних сфер економіки. І в цьому сенсі 
дослідження може сформувати нове визначення інновації, що 
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стосується агропромислового комплексу, спираючись на його 
індивідуальні особливості. 

Під інновацією в АПК можна розуміти результат у вигляді 
виготовленої інноваційної продукції, здобутий внаслідок 
об′єктивації синергетичних ефектів інноваційно-інвестиційного 
процесу  та їх реалізації у організаційно-економічній системі 
управління  розвитком  сфер АПК. При цьому під об′єктивацією 
розуміємо перетворення потенційних можливостей інноваційно-
інвестиційного процесу до нелінійного збільшення ефективності 
на реальні результати. 

Механізм управління можна розглядати як засіб розв’язання 
суперечностей явища чи процесу, послідовну реалізацію дій, які 
базуються на основоположних принципах, цільовій орієнтації, 
функціональній діяльності з використанням відповідних їй методів 
управління та спрямований на досягнення визначеної мети [3].  

Нечіткість у формуванні цілей і завдань механізмів 
регулювання спричинила безсистемну і ненадійну підтримку 
агропромислового комплексу з боку держави, тому більшість 
підприємств сьогодні функціонують в умовах ручного управління. 

Кожний механізм регулювання економіки в системній 
комплексності має доповнювати і розвивати попередній, а також 
впливати на наступний. Мова йде про систему механізмів 
регулювання, де повинна існувати чітка їх ієрархія і узгодженість 
функцій. Аналіз діючих механізмів на думку В. Амбросова і 
Т. Маренич, свідчить про їх дублювання, безсистемність, а також 
функціональну непогодженість [1]. 

В економічній літературі механізм державного регулювання 
визначається як сукупність організаційно-економічних методів та 
інструментів, за допомогою яких виконуються взаємопов′язані 
функції для забезпечення безперервної, ефективної дії відповідної 
системи на підвищення ефективності функціонування 
економіки [5]. 

Висновки. Таким чином при формуванні механізму 
регулювання інноваційно-інвестиційного відтворення на 
підприємствах АПК слід виходити з наступних міркувань: 

1) механізм як засіб розв’язання протиріч між стабільним 
розвитком  економічної системи та необхідністю її інноваційного 
оновлення повинен впливати на фактори, від стану яких залежить 
набуття економічною системою АПК стабільного інноваційного 
стану після дестабілізації, викликаної інновацією, (під стабільним  
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інноваційним станом розуміємо набуття інноваційним процесом 
незворотного плину); 

2)  механізм регулювання інноваційного відтворення в АПК 
при всій різноманітності засобів і об’єктів впливу повинен 
забезпечувати досягнення нелінійного збільшення ефективності, 
викликаного інновацією; 

3) механізм регулювання інноваційного відтворення в АПК є 
ієрархічною системою функціонально узгоджених механізмів 
регулювання різних сфер АПК, які в сукупності досягають  мети 
його якісного оновлення; 

4) оскільки невід’ємним елементом АПК є аграрна сфера, 
при формуванні такого механізму слід виходити з природних 
особливостей сільського господарства як сфери життєдіяльності 
людей та особливої сфери матеріального виробництва. 

Таким чином метою механізму регулювання інноваційно-
інвестиційного відтворення в АПК є набуття економічною 
системою АПК стабільного інноваційного стану через нелінійне 
збільшення ефективності, викликане інновацією. 

Перспективними напрямками досліджень у цьому напрямку 
є обґрунтування вибору об’єктів регулювання, на які слід 
здійснювати  вплив для надання системі рівноважного руху та 
набуття відтворювальним процесом а АПК інноваційної якості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

ОЛЕКСЕНКО Л.В., К.Е.Н., 
ВНЗ УКООПСПІЛКИ „ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ” 
 

Розглядаються шляхи підвищення конкурентоспроможності 
підприємств харчової промисловості. 

The ways of increase of competitiveness of enterprises of food retail industry are 
examined. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Забезпечення конкурентоспроможності продукції вітчизняних 
підприємств є першочерговим завданням. Діяльність сучасних 
підприємств харчової промисловості базується на розумінні 
потреб споживачів із зростаючими вимогами до якості продукції 
при скороченні споживання, змін кон’юнктури ринку та високого 
рівня галузевої експансії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
організації та розвитку підприємств харчової промисловості 
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присвятили наукові праці такі дослідники, як: П.П. Борщевський 
[1, 2], Л.В. Дейнеко [4, 5], Л.Г. Чернюк [2, 3], О.Б. Шмаглій [2] та ін. 
Висвітлюючи проблеми розвитку вітчизняних підприємств 
харчової промисловості вчені звертають увагу на теоретичні та 
практичні аспекти трансформації галузі в цілому, вказують на 
наявні резерви підвищення ефективності й інтенсивності 
виробництва. Проте недостатньо розкрито визначення основних 
тенденцій розвитку та стратегічних орієнтацій підприємств 
харчової промисловості. 

Цілі статті. Метою статті є висвітлення основних аспектів 
підвищення конкурентоспроиожності підприємств харчової 
промисловості шляхом застосування кластерних технологій. 

Виклад основного матеріалу. У порівнянні з обсягами 
виробництва хліба й хлібобулочних виробів у радянські часи, 
нинішні обсяги його випічки скоротилися катастрофічно – 
приблизно на третину. Якщо в 1990 р. було виготовлено 6,7 млн. т 
хліба й хлібобулочних виробів, то за останні 5-6 років обсяги 
знизилися, стабілізувавшись на рівні 2,3 млн. т.  

Діяльність хлібопекарських підприємств значно залежить від 
наявності та стану сировинної бази в регіоні. Основною 
сировиною для цих підприємств є борошно, тобто на діяльність 
хлібопекарських підприємств значно впливає ринок зерна в 
Полтавській області.  

Таблиця 1 
Аналіз виробництва хлібобулочних та кондитерських 
виробів у Полтавській області за 2006-2009 рр. 

Показники Вироби 
хлібобулочні 

Вироби 
кондитерські 
з цукру без 
вмісту какао 

Обсяги виробництва 2006 р., т 111792 4416 
Виробництво на 1 особу 2006 р., кг 45,5 1,7 
Обсяги виробництва 2009 р., т 94428 1657 
Виробництво на 1 особу 2009 р., кг 39,9 0,7 
Відхилення обсягів виробництва 
2009 р. від 2006 р., т -17364 -2759 
Відхилення виробництва на 1 особу 
2009 р. від 2006 р., кг -5,6 -1,0 
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Більшість вироблених товарів реалізується через роздрібну 
торгівлю. За останні роки в Полтавській області спостерігаються 
значні зміни в структурі роздрібної торгівлі, що відображає попит 
населення на продукти харчування, в тому числі і на хлібобулочні 
та кондитерські вироби. Також постійно змінюються і обсяги 
реалізованої хлібобулочної та кондитерської продукції в 
Полтавській області (табл. 2). 

На зростання виручки від реалізації продовольчих товарів в 
Полтавській області, в тому числі і кондитерських виробів, значно 
вплинув ріст цін на продукцію. 

Різке зростання цін на кондитерські вироби пов’язано з тим, 
що держава виділяє хлібопекарським підприємствам харчової 
промисловості дотації на відшкодування витрат на виробництво 
хліба і хлібобулочних виробів, які здійснюються за рахунок 
асигнувань на соціальний захист населення.  

Таблиця 2 
Структура роздрібного товарообороту підприємств 

харчової промисловості Полтавської області за 2006-2009 рр. 

Показники Вироби 
хлібобулочні 

Вироби 
кондитерські 

Всього 
продовольчих 

товарів 
Обсяги реалізації 
2006 р., тис. грн. 103256,3 76619,3 959644,2 
Питома вага, % 10,8 8,0 100,0 
Реалізація на 1 
особу 2006 р., грн. 40,4 30 379,8 
Обсяги реалізації 
2009р., тис. грн. 95526 146993,6 1688083,8 
Питома вага, % 5,7 8,7 100,0 
Реалізація на 1 
особу 2009р., грн. 40,1 61,7 708,7 
Відхилення обсягів 
реалізації 2009р. від 
2006р., тис. грн. -7730,3 70374,3 728439,6 

 
Негативним наслідком державного регулювання цін на хліб є 

низька рентабельність при одночасному встановленні цін на 
енергоносії, борошно і зерно на рівні світових. Це в свою чергу не 
дає можливості проводити модернізацію, переоснащення 
підприємств, сповільнює технологічний розвиток. 
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Сучасна структура українського ринку хлібопродуктів на 75% 
представлена середніми і великими промисловими 
підприємствами, 25% формують підприємства споживчої 
кооперації та дрібний приватний сектор. Перерозподіл власності 
сприяв формуванню великих холдингів, що займають 4-5% ринку 
і переважно працюють на свій регіон. Це АТ “Київхліб” (14,6% у 
національному виробництві хлібобулочних виробів), АТ 
“Донецькхліб” (10,7%), холдинг “ТіС” (7,1%), концерн 
“Хлібпром” (5,3%), ТОВ “Хлібні інвестиції” (5,2%), ВАТ 
“Кулиничівський хлібокомбінат” (4,4%) та інші, але останнім 
часом спостерігається тенденція до захоплення ринків сусідніх 
регіонів шляхом інтенсивного просування готової продукції. 

Проведений аналіз ринку хліба Полтавської області свідчить 
про зменшення обсягів виробництва продукції протягом останніх 
років, тоді як харчова промисловість має тенденцію до зростання. 
Виробництво хлібобулочних виробів на одну особу зменшилося з 
52,5 кг у 2004 р. до 48,5 кг у 2008 р. 

Основну частку регіонального ринку хліба утворюють 
підприємства м. Полтави. Виробництво хлібобулочних виробів у 
місті в 2009 р. було поділено між ВАТ „Полтавський 
хлібокомбінат” - 70%, ВАТ „Полтавський хлібозавод №2” - 17% і 
ВАТ „Полтавський хлібозавод “Південний”, ТОВ ВТК 
„Полтавахлібопром”, 8 мініпекарнями. У 2006 р. на ринку з’явився 
новий учасник - представник Харківської області ВАТ 
“Кулиничівський хлібокомбінат”, який займав сегмент від 16% у 
2006 р. до 57% у 2009 р. від загальної кількості реалізованого хліба 
у місті. Це характеризує основну тенденцію розвитку як 
регіонального, так і національного ринку хліба останніх років - 
укрупнення й концентрацію виробництва. 

Аналіз економічного середовища регіону підтверджує 
необхідність регулювання конкурентоспроможності регіональних 
виробників хліба. Визнаною стратегією підвищення 
конкурентоспроможності є застосування кластерних технологій.  

Кластерні організаційні технології можуть і повинні 
застосовуватися для вирішення саме практичних завдань розвитку 
економіки регіонів України. Необхідно відзначити, що кластерні 
організаційні технології можуть бути реалізовані у формі проектів і 
прoгpaм з використанням загальноприйнятих умов реалізації 
проектного підходу. Cтратегічні цілі кластерного проекту можна 
коротко сформулювати, як: 
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- регулювання конкурентоспроможності регіональних 
виробників учасників кластера; 

- відповідне збільшення суми прибутку й показників 
рентабельності за рахунок зростання конкурентоспроможності 
продукції; 

- використання й розширення регіональних мереж і каналів 
збуту продукції регіональних виробників; 

- завантаження галузей, суміжних із промисловістю, що 
становить ядро кластера; 

- максимально повна реалізація виробничого потенціалу 
регіону. 

У сучасній господарській практиці промисловий кластер – 
це група географічно об’єднаних та інтеграційно взаємозалежних 
компаній, що діють у певній сфері, взаємодоповнюють одна одну 
й посилюють, у результаті цього, конкурентні переваги окремих 
компаній, а, отже, і кластера в цілому. Однією з відмінних ознак 
промислового кластера в загальній моделі виробничо-
коопераційних та інших взаємодій суб'єктів господарювання є 
фактор територіальної локалізації. 

У деяких випадках кластери також містять у собі стратегічні 
альянси підприємств з університетами, дослідницькими 
установами, споживачами, технологічними брокерами й 
консультантами. Визначені в такий спосіб кластери можна вважати 
інноваційними системами прикладного значення. 

Для забезпечення таких основних функцій кластерів, як 
освоєння нових ринків, обмін технологіями й підвищення 
конкурентоспроможності регіону, у нього повинні входити 
регіональні громадські організації, асоціації, відповідні 
департаменти місцевих органів влади. При цьому слід відмітити, 
що роль регіональних органів влади є значною тільки на перших 
етапах формування кластерів: в оцінці економічного середовища 
регіону, у виборі найбільш перспективних напрямів створення 
кластерів, і обумовлена врахуванням інтересів регіонального 
розвитку, що не є пріоритетними для бізнесу. Надалі регулюючий 
вплив зі сторони влади скорочується і головну роль починають 
відігравати закони ринкової економіки, що стимулюють розвиток 
конкурентоспроможних виробництв, регіональні ж органи влади 
підтримують конкурентне ринкове середовище. 

Висновки. Таким чином, основними аргументами на 
користь використання кластерного методу управління 
регіональною економікою є: 
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1) висока узгодженість з самим характером конкуренції й 
джерелами досягнення конкурентних переваг; 

2) ефективне забезпечення функціонування міжгалузевих 
зв'язків, поширення технологій, навичок та інформації; 

3) можливість здійснення внутрішньої спеціалізації й 
стандартизації; збільшення продуктивності праці; 

4) мінімізація витрат на впровадження інновацій; наявність 
у структурі кластерів гнучких підприємницьких структур – малих 
підприємств, що сприяють формуванню інноваційних точок росту 
за рахунок високого ступеня спеціалізації при обслуговуванні 
конкретного промислового виробництва; 

5) можливості ефективного обміну ідеями між фахівцями, 
а, отже, формування конкурентного середовища. 

Виявлені переваги кластерної форми організації роботи 
підприємств харчової промисловості свідчать про те, що кластер є 
не тільки засобом досягнення цілей промислової політики, але і 
потужним інструментом для стимулювання регіонального 
розвитку. Використання кластерів у регіональному бізнесі створює 
додаткові можливості для підвищення конкурентоспроможності 
учасників об'єднання, сприяє посиленню інноваційної 
спрямованості, збільшенню зайнятості, заробітної плати, 
відрахувань у бюджети різних рівнів, підвищенню стабільності й 
конкурентоспроможності регіональної економіки в цілому. 
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УДК 331.5 
 

ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ 
 

ОПАЛЕНКО І.О., К.Е.Н.,  
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 
Розглянуто інновації на ринку праці України та проаналізовано їх 

вплив на підвищення ефективності діяльності державної служби зайнятості. 
The article focuses on the innovations at the labour market of Ukraine. 

Their influence on the efficiency increase of state employment  service activity is 
analysed. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Прогрес 

інформаційного суспільства вимагає постійного розвитку 
соціальних структур, програмних та технічних засобів, що 
використовуються для підвищення оперативності обслуговування 
клієнтів. Не виключенням є ринок праці, де вимоги шукачів 
роботи та роботодавців до методів підбору роботи і персоналу 
постійно зростають. Тому створення конкурентного середовища 
на ринку праці вимагає використання інноваційних чинників його 
розвитку, що входить до цілей Стратегії інноваційного розвитку 
України на 2010-2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів. У 
зв’язку з цим, актуальним є питання дослідження інноваційної 
трансформації сучасного ринку праці.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
становлення та розвитку ринку праці приділяється пильна увага в 
вітчизняній літературі. Численні аспекти даної теми широко 
дискутуються в науквих роботах Д.П. Богині, О.А. Грішнової, В.М. 
Геєця, Е. М. Лібанової та ін. Разом з тим, особливого розгляду 
потребує вивчення питання інноваційності ринку праці. 

Цілі статті. Ціллю даної статті є теоретико-аналітичне 
дослідження інноваційного розвитку ринку праці в Україні. 

Виклад основного матеріалу. За останнє десятиріччя на 
ринку праці України впроваджено ряд заходів інноваційного 
плану, які позитивно впливають на його кон’юнктуру. Зокрема, це 
інноваційні технології державної служби зайнятості, які 
забезпечують якісне надання послуг незайнятому населенню та 
роботодавцям. Головною серед них є ЄТОНН – єдина технологія 
обслуговування незайнятого населення (2001 р.), котра реалізується 
через ЄІАС – єдину інформаційно-аналітичну систему (із 2002 р.). 
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Створення єдиного інформаційного простору дає можливість 
формувати і підтримувати всеукраїнську базу оперативних вакансій 
і резюме шукачів роботи. З цією метою функціонують два 
Інтернет-ресурси:  

- офіційне представництво  www.dcz.gov.ua,  на якому 
ведеться широка інформаційно-роз’яснювальна робота про 
послуги державної служби зайнятості та норми діючого 
законодавства про зайнятість, он-лайн-консультаційні послуги; 

- медіа-ресурс «Труд» з пошуку роботи і персоналу 
www.trud.gov.ua, який є достойним конкурентом комерційних 
порталів щодо пошуку роботи та підбору працівників. За рахунок 
даних інновацій шукачі роботи мають ефективні інструменти, щоб 
вибрати гідні вакансії роботодавців, створити власне резюме, 
підписатися на отримання нових надходжень вакансій на власну 
електронну скриньку, пройти тестування для визначення нахилів, 
здібностей та напрямків побудови кар‘єри. Роботодавцям 
представлено зручні сервіси щодо пошуку персоналу.  

У 2009 р. послугами даних Інтернет-ресурсів скористалося 
2,6 млн. користувачів, яким надано 22,5 млн. послуг, що вдвічі 
більше ніж у 2008 р. Про популярність даних інновацій свідчать 
такі факти: за статистикою bigmir)net офіційний портал ДСЗУ вже 
два роки утримує 3-4 позицію лідера серед Інтернет-ресурсів 
органів виконавчої влади, а портал «Труд» посів третє місце в 
номінації «Соціальна інтернет-реклама» на IV Національному 
фестивалі соціальної реклами [1].  

Завдяки цим нововведенням центри зайнятості оптимально 
надають увесь спектр соціальних послуг як незайнятому 
населенню, так і роботодавцям. 

Серед останніх інновацій державної служби зайнятості –
профорієнтаційний термінал – це молодіжний 
профорієнтаційний Інтернет-портал, доступ до якого 
здійснюється через татч-скріни, розташовані у навчальних 
закладах. В цілому на території України встановлено термінали із 
інформацією для школярів, батьків та учителів. Вони працюють в 
таких режимах: «Абетка професій», «Це цікаво!», «Де отримати 
професію», «Де працювати», «Служба зайнятості для тебе», «Пізнай 
себе». Хоча нині кількість даних пристроїв в межах держави 
недостатня, цей інноваційний підхід допомагає зменшувати розрив 
між ринком освітніх послуг та ринком праці як на національному, 
так і на регіональному рівнях. Адже саме ці заходи дають змогу 
зорієнтуватися абітурієнтам на ринку праці, та певним чином 
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«застрахувати» себе від потрапляння в перенасичене фахове 
середовище по закінченню терміну навчання. 

Цікавим та корисним є інноваційний підхід до реклами 
послуг служби зайнятості, котра розміщується на маршрутному 
таксі, відео-екрані гіпер-маркетів, біжучій електронній стрічці на 
приміщеннях обласних та районних відділень.  

З розвитком інформаційних технологій мобільний зв’язок 
став більш доступним для широких верств населення, тому в кінці 
2006 р. на ринку праці впроваджено мобільний сервіс «Пошуку 
роботи». Механізм роботи сервісу наступний: людина відправляє 
смс на номер 730, в якому зазначає місто і бажану посаду. У 
загальнодержавній базі даних вакансій автоматично здійснюється 
підбір і подальша розсилка вакансій. Отримати інформацію про 
вакансії можливо також зателефонувавши з мобільного телефону 
на номер 730 та зі стаціонарного на номер 0-800-50-50-60. 

Працює система автодозвону, яка повідомляє на стаціонарні 
телефонні номери безробітниїх інформацію про наявність 
вакансій за наслідками автоматизованого підбору роботи. 

У поточному році мобільним сервісом “Пошук роботи” 
скористалось близько 900 тис. осіб, зокрема, 350 тис. громадян 
надсилали смс-запити, і їм розіслано 800 тис. смс-повідомлень з 
пропозиціями роботи, а 527 тис. осіб скористались голосовим 
сервісом, спілкування з клієнтами відбулось протягом 1,2 млн. 
хвилин. Сучасні засоби - СМС і голосові консультації у 2009 р. 
дозволили додатково залучити до отримання соціальних послуг з 
пошуку роботи понад 3,5 млн. осіб. Зокрема, мобільний пошук 
роботи, сприяв скороченню терміну пошуку роботи з 15 до 11 
днів [1]. 

Ще одним інноваційним рішенням з метою вдосконалення 
інформаційних послуг на Інтернет-порталі Державної служби 
зайнятості (www.dcz.gov.ua) є впровадження нового сервісу 
«Калькулятор розрахунку допомоги по безробіттю». Завдяки 
даному сервісу є можливість самостійно розрахувати та отримати 
інформацію щодо умов призначення статусу безробітного, 
тривалості та розмірів виплати допомоги з безробіття, існуючих 
обмежень щодо розміру виплат по певному регіону.  

Впровадження заходів інноваційного характеру вимагає 
значних фінансових ресурсів. За допомогою рисунку зображено 
динаміку обсягу видатків фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття.  
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Рис. Обсяг видатків фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття, тис. грн.
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Підтримка інформаційно-довідникової системи обслуговування безробітних

Інформаційні та консультаційні послуги

 
Джерело: [2]. 
 
Наведені дані демонструють динамічний ріст сум видатків 

фонду, що за період 2003-2008 рр. зріс у 2, 5 рази. Істотного росту 
зазнали й розміри фінансової підтримки інформаційно-
довідникової системи обслуговування безробітних та розмір 
фінансування інформаційних та консультаційних послуг. Щодо 
останніх, то суттєве збільшення суми у 2008 р. пояснюється 
хвилею скорочень працівників, що є наслідком початку 
економічної кризи.  

В цілому, застосування інноваційної системи роботи та 
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наполеглива праця висококваліфікованих колективів забезпечили 
у 2009 р. працевлаштування 702,7 тис. осіб безробітних, що 
особливо актуально в період кризового розвитку економіки. 

Запровадження державною службою зайнятості новітніх 
інформаційних технологій не тільки розширило коло 
користувачів інформації про вакансії, а і зменшило “інформаційну 
нерівність” серед населення регіонів (особливо це стосується 
сільських територій).  

Поряд з цим, інноваціями на ринку праці є лізинг персоналу, 
аутстафінг, аутсорсинг. 

Лізинг персоналу передбачає, що працівники перебувають у 
штаті підприємства-лізингодавця (спеціалізованої або 
рекрутингової агенції), яка забезпечує ними на певний період 
роботодавця-замовника. Обидві сторони: як роботодавець так і 
працівник укладають угоди з лізинговим провайдером. 
Роботодавець повинен надати роботу працівникові та сплатити 
послуги провайдера. Ця послуга дає можливість компанії-
замовнику швидко змінювати кількість персоналу залежно від 
ситуації та обсягів діяльності. Зокрема, її варто використовувати в 
таких випадках: відпускний період; відпустка спеціаліста в зв’язку з 
народженням дитини; тривала хвороба спеціаліста; 
короткотермінові проектні роботи; виставки, конференції; сезонні 
зростання обсягів діяльності [3]. 

Аутстафінг базується на виведенні персоналу за штат 
компанії. Компанія провайдер стає формальним роботодавцем для 
парціників компанії-клієнта і бере на себе повну відповідальність за 
них. Провайдер оформляє працівників у свій штат та відповідає за 
виплату заробітної платні, податків, проведення роботи з 
персоналом Аутсорсинг – це запозичення ресурсів ззовні. 
Передбачає виконання стороннбою організацією окремих завдань 
чи бізнес-процесів, які не є профільними для підприємства, але 
необхідні для повноцінного його функціонування [4].  

Висновки. Отже, використання інноваційних підходів та 
методів на ринку праці значною мірою зменшує напругу на ньому, 
задовольняючи швидкозмінні потреби як роботодавців так і 
працівників. У державної служби зайнятості, як у однієї з 
прогресивних соціальних служб в Україні, постійно зростають 
вимоги до якості даних, швидкості обробки інформації та 
інноваційності у прийнятті рішень. Тому й надалі за рахунок 
інновацій слід сприяти підвищенню оперативності та якості 
обслуговування клієнтів, адже суспільство і громадськість вимагає 
оперативних, актуальних і достовірних даних.  
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Проведений аналіз інноваційного середовища ринку праці 
свідчить про те, що впровадження та використання єдиної 
інформаційно-аналітичної системи надало можливість підняти 
соціальний захист населення від безробіття та надання соціальних 
послуг населенню і роботодавцям на якісно новий рівень, довівши 
його до сучасних міжнародних стандартів. Відповідно, одним із 
перспективних напрямів роботи державної служби зайнятості є 
налагодження ділових контактів з закордонними структурами 
даного профілю, розширення бази вакансій та резюме іноземною 
інформацією, що підвищить конкурентоспроможність робочої 
сили на міжнародному ринку праці.  
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Дослідженні ключові аспекти державного регулювання аграрних 

відносин як ланки цілісної системи, а також у визначені ключові регулятивні 
підходи, реалізація яких здатна забезпечити якісно нову ефективність 
державного регулювання в сфері аграрних відносин.  

Research key aspects of government control of agrarian relations as, and also 
in certain key regulyativni approaches realization of which is able to provide the 
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links of the integral system high-quality new efficiency of government control in the 
sphere of agrarian relations.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Кінцевим 

джерелом особливостей будь-яких економічних відносин є 
відносини власності. Зважаючи на роль землі особливості 
економічних відносин підприємництва аграрної сфери, тобто 
аграрні відносини пов’язані тут з власністю на землю. 

Власність на землю – це монополія певних суб’єктів 
розпоряджатися наданими їм ділянками як виключними, тільки їм 
підвладними сферами їх волі. Відповідно до цього, вплив 
земельної власності на підприємництво зводиться до економічного 
значення і способу використання при певних суспільних й 
економічних порядках цієї монополії. Господарська форма 
реалізації власності на землю та відповідна їй форма присвоєння 
умов виробництва, а значить, і результатів праці, виступає як 
землеволодіння. Зважаючи на все це, реальними учасниками 
відносин власності на землю виступають три суб’єкти: земельний 
власник, володар землі (орендар), працівник на землі (найманий 
робітник). 

Існування і розвиток підприємництва на засадах приватної 
власності на землю являє собою об’єктивний процес, зумовлений 
певною системою суперечностей і необхідністю їх вирішення. 
Найважливішими з них є:  

– суперечність між інтересами суспільства щодо 
використання землі як первісної і природної умови його існування 
та інтересами підприємця, який через свою економічну природу 
приватний інтерес ставить вище інтересів суспільства; 

– суперечність між розподілом землі, зумовленим 
відносинами власності на неї, і потребами її нового розподілу й 
перерозподілу, викликаних розвитком продуктивних сил; 

– суперечність між ринковими і природно-виробничими 
критеріями ефективності використання землі як вираз 
суперечностей між різними методами господарювання. 

Головним напрямом вирішення цих суперечностей є 
встановлення контролю з боку суспільства за використанням землі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження і 
публікації стосовно державного регулювання аграрних відносин 
свідчать про певний поворот від питань суто соціально-
політичних, на кшталт проблем зміни форм власності в аграрній 
сфері, до проблем підвищення виробничої ефективності 
сільського господарства шляхом зростання впливу держави на 
реальний стан аграрних відносин. У полі зору дослідників 
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перебувають методологічні питання державного регулювання 
земельних відносин, що випливають із особливостей землі як 
умови існування суспільства [3; 6], проблеми «тінізації» в аграрному 
секторі внаслідок недоліків державного регулювання в ньому [1; 2; 
7] та загальні принципи розвитку земельних відносин і 
становлення на цій основі земельного ринку [1; 8; 9]. 

Цілі статті полягають у дослідженні ключових аспектів 
державного регулювання аграрних відносин як ланок цілісної 
системи, а також у визначенні ключових регулятивних підходів, 
реалізація яких здатна забезпечити якісно нову ефективність 
державного регулювання в сфері аграрних відносин.  

Виклад основного матеріалу. Якщо абстрагуватися від 
ідеологічних підходів до аграрних відносин, розвиток їх пройшов 
в Україні у ХХ ст. декілька об’єктивно обумовлених етапів. 
Першим із них був так званий період «соціалізації» 
землекористування, коли головним чином здійснювалися спроби 
за допомогою насильницьких методів досягти соціальної 
справедливості в системі як землекористування, так і аграрних 
відносин взагалі. Другий етап можна назвати управлінсько-
виробничим. Головними ознаками його були спроби знайти такі 
методи регулювання державою існувавших земельних і аграрних 
відносин, що виходили із вимог ефективності 
сільськогосподарського виробництва як фундаментального і 
першочергового завдання. Значною мірою такі спроби виявилися 
декларативними [3, с.15]. Нарешті, третій етап, який охоплює 
початок ХХІ ст., характеризується зрощуванням питань 
радикальних змін у власності на землю в ринкових умовах, 
економічно ефективного сільськогосподарського 
землекористування, проблем поза-сільськогосподарського 
використання землі. 

Ці питання набули особливої гостроти, в атмосфері погоні 
за прибутком негативні явища в сфері аграрних відносин 
розквітають так, що починають зачіпати фундаментальні засади 
продовольчої безпеки держави і життєвого рівня суспільства. 

В сучасних дослідженнях стосовно державного регулювання 
аграрних відносин в умовах ринкової економіки виділяються три 
основоположних його типи: 

- «жорсткий» – використання адміністративних і фінансово-
економічних інструментів примусу і придушення економічних 
свобод, в першу чергу власників землі та землекористувачів, за 
допомогою заборон щодо певних способів використання 
земельних ділянок або набуття прав на них; формами його 
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здійснення виступає застосування державою виключно обмежень, 
санкцій, штрафів, ліцензій, дозволів, заборон тощо; 

- «м'який» – встановлення ліберальних обмежень за 
принципом: «дозволено все, що не заборонено законом»; 
інструментарієм реалізації такого типу регулятивних впливів 
держави, окрім ліберальних законів, є впровадження норм і 
стандартів, що економічно стимулюють якість робіт, послуг, 
продукції, а також операцій у сфері землеустрою і аграрного 
виробництва, охорони земель, ринку земель тощо; 

- «стимулюючий» – переважання ринкових інструментів 
впливу та створення державою сприятливого економічного 
середовища для власників землі та землекористувачів, діяльність 
яких відповідає суспільним інтересам, з цією метою 
використовуються системи державних замовлень та контрактів,   
державних дотацій, субвенцій, податкових та кредитних пільг 
тощо.  

Кожен тип державного регулювання має свої переваги та 
недоліки: «жорсткий» є найменш затратним для держави, але 
істотно пригнічує ринкове саморегулювання; ефект «м'якого» 
регулювання проявляється тільки після значного проміжку часу; 
«стимулююче» регулювання є особливо привабливим для 
власників землі і землекористувачів, але воно є «найдорожчим», 
оскільки потребує найбільших витрат суспільних ресурсів. На 
нашу думку, найбільш ефективною є така система державного 
регулювання аграрних відносин, що вибудована у формі 
комбінації різних типів регулювання.  

Обумовлені природою і історичними традиціями 
використання землі певні аграрні відносини, при збереженні 
однакової сутності, мають територіальні відмінності. Врахування 
територіальних аспектів регулювання аграрних відносин можливе 
на засадах використання державою трьох різних типів стратегії 
економічного розвитку. Стратегія рівномірного розвитку 
передбачає вирівнювання розвитку галузей і підприємств 
аграрного сектору шляхом перерозподілу капіталу між ними в 
напрямку так званої «рівності», починаючи з  високорентабельних 
підприємств і закінчуючи збитковими. Стратегія комплексного 
розвитку виходить із цілеспрямованого підходу до аграрного 
сектору економіки конкретного регіону як до сукупності 
взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих галузей і виробництв, що 
потребують підтримки, з орієнтацією на максимальний 
економічний і соціальний ефект. Поляризований розвиток 
базується на теоретичних засадах, що сформульовані Франсуа 
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Перру. Суть їх полягає у тому, що зростання відбувається спочатку 
в певних точках, або полюсах, а потім розповсюджується по 
різним каналам і дає кінцевий ефект стосовно всієї економіки. На 
практиці така стратегія полягає в тому, що наявні фінансові 
ресурси концентруються і направляються на формування полюсів 
(точок) зростання, а також для забезпечення мультиплікативного 
ефекту від вкладених коштів і здійснених міроприємств. Зважаючи 
на існуючий в Україні стан аграрних відносин, їх регулювання, на 
наш погляд, повинне бути орієнтоване на стратегію комплексного 
розвитку з використанням, особливо в депресивних галузях, 
механізмів поляризованого розвитку.  

Одним із основних шляхів повної реалізації потенціалу та 
підвищення конкурентоспроможності агропромислового 
комплексу на регіональному рівні є підтримка державою такого 
типу аграрних відносин, які зрослися з економічними відносинами 
інших сфер діяльності. Як свідчить світова практика, такі 
відносини виникають при створенні кластерів, у межах яких при 
підтримці держави відбувається поєднання виробничих процесів, 
науково-інноваційної діяльності і соціальної сфери. З точки зору 
ефективності кластери зарекомендували себе як активні „точки 
зростання" економіки. Один із фундаторів дослідження 
економічних питань формування та функціонування кластерів, 
Майкл Портер, зазначав, що чим більше розвинені кластери в 
окремій країні, тим вище в ній рівень життя населення і 
конкурентоспроможність компаній. Під „кластером" він розумів 
об'єднання взаємозв'язаних і взаємодоповнювальних підприємств, 
організацій, установ і зв'язаних з ними за географічною й 
функціональною ознаками органів державного управління, 
наукових закладів, різних інфраструктурних складових, 
працюючих на певній території, з певною метою. При цьому 
Портер стверджував, що в умовах глобалізації секторальний 
(галузевий) підхід до організації виробництва та управління втрачає 
свої позиції й на перший план виходять системи кластерної 
організації [4]. Відмова під впливом кластерів від галузевих аспектів 
управління навряд чи відповідає умовам аграрного виробництва 
України, в той же час їх виникнення і використання означає 
становлення якісно нового типу аграрних відносин, що 
обов’язково слід враховувати при їх державному регулюванні. 

Таке врахування потрібне не лише для досягнення за 
допомогою територіально-виробничих агропромислових кластерів 
високого рівня спеціалізації та концентрації галузей 
агропромислового виробництва, а й для формування на цій 
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економічній базі таких соціально-економічних кластерів, що 
створюють достойні умови життя сільських жителів, а також і 
формують привабливе обличчя українського села. Соціально-
економічна кластеризація під регулятивним впливом держави має 
бути облаштуванням сільських територій і поселень, поєднання їх із 
сучасними агропромисловою, агросервісною, житловою та 
культурною зонами на засадах економічної самодостатності й 
сталого розвитку. При цьому під сталим розвитком сільської 
території розуміється досягнення такого ступеня аграрно-
виробничих і соціальних відносин, при якому доходи від 
використання ресурсів і виробничих потужностей 
відшкодовуватимуть витрати, необхідні для подальшого соціально-
еколого-економічного розвитку, та забезпечуватимуть вищий від 
нормативного рівень життя населення [4].  

З точки зору регулювання державою аграрних відносин 
ключове, на наш погляд, економічне, соціальне і управлінське 
значення має той факт, що згідно ст. 13 Конституції України земля 
є об’єктом права власності Українського народу. Це означає, що у 
захисті права власності на землю зацікавлені не тільки громадяни і 
інші особи, а й Український народ в цілому [5].  

Висновки. Підсумовуючи розгляд комплексу найбільш 
назрілих проблем державного регулювання аграрних відносин, 
можна зробити висновок, що вирішення їх повинне базуватися на 
принципах, до яких входять: 

- доцільність – обґрунтування необхідності таких заходів 
державного регулювання аграрних відносин, які створюють 
економічну базу для удосконалення відносин господарських; 

- адекватність – відповідність змісту і форм державного 
регулювання економічним потребам та ринковим вимогам з 
урахуванням існуючих альтернатив; 

- ефективність – досягнення внаслідок регулятивних дій 
держави максимально можливих позитивних результатів за 
рахунок мінімізації витрат ресурсів завдяки новим відносинам, що 
формуються під її впливом; 

- збалансованість – забезпечення в процесі державного 
регулювання аграрних відносин балансу інтересів тих суб'єктів, що 
включені в ці відносини, а також фізичних і юридичних осіб та 
держави; 

- передбачуваність – такий характер  регуляторної діяльності 
держави, що дозволяє суб'єктам аграрних відносин передбачувати 
реальні наслідки цієї діяльності і здійснювати відповідно з ними
 планування власної діяльності; 
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- прозорість та врахування громадської думки – відкритість 
стосовно аграрних відносин всіх дій державних органів на всіх 
етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд зауважень 
та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку, 
обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих актів до відома 
фізичних та юридичних осіб, інформування громадськості про 
здійснення регуляторної діяльності держави в сфері аграрних 
відносин.  

- пріоритетом в системі впливу на земельні відносини є 
забезпечення державою права власності на землю Українського 
народу.   
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ПАСЕМКО Г.П., К.Е.Н., ДОЦЕНТ , ФІЛАТОВ В.П, СТАРШИЙ 
ВИКЛАДАЧ, ШЕВЧЕНКО С.В., ВИКЛАДАЧ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 
Обґрунтовано вибір статистичної моделі для проведення аналізу та 

прогнозу економічної діяльності сільськогосподарських підприємств (вибір 
джерел інформації та її первинний аналіз, можливість зменшення 
розмірності та підвищення адекватності моделі, визначення її типу). 

Grounded choice of statistical model for the lead through of analysis and 
prognosis of economic activity of agricultural enterprises (choice of information 
generators and it primary analysis, possibility of diminishing of dimension and 
increase of adequacy of model, determination of it to the type). 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток 

ринкової економіки передбачає підвищення самостійності 
підприємств у прийнятті рішень, у тому числі й при визначенні цін 
на вироблену продукцію. Процес реформування в сфері 
ціноутворення характеризувався відмовою від побудови планової 
системи цін і одночасно відсутністю досить твердої теоретичної 
бази для створення нового цінового механізму, що й слугувало 
фактором дестабілізації виробництва, у тому числі аграрного.  

Відмова від управління й планування цін, помилки в ціновій 
політиці негативно вплинули на розвиток національного 
сільського господарства в перехідний період. Погіршення 
матеріально-технічної, зростання боргів господарств стало 
слідством збитковості виробництва. Як наслідок, відбулося падіння 
темпів економічного розвитку, зниження рівня виробничих 
показників, у результаті нееквівалентного обміну сільського 
господарства з іншими галузями економіки погіршилися 
фінансово-економічні показники галузі.  

Гостра потреба в розробці цінового механізму, адекватного 
ринковій економіці обумовлена тим, що процес його 
реформування характеризується, з одного боку, розвитком нових 
форм і методів господарювання, а з іншого, відсутністю 
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економічних умов для успішної їхньої реалізації. Тому подальший 
розвиток сільського господарства, у першу чергу, залежить від 
формування адекватних ринку цінових відносин, в основі яких 
перебувають механізми державного регулювання й 
саморегулювання, що забезпечують паритетність економічних 
відносин, еквівалентність товарно-грошового обміну між 
суб'єктами ринку, створення рівних економічних умов 
товаровиробникам незалежно від форм власності й 
господарювання.  

Одним із засобів економічного аналізу та прогнозування 
подальшого розвитку даної ситуації є моделювання. Моделі 
являють собою формалізовані (логічно, графічно й алгебраїчно) 
описи різноманітних економічних явищ і процесів із метою 
виявлення функціональних взаємозв'язків між ними. Будь-яка 
модель (теорія, рівняння, графік і т.д.) є спрощеним, абстрактним 
відбитком реальності, тому що вся різноманітність конкретних 
деталей не може бути одночасно прийнята до уваги при 
проведенні дослідження. Тому жодна модель не абсолютна, не 
вичерпна, не всеосяжна. Вона не дає єдино правильних відповідей, 
адресованих конкретним підприємствам у конкретний період часу. 
Проте за допомогою таких узагальнених моделей визначається 
комплекс альтернативних заходів спрямованих на досягнення 
поставлених цілей. 

Забезпечувана за допомогою моделей багатоваріантність 
засобів аналізу економічних проблем дозволяє домагатися 
необхідної альтернативності і гнучкості діяльності підприємства. 
Використання статистичних моделей дає можливість оптимізувати 
діяльність підприємств, зробити прогноз його розвитку в 
ринкових умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній та 
зарубіжній літературі приділяється значна увага проблемам 
прогнозування економічних показників, економічного 
моделювання, теоретичним основам та принципам побудови 
моделей. Даній темі присвячені праці багатьох науковців, серед 
яких варто відмітити К. Іберла, О. Г. Івахненко, К. Д. Льюис, 
Т. В. Белова О. В.  Ульянченко, та іншіх [1 - 5]. 

Цілі статті. Мета статті полягає в теоретичному 
обґрунтуванні вибору та побудови статистичної моделі для 
проведення аналізу та прогнозу економічної діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Первинна інформація 
економічної діяльності сільськогосподарських підприємств в 
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основному збирається із даних статистичної звітності діяльності 
підприємств. Вона жорстко прив’язана до затверджених форм 
звітності. Але при проведенні вибірки багаторічних даних 
потрібно особливу увагу звертати на всі зміни і доповнення цих 
форм звітності, що можливо були проведені за період терміну 
дослідження. Ця інформація має стандартні коди всіх показників 
або чинників, що дає можливість проводити вибірку тих 
підприємств, які підпадають під напрямок наукового пошуку. 

На першому етапі проведення досліджень необхідно 
провести чіткий аналіз самої природи обраних даних. А саме – 
одиниць виміру даних (особливо приставки тис., млн.); природної  
вагомості кожного чинника; прорахувати співпадання балансу 
витратних показників; перевірити достовірність розрахунку 
відносних величин (урожаю, ц/га; продуктивності тваринництва – 
привіси, надої та ін.). Тільки після уточнення, виправлення або 
виключення даних можна перейти до побудови економіко-
статистичних моделей. 

В практиці побудови множинних (багатофакторних) 
кореляційних моделей існує певна проблема обмеженості у 
кількості факторів. Ця обмеженість особливо суттєво впливає на 
якість прогнозного моделювання при наявності нелінійних 
зв’язків, що визначаються шляхом штучного введення додаткових 
так званих псевдофакторів. Ці додаткові фактори являють собою 
добутки або ступеневі функції із чинників первинної інформації. 
Так, наприклад, повна квадратична модель для 10 чинників має 
додатково 56 псевдофакторів. Повна квадратична модель має 
такий загальний вигляд: 
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де Y – величина показника, що досліджується як залежна; xi 

– і-тий незалежний чинник; x2i , xi xj – псевдофактори; y0 – вільний 
член моделі; аі,bi, cij – коефіцієнти моделі. 

Діяльність сільськогосподарських підприємств описується 
значно більшим числом чинників ніж 10. Тому для зменшення 
розмірності моделей у якості факторів можна використовувати 
лінійні комбінації первинних даних. Такі комбінації надає 
факторний аналіз, що підбирає або об’єднує первинні дані за 
схожою природою їх відхилень від середньої (дисперсій) із 
зберіганням величини загальної дисперсії всього об’єднання 
чинників. 
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Для проведення факторного аналізу на першому етапі всі 
первинні дані (чинники) нормуються, тобто для порівняння 
відхилень від середньої виключається розмірність величин:  


xxx i
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ˆ  , 

 де ix̂  - нормована величина і-того за вибіркою даного; ix  - 
фактична величина і-того за вибіркою даного; x  - її середнє 
значення; σ – її середньоквадратичне відхилення. Далі треба задати 
рівень збереження загальної дисперсії, що повинен бути в 
інтервалі (0,99 – 0,81). На підставі загальної кореляційної матриці  
nn – розмірності методом VARIMAX проводиться визначення 
матриці факторних навантажень  nm – розмірності, де m – 
кількість лінійних комбінацій нормованих даних, що забезпечує 
заданий рівень збереження загальної дисперсії. 

Переходячи до виразу представлення елементарних 
алгебраїчних перетворень багатомірних інформаційних масивів у 
матричній формі приймаємо наступну систему позначень: Хk·n – 
початкова інформаційна матриця розмірності kn, де k – 
загальний обсяг вибірки або кількість об’єктів, що досліджуються; 
n – загальна кількість визначених чинників по об’єктам 
дослідження; Nσ – оператор нормування даних за формулою 
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ˆ , де j – індекс чинника; і – номер об’єкту дослідження 

за об’єднаною вибіркою даних; nkX 
ˆ  - нормована інформаційна 

матриця, що має вигляд nkX 
ˆ = Nσ(Хk·n), при цьому середнє ix̂ j 

дорівнює 0, тобто 0ˆ jx , а 1ˆ j ; Фn·m - матриця факторних 
навантажень, що забезпечує зменшення розмірності після 
проведення перетворень шляхом визначення матричного добутку 
Zk·m  = nkX 

ˆ  Фn·m , де Zk·m  - інформаційна модифікована матриця 

об’єктів дослідження, де zij = lj

nl

l
ilx 
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ˆ ; lj  – елемент матриці Фn·m, 

при цьому  і  [1; k],  j  [1; m]. 
Для підвищення тісноти зв’язків показника, що 

досліджується як залежний – Y, із модифікованими сполученнями 
незалежних чинників zj проводиться таке перетворення аргументів, 
як центрування. Аналітичне визначення констант центрування 
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проводиться на підставі знаходження екстремального 
(максимального за абсолютною величиною) значення 
коефіцієнтів парної кореляції відносно Y  та (zj + аj)2 при 
вирішенні системи лінійних рівнянь де коефіцієнтами виступають 
статистичні моменти не вище шостого порядку відносно змінних 
Y та zj . Константи центрування - аj формуються програмно у 
векторному вигляді і подалі використовуються для визначення 
відцентрованих даних jijij azz ~  . 

Обґрунтування вибору самого вигляду багатофакторної 
статистичної моделі (виробничої функції) для найбільш 
об’єктивного аналізу основних економічних показників діяльності 
сільськогосподарських підприємств було побудовано на ідеї так 
званого ефекту насиченості або поступового гальмування 
зростання результуючих величин при рівномірному змінюванні 
величин чинників, що визначені як незалежні. Нами пропонується 
багатофакторна еліпсоїдальна  модель виду: 
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де Y – величина одного із основних економічних показників 
діяльності сільськогосподарських підприємств, тис. грн.;  y0 – 
величина зсуву основного економічного показника діяльності 
підприємства для уточнюючій моделі, тис. грн.; 0

~z  - вільний член 
еліпсоїдальної  моделі; bi, cij – коефіцієнти моделі. Коефіцієнти 
моделі 0

~z , bi, cij – визначаються за стандартними програмами 
побудови множинних (багатофакторних) кореляційних моделей. 

Оформлення результатів аналізу та прогнозу рівня змін 
основних економічних показників діяльності 
сільськогосподарських підприємств проводиться програмними 
засобами EXCEL. 

Висновки. Первинна інформація обирається із 
статистичної звітності підприємств. Обрану інформацію 
необхідно опрацювати з метою недопущення спотворення 
результатів. Для зменшення розмірності моделей у якості факторів 
можна використовувати лінійні комбінації первинних даних. Такі 
комбінації надає факторний аналіз, що підбирає або об’єднує 
первинні дані за схожою природою їх відхилень від середньої 
(дисперсій) із зберіганням величини загальної дисперсії всього 
об’єднання чинників. Для підвищення тісноти зв’язків показника, 
що досліджується як залежний – Y, із модифікованими 
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сполученнями незалежних чинників zj проводиться таке 
перетворення аргументів, як центрування. Для найбільш 
об’єктивного аналізу основних економічних показників діяльності 
сільськогосподарських підприємств нами пропонується 
багатофакторна еліпсоїдальна  модель. 
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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЯК ОДИН ІЗ 
ШЛЯХІВ ДО РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ 

 
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Ю.К., АСПІРАНТ, 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
У статті розглядається державна фінансова підтримка та її 

важлива роль у агропромисловому комплексі. На прикладі Харківської 
області було розглянуто стан сільськогосподарських підприємств, надану 
державну підтримку с/г вииробництву за рахунок бюджетних дотацій. Були 
зроблені певні висновки з пропозиціями до них. 

In the article the state financial support, its influences and a role of 
agriculture are considered. On an example of the Kharkov region the condition of the 
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agricultural enterprises has been considered, the state support due to budgetary grants 
is given. The certain conclusions have been done with offers to them.   

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Нинішня 

світова фінансово-економічна криза в Україні набула особливо 
гострої форми. Вона прокралася у всі галузі, не обминула і сферу 
АПК. Знижуються обсяги виробництва, галузь тваринництва 
занепадає, внаслідок чого країна стає імпортерозалежною від м 
’ясної продукції, в галузі рослинництва вирощування деяких 
культур стає нерентабельним, а зношеність та застаріла техніка 
призводить до погіршення якості продукції, що тим само не 
відповідає міжнародним стандартам якості, а це в свою чергу 
знижує конкурентоспроможність на внутрішньому та світовому 
ринку. 

Сучасне сільськогосподарське виробництво великою мірою 
залежить від державної підтримки. Державна бюджетна підтримка 
повинна сприяти збільшенню обсягів виробництва продукції, 
забезпечити безперебійність кругообігу основного й оборотного 
капіталу, надавати конкурентоспроможності продукції на 
внутрішньому і світових ринках, поліпшувати життя аграріїв, 
активно впливати на процеси відтворення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок 
у теорію та методологію фінансового забезпечення аграрної 
сфери зробили такі вчені, як В.Я. Амбросов, В.Г. Андрійчук, В.П. 
Горьовий, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем’яненко, В.К. Збарський, Ф.В. 
Іванина, Т.Г. Маренич, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, та інші 
науковці.  

Цілі статті. Метою дослідження є аналіз бюджетного 
фінансування сільськогосподарських підприємствах Харківської 
області та виявлення резервів підвищення його ефективності. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначає Т.Г. Маренич 
“За допомогою держави в аграрній галузі необхідно 
цілеспрямовано формувати напрямки нагромадження і 
споживання, через які забезпечується нарощування виробничих 
фондів, оборотних коштів, споживчий та платоспроможний 
попит. Вже зараз державна підтримка і відповідний механізм 
повинні допомогти галузі та регіонам виробити економічні цілі, 
що передбачають зростання виробництва конкурентоспроможної 
продукції, стабілізацію економічного та фінансового положення, 
відродження соціальної інфраструктури села” [1, с. 18]. 

В багатьох країнах світу плідно застосовується державна 
підтримка аграріїв, що дає позитивні результати розвитку цієї 



 284 

галузі, адже сільське господварство обумовлене сезонністю 
виробництва та реалізації продукції. 

За допомогою державної фінансової підтримки, можна 
вплинути на процеси відтворення, та покращити фінансовий стан 
сільськогосподарських підприємств, адже розширене відтворення 
зможе вирішити набуваючу проблему продовольчої безпеки 
країни. На процеси відтворення можна вплинути за допомогою 
бюджетних дотацій у сільське господарство, зменшення 
відсоткових ставок по кредитах, врегулювання цін на с/г 
продукцію, адже вона буває нижчою за собівартість цієї продукції, 
державна підтримка лізингових технологій для аграріїв, бо фізичне 
старіння основних засобів випереджує їх оновлення. 
Сільськогосподарські виробники повинні відчути захист з боку 
держави, бо самостійно на сучасному етапі  вирішити багото 
складних питань занадто важко. 
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Рис. 1. Економічні результати сільськогосподарського 

виробництва Харківської області за 2007-2009рр. 
Джерело: [2, с.22; 3, с.36; 4, с.27 ]. 
 
Дивлячись на рисунок 1, ми помічаємо, що кількість 

підприємств щороку зростає, але одержані прибутки знижуються і 
рентабельність залишається нестабільною.   

Одним із основних напрямів підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників є бюджетна 
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тваринницька дотація й державна підтримка виробництва 
продукції рослинництва.[5] 

Таблиця 1 
Державна підтримка сільського виробництва за рахунок 
бюджетних дотацій у Харківській області за 2007-2009рр. 

Роки Рослинництва, тис.грн. Тваринництва, тис.грн. 
2007 28684,7 38902,5 
2008 40498,4 40890,4 
2009 2587,1 10794,6 

Джерело: [2, с. 81,82; 3, с. 109,111; 4, с.88,90] 
 
З представленої таблиці ми можемо спостерігати, що з 

кожним роком державна підтримка сільського виробництва за 
рахунок бюджетних дотацій занадто зменшується, тобто державну 
підтримку сільськогосподарські підприємства практично не 
відчувають, вони змушені самостійно вирішувати фінансові 
питання. 

Щорічна зміна порядків та механізмів виділення коштів з 
державного бюджету, їх громіздкість, запізніле затвердження й 
внесення до них неодноразових змін протягом року спричиняє 
несвоєчасне одержання коштів державної фінансової підтримки та 
неефективне їх використання і повернення в кінці року до 
державного бюджету[5]. 
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Рис. 2. Рівень рентабельності реалізації сільськогосподарської 

продукції у Харківської області за 2007-2009рр. 
Джерело: [2, с.24; 3, с. 38; 4, с. 29] 
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Розглянувши рисунок 2, можна зробити висновок, що за 
останні 3 роки, галузь тваринництва, порівнюючи з 
рослинництвом знаходиться в занепаді, тобто нерентабельна. 
Лише в 2008 році спостерігалось невелике пожвавлення в галузі 
тваринництва. 

На думку М.Я. Дем’яненка, розв’язання проблем в аграрному 
секторі економіки, в умовах обмеженості коштів бюджету, можливе 
на основі концетрації державної фінансової підтримки та вибору й 
поетапного розв’язання першочергових проблем із виробництва 
стратегічних видів сільськогосподарської продукції [6]. 

Ми погоджуємося з цією думкою, бо фінансова підтримка 
галузі рослинництва та тваринництва це запорука продовольчої 
безпеки нашої країни. Особливу увагу треба звернути на велику 
диспропорцію галузі тваринництва від галузі рослинництва.  

Як зазначає В.Я. Амбросов “Практика свідчить про 
недофінансування сільськогосподарських підприємств через 
недоодержання дотацій, компенсацій, відшкодування ПДВ, нестачу 
інвестицій. Фінансування здійснюється в незначних обсягах. Тому 
держава зобов’язана встановити жорсткий мораторій на 
проходження фінансових ресурсів із бюджетів безпосередньо до 
кожного сільськогосподарського підприємства, включаючи 
фермерські господарства. Система фінансової підтримки має бути 
цілком адаптованою до особливостей регіонов і умов 
функціонування підприємства” [7, с. 28]. 

Висновки. Незадовільний стан сільськогосподарських 
підприємств, низький рівень рентабельності, велике відставання 
галузі тваринництва від галузі рослинництва, зменшення обсягів 
фінансування з боку держави, все це значною мірою стримує 
процес розширеного відтворення. В результаті ми маємо 
низькорозвинуту галузь АПК, хоча вона має великий потенціал 
для розвитку в майбутньому і може вивести країну з затяжної 
кризи, тому підтримка агропромислової галузі повинна стати для 
влади першочерговою. 
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УДК 338.43 

 
ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ЗЕРНА 

 
ПЕТРЕНКО Ю.А., АСПІРАНТ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 
Розглянуто питання поняття інфраструктури ринку, 

узагальнюються та визначаються елементи і недоліки сучасної 
інфраструктури регіонального ринку зерна. Стверджується, що однією з 
найголовніших функцій інфраструктурних формувань є більш швидке 
товаропросування та обіг оборотних коштів. 

The question of concept of market infrastructure is considered, elements and 
lacks of modern infrastructure of regional market of grain are summarized and 
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determined. It becomes firmly established that one of the most important functions of 
the infrastructural forming there are more rapid advancement of commodity and 
appeal of circulating assets. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Ринок є 

динамічною системою, яка постійно змінюється в часі та просторі. Проблема 
формування та функціонування ринків зерно продукції  в Україні та за 
кордоном досліджувалися багатьма вченими. Проте окремі питання у сфері 
маркетингової діяльності, особливо на регіональних ринках, залишаються 
недостатньо розробленими. Це стосується взаємовідносин між складовими 
маркетингового ланцюга, збалансування попиту та пропозиції, прогнозування 
розвитку регіонального зернопродуктового підкомплексу, організації 
маркетингової інфраструктури регіону. 

Забезпечення ефективної роботи аграрного сектора 
економіки України та його конкурентоспроможності значною 
мірою залежить від стану розвитку ринкової інфраструктури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У світовій 
літературі на початку ХХ століття термін “інфраструктура” був 
уперше використаний в економічному аналізі діяльності 
озброєних сил, причому “інфраструктура” розглядалася воєдино з 
такою категорією, як логістика. Останнім часом деякі фахівці 
ототожнюють інфраструктуру з логістикою, відзначаючи, що 
“логістика це виробнича інфраструктура економіки, яка заснована 
на чіткій взаємодії попиту, постачання виробництва, транспорту і 
розподілу продукції” [4]. 

Більшість наукових досліджень інфраструктури була 
здійснена вітчизняними економістами на базі теоретичних основ 
наукового комунізму. У своїй праці “Капітал” К. Маркс розглядає 
капіталістичне виробництво як єдність двох процесів: процесу 
праці, що створює матеріальні блага, і процесу збільшення 
вартості – виробництво капіталу [1]. Порівнюючи виробництво та 
інфраструктуру як функціональну підсистему процесу 
виробництва, В.П. Федько та Н.Г. Федько роблять висновок про 
подвійну природу інфраструктури: відображує певний процес 
праці і збільшує вартість шляхом вкладення капіталу в цю сферу 
[2]. 

Для більшості країн проблема полягала не в тому, що була 
відсутня елементарна інфраструктура, а в тому, що ця 
інфраструктура призначалася для централізованої планової 
економіки. 
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Інфраструктура не може існувати сама по собі, без свого 
об’єкта обслуговування. Між інфраструктурою і об’єктом її 
обслуговування завжди повинен існувати причинно-наслідковий 
зв’язок, який дозволяв би визначати характер і вимірювати вплив 
інфраструктури на об’єкт. Як визначальні ознаки і критерії 
інфраструктури здебільше дослідників виділяють: 

- виробнича діяльність інфраструктури не створює нової 
натурально-речовинної форми продукту, а лише збільшує вартість 
вже створеної; 

- процес виробництва відділяється від споживання 
корисного ефекту; продукція інфраструктури, що виступає у 
формі процесів переміщення, зберігання, передачі інформації, не 
підлягає зберіганню або складуванню. 

Цілі статті. Питання ринкової інфраструктури вимагає 
постійного пошуку та аналізу функціонування 
сільськогосподарської продукції. Зокрема наявний потужний 
виробничо-технологічний і природнокліматичний потенціал АПК 
України використовується не повністю. Зазначені обставини 
зумовили актуальність теми дослідження та його основні завдання. 

Виклад основного матеріалу. Маркетингова 
інфраструктура ринку – суспільна складова загального основного 
капіталу, який є необхідним для формування ринку та 
забезпечення його сталого ефективного розвитку, зокрема на 
регіональному рівні.  

Характеризуючи інфраструктуру ринку зерна, на наш 
погляд, потрібно мати на увазі передусім комплекс видів діяльності, 
які створюють умови для ефективного функціонування ринку 
зерна. 

Закон України “Про зерно та ринок зерна в Україні” трактує 
інфраструктуру ринку як комплекс виробничих і невиробничих 
формувань, які забезпечують умови виробництва зерна, його 
заготівлі, зберігання, переробку, реалізацію, страхування, 
кредитно-фінансові та інші послуги. Інфраструктура ринку зерна 
повинна бути дуже динамічною системою, інакше може 
гальмувати розвиток торгових зв’язків [3]. 

При дослідженні інфраструктурних елементів ринку зерна 
необхідно зосередити увагу лише на тих, які безпосередньо 
забезпечують умови для здійснення виробництва у галузі, а також 
товароруху продукції до кінцевого споживача і управління ними. 

Необхідною і фундаментальною основою ефективної 



 290 

моделі організації ринку зернової продукції є обґрунтування 
маркетингової, фінансово-кредитної, виробничої, науково-
інноваційної та координуючої інфраструктури. Така класифікація 
дозволяє виділити функції кожного виду інфраструктури і 
фізичних елементів, що входять до її складу. 

Результативність розвитку виробництва зерна у великій мірі 
залежить від ефективності взаємодії суб’єктів господарювання із 
зовнішнім середовищем і особливо інфраструктурою. Рівень 
розвитку інфраструктури є критерієм якісної характеристики 
ринку. 

Виробнича інфраструктура опосередковує виробничий 
процес, забезпечуючи в першу чергу необхідні умови для його 
здійснення. Сюди слід віднести підприємства по вирощуванню 
зерна, особисті селянські господарства населення, де 
безпосередньо виробляється продукція галузі; промислові 
підприємства і цехи, що займаються переробкою зерна; складські 
приміщення, де здійснюється зберігання готових до реалізації чи 
споживання товарних ресурсів та інші. 

Фінансово-кредитна інфраструктура на ринку зерна 
охоплює інституційні структури, що сприяють безперебійності, 
ритмічності виробництва, реалізації продукції і руху її до кінцевого 
споживача. До неї належать: банки та інші фінансово-кредитні 
установи  здійснюють банківське і кредитне обслуговування 
виробників зерна, переробних підприємств, посередницьких і 
збутових формувань, які займаються закупівлею, переробкою і 
реалізацією зернової продукції; транспортне та інформаційне 
обслуговування виробників, переробних галузей, підприємств і 
організацій із збуту тощо. 

Маркетингова інфраструктура – це системоутворюючий 
елемент. Головним принципом існування ринкових відносин є 
конкуренція, а її основним інструментом  ціна. Маркетингову 
інфраструктуру у формуванні ринкової системи можна розглядати 
як з’єднувальний елемент між виробництвом і споживанням, вона є 
генератором цін і конкурентних відносин, тобто 
системоутворюючим елементом ринкової економіки та розвитку 
ринку зерна. До її складу належать: гуртово-роздрібна торгівля, 
торгівельно-розподільчий комплекс, сервісно-логістичний 
комплекс, рекламно-інформаційно-аналітичний комплекс. 
Реалізуючи законодавчі та нормативні акти держави, можна 
диференційовано і з різним ступенем впливу втручатися у 
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функціонування ринкового механізму, сприяти розвитку 
конкуренції, або ж навпаки  створювати монопольні структури, 
які обмежують свободу руху товару, капіталу чи робочої сили. 
Інфраструктура галузевого ринку праці забезпечує загальні умови і 
правила функціонування ринку зерна, тенденції поведінки усіх 
суб’єктів ринку та їх взаємодію. 

Таким чином, інфраструктура ринку зерна включає 
комплекс елементів та видів діяльності, які створюють 
організаційно-економічні умови для ефективного функціонування 
ринкового механізму. Визначивши інфраструктурні складові ринку 
та їх функціональну роль, можна використовувати цілеспрямовані 
заходи з метою формування ефективного механізму 
функціонування на ринку зернової продукції.  

В розвитку інфраструктури ринку зерна в Україні серйозним 
недоліком залишається недостатньо розвинена, оснащена 
застарілими засобами база підприємств зі зберігання зерна, високі 
тарифи на послуги з доробки, зберігання зерна, його 
транспортування. Можливості самих виробників зерна у вирішенні 
цих питань стали гіршими. Розпаювання власності колишніх 
колективних сільськогосподарських підприємств та пов’язане з 
цим процесом розукрупнення господарств значною мірою 
підірвало матеріальну базу для зберігання зерна. Будівництво 
нових зерносховищ, механізованих критих токів майже не 
ведеться. Такі умови змушують виробників зерна погоджуватися на 
продаж зерна за не зовсім вигідними для них демпінговими 
цінами. 

В Україні виробництво зерна є одним з стратегічних 
напрямів зовнішньої політики на світовому ринку. Відтак, 
головними шляхами його збільшення є стимулювання 
селекціонерів, створення внутрішньої конкуренції 
товаровиробників, зниження інфраструктурних витрат тощо. Для 
подолання негативних тенденцій і збільшення виробництва та 
експорту зерна окрім зазначених шляхів, необхідно забезпечити 
ефективне функціонування ринку землі, усунути штучну 
монополію у сфері збуту зерна, опримізувати діяльність аграрних 
бірж та підвищити прозорість на внутрішньому ринку. 

Висновки. Термін “інфраструктура ринку зерна” являє 
собою комплекс видів діяльності, які створюють умови для 
ефективного функціонування ринку зерна. інфраструктура ринку 
зерна включає комплекс елементів та видів діяльності, які 
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створюють організаційно-економічні умови для ефективного 
функціонування ринкового механізму. Визначивши 
інфраструктурні складові ринку та їх функціональну роль, можна 
використовувати цілеспрямовані заходи з метою формування 
ефективного механізму функціонування на ринку зернової 
продукції. 

Маркетингова інфраструктура ринку – суспільна складова 
загального основного капіталу, який є необхідним для формування 
ринку та забезпечення його сталого ефективного розвитку, 
зокрема на регіональному рівні. 

 Одна з найголовніших функцій інфраструктурних 
формувань полягає в більш швидкому товаропросуванні та обігу 
оборотних коштів, у прискореному обміні товару на гроші, 
послабленні ступеня ризиків. Вона сприяє економічній 
ефективності ринку. На жаль, не всі торговельні формування, яких 
існує на ринку зерна досить велика кількість, дотримуються таких 
правил. Це є одним зі серйозних недоліків сучасної 
інфраструктури, зокрема тієї, яка обслуговує ринки 
сільськогосподарської продукції. 

В Україні виробництво зерна є одним з стратегічних 
напрямів зовнішньої політики на світовому ринку. Відтак, 
головними шляхами його збільшення є стимулювання 
селекціонерів, створення внутрішньої конкуренції 
товаровиробників, зниження інфраструктурних витрат тощо. Для 
подолання негативних тенденцій і збільшення виробництва та 
експорту зерна окрім зазначених шляхів, необхідно забезпечити 
ефективне функціонування ринку землі, усунути щтучну 
монополію у сфері збуту зерна, опримізувати діяльність аграрних 
бірж та підвищити прозорість на внутрішньому ринку. 
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ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 
КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ  ПІДПРИЄМСТВА  
 

ПИСАРЕНКО В.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ,  ЧЕРНЕЦЬКА О.В., 
МАГІСТРАНТ, ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
Стаття присвячена дослідженню теоретичних і методичних основ 

формуванню і реалізвції конкурентної стратегії аграрних підприємств. 
Розкрито її значення для підвищення ефективності роботи аграрних 
підприємств.  На підставі теоретичного аналізу та практичних досліджень 
стану стратегічного потенціалу аграрних підприємств Новосанжарського 
району Полтавської області сформована конкурентна стратегія 
підприємств даної сфери. 

Work is devoted research of theoretical and methodical bases forming and 
realizvcii of competition strategy of agrarian enterprises . Its value is exposed for the 
increase of efficiency of work of agricultural enterprises. On the basis of theoretical 
analysis and practical researches of the state of strategic potential of agrarian 
enterprises of Novosanzharskogo of district of the Poltava area competition strategy 
of enterprises of this sphere is formed. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Становлення 

ринкової економіки в Україні супроводжується затяжною 
економічною та соціальною кризою, що негативно впливає на 
діяльність аграрних підприємств і сільського господарства в 
цілому. Трансформаційні процеси вимагають обґрунтування 
принципово нової системи розроблення конкурентних  стратегій 
сільського господарства. Треба знайти цільові орієнтири, що є 
вирішальними для успіху аграрних підприємств, ідентифікувати їх, 
виробити критерії та вжити заходів щодо їхнього досягнення – 
саме в цьому й полягає стратегічне управління. 

В умовах України теорія і практика стратегічної діяльності та 
управління нею ще не зайняли належного місця. Думки більшості 
керівників підприємств щодо потреби освоєння та застосування 
стратегічного управління в умовах діяльності аграрних підприємств 
коливаються від ствердження про неможливість використання 
досвіду зарубіжних корпорацій на українських підприємствах, до 
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дуже обережного погодження з тим, що окремі елементи 
стратегічного управління, певно, будуть корисними в недалекому 
майбутньому. 

Але ж, конкурентні стратегії складаються з ряду підходів і 
напрямів, що розробляються керівництвом з метою досягнення як 
найкращих показників роботи в одній конкретній сфері діяльності. 
Вони визначають засоби конкурентної боротьби фірми на 
цільових ринках і виступає як: своєчасна реакція на зміни в галузі, в 
економіці в цілому, в політиці й інших значущих сферах; розробка 
конкурентноздатних заходів і дій, ринкових підходів, які можуть 
забезпечити міцну перевагу перед конкурентами; об'єднання 
стратегічних ініціатив функціональних відділів; вирішення 
конкретних стратегічних проблем, є актуальними  в даний момент. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення 
наукових літературних джерел з проблеми формування і реалізації 
конкурентних стратегій підприємств  показало, що вагомий внесок 
у дослідження стратегічного планування в сільському господарстві, 
зокрема питаннями конкурентної стратегії займалися такі науковці, 
як О.П. Градова, Д. Епштейн, В.Я. Месель-Веселяк, В.М. Нелеп, 
О.М. Онищенко, Б.Й. Пасхавер, П.Т. Саблук, В.О. Точилін, 
О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин, та багато інших вчених. Проте 
проблема формування та реалізація конкурентних стратегій 
розвитку аграрних підприємств вимагає глибшого і комплексного 
дослідження.  

Цілі статті. Основною метою статті є аналіз формування і 
реалізації конкурентної стратегії аграрного підприємства 
Новосанжарського району та її економічна ефективність. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі 
завдання: визначити сутність, класифікацію та критерії вибору 
конкурентних стратегій; провести аналіз впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища на вибір стратегії підприємства; 
оцінити моніторинг конкурентного середовища підприємства 
Новосанжарського району; оцінити сучасний стратегічний 
потенціал аграрного підприємства, як методу вибору конкурентної 
стратегії; провести основні етапи розробки конкурентної стратегії 
підприємства Новосанжарського району; виявити вплив 
конкурентної стратегії на формування товарної та цінової стратегії 
підприємства; проаналізувати реалізацію конкурентної стратегії 
підприємства та її економічну ефективність. 
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Виклад основного матеріалу. Виявивши і оцінивши 
основних конкурентів, компанія повинна розробити конкурентні 
стратегії, за допомогою яких вона зможе отримати конкурентну 
перевагу, запропонувавши товари вищої споживчої цінності. 
Універсальної ідеальної стратегії для кожної конкретного 
аграрного підприємства не існує: навіть для різних підрозділів або 
видів товарів можуть бути потрібні різні стратегії для різних 
підрозділів або видів товарів. Аграрне підприємство повинне 
визначити, яка стратегія краще всього спрацює, враховуючи її 
положення в галузі, цілі, можливості і ресурси. 

Таким чином, існує дуже широкий спектр стратегій ринкової 
конкуренції, які можливо об’єднати в систему конкурентних 
стратегій підприємства - сукупність стратегій, спрямованих на 
адаптацію підприємства до змін в умовах конкуренції та зміцнення 
його довгострокової конкурентної позиції на ринку. Найбільш 
логічною являється наступна послідовність розробки та реалізації 
системи конкурентних стратегій: 

Визначення  стратегії формування конкурентних переваг. 
Розробка стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства, в якій конкретизуються довгострокові програми дій 
за всіма функціональними напрямками його діяльності.  

Використання різних різновидів стратегій конкурентної 
поведінки, залежно від ситуації на ринку та з врахуванням 
визначених на попередніх етапах стратегії формування 
конкурентних переваг і стратегії забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства [3]. 

Реалізація системи конкурентних стратегій, яка повинна 
супроводжуватись систематичною оцінкою й аналізом результатів, 
визначенням відхилень від цільових орієнтирів і швидкою 
реакцією на непрогнозовані зовнішні й внутрішні зміни. 

Одним із важливих етапів роботи по проведенню 
діагностики стану та напрямків подальшого розвитку ситуації є 
визначення стратегічної позиції підприємства. 

Для організаційно-економічної оцінки було обрано 
підприємства Новосанжарського району Полтавської області. Для 
аналізу обрано ПАФ «Полузірська». Приватна Агрофірма 
«Полузірська» було реорганізоване на базі КСП «Полузірське». 
Проаналізуємо розмір досліджуваного  підприємства (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Аналіз господарської діяльності ПАФ «Полузірська» 

Новосанжарського району, 2005 – 2009 рр. 
Роки 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009                                                     
2009 р. у 

% до 2005 
року 

Вартість товарної 
продукції, тис. грн 

 
2708,2 

 
3678,5 

 
5350,8 

 
5579,3 

 
9449,5 

 
3,5 рази 

Площа с/г угідь, 
га 2436,9 2303,5 2236,5 2148,2 1787,0 73,3 
З них рілля, га 2379,4 2246,0 2179,0 1973,4 1772,0 74,5 
Середньорічна 
вартість основних 
виробничих 
фондів, тис.грн. 

 
 

5678,3 

 
 

6106,8 

 
 

6251,4 

 
 

6997,1 

 
 

7625,0 

 
 

134,3 
Середньорічна 
вартість 
оборотних 
фондів, тис. грн 

2483,7 2766,1 2970,9 5696 8864,5 3,6 рази 

Середньорічна 
чисельність 
працівників, осіб 

97 72 63 63 96 98,9 

Птиці– всього, 
гол. 29708 25217 14341 18844 29443 99,1 
Гуси – всього, гол. 14216 16626 10624 11783 11499 80,9 
Качки– всього, 
гол. 15492 8591 3717 7061 17944 115,8 
Бджоли, 
бджолосім’ї 65 75 75 85 75 115,4 
Рентабельність 
виробництва, % 32,4 41,8 58,8 35,1 62,1 Х 

 
Аналіз даних таблиці свідчать, що в 2009 р. порівняно з 

2005 р. у ПАФ «Полузырська» товарна продукція зросла на 6741,3 
тис. грн. (у 3,5 рази). Площа сільськогосподарських угідь 
зменшилась на 649,9 га ( на 26,7 %), за рахунок зменшення площа 
ріллі на 607,4 га (на 25,5 %). За даний проміжок часу на 
підприємстві зросли середньорічна вартість основних виробничих 
та оборотних фондів на 1946,7 тис. грн. (на 34,3 %) та 6380,8 тис. 
грн. (у 3,6 рази) відповідно. Натомість відбулося зменшення 
середньорічної чисельності працівників на 1 осібу (1,1%). 
Поголів`я птиці зменшилося на 265 голови ( 0,9% ), з них гусей 
зменшилось на 2717 голов ( 19,1% ), качок збільшилось на 2452 
голов ( 15,4% ). Бджіл збільшилось на 10 бджолосімей ( 15,4% ). 
Рентабельність виробництва збільшилось на 29,7%, що свідчить 
про  раціональне використання основних і оборотних фондів. 

У ринковій економіці кожне аграрне підприємство діє в 
певному конкурентному середовищі, фактори якого справляють на 
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нього визначальний вплив. Аналіз і особливо прогнозування 
конкурентного середовища трудомістка складова розробки 
стратегії. 

Основними даними для визначення особливостей розвитку 
конкурентної ситуації, встановлення ступеню домінування 
підприємства на ринку, виділення найближчих конкурентів, 
установлення відносної позиції підприємства серед учасників 
ринку представлені є частка ринку. Розподіл ринкових часток 
дозволяє виділити ряд стандартних положень підприємства на 
ринку (лідерів ринку, аутсайдерів і деяких проміжних груп). 

Частка ринку продукції рослинництва ПАФ «Полузірська» та 
його 9 конкурентів у Новосанжарському районі подана на рис. 2. 

Як видно з рис. 2. частка ринку продукці рослинництва ПАФ 
«Полузірська» від загальної місткості ринку Новосанжарського 
району в 2009 році склала 25960 т. (11,1%). Основними 
конкурентами на даному ринку є ТОВ «Елеватор Чиста криниця», 
ТОВ «Аршиця» та ТОВ «Чиста криниця» та ТОВ АФ «Ворскла, 
частка ринку яких  склали 66120 т. (27%), 65231 т. (26%), 41561 т. 
(16%), та 30158 т. (12%) відповідно. Серед 9 підприємств 
Новосанжарського району ПАФ «Полузірська» займає середнє 
становище. 

26%

27% 16%

12%

3%3%
11,1%

0,4%
1%0,5%ТОВ "Аршиця" 65231т.

ТОВ "Елеватор Чиста криниця" 66120 т.
ТоВ "Чиста криниця" 41561 т.
ТОВ АФ "Ворскла" 30158 т.
ПАФ "Полузірська" 25960 т.
ТОВ ім. Шевченка 7658 т.
ПАФ "Добробут" 7860т.
ПСП "Приорілля" 2135 т.
ПАФ "Агротехнологія" 1230 т.
ФГ "Довіра" 896 т.

 
Рис. 2. Частка ринку продукції рослинництва 

ПАФ «Полузірська» Новосанжарського району 2009 року 
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Оцінка ринку продукції тваринництва наведена на рисунку 3. 

38%

16% 11%

35%

ПАФ "Перше Травня" 18540 т.
ПАФ "Обрій" 7841 т.
ТОВ АФ "Ворскла" 5601 т.
ПАФ "Полузірська" 17401 т.

 
Рис. 3. Частка ринку продукції тваринництва 

ПАФ «Полузірська»  Новосанжарського району 2009 року 
 
Виходячи з рис. 3. видно, що частка ринку продукції 

тваринництва досліджуваного господарства в Новосанжарському 
районі у 2009р. склала 17401 т. (35%). Основним конкурентом в 
даній галузі є ПАФ «Перше Травня» , як займає 38% місткості 
ринку. 

Підприємство ПАФ «Полузірська» займає доволі 
перспективну позицію, єдина різниця між цим підприємством та 
лідером це темпи росту ринку. Тобто підприємство має сильні 
позиції на зрілому ринку. Напрямки діяльності приносять 
підприємству високий стабільний прибуток, підприємство прагне 
зберегти свою долю ринку на даному рівні. Основна ціль 
підприємства отримання максимального прибутку за короткий 
період. Капіталовкладення тут обмежуються необхідним 
мінімумом. Прибуток інвестується в інші, більш перспективні 
напрямки діяльності. Найбільш поширені стратегії по відношенню 
до цих напрямків діяльності підприємства це: збереження 
досягнутих переваг та політики цінового лідера, інвестування 
коштів у нові технології та розвиток, перелив коштів в більш 
перспективні сфери. Підприємство має всі шанси збільшити обсяг 
продажів. Таким чином, ПАФ «Полузірська» , відповідно до 
власних потреб, виробничої стратегії і взятих на себе  зобов’язань, 
розподіляє вироблену продукцію. Певна частина продукції іде на 
виробничі потреби, громадське харчування і, звичайно, на продаж. 

Висновки. Глобалізація світової економіки, інноваційна 
динаміка, посилення нестабільності зовнішнього середовища та 
логіка інституціональних перетворень у бізнес-середовищі 
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зумовили появу та розвиток стратегічного управління, 
покликаного забезпечити адаптацію діяльності підприємства до 
ринкових умов, ліквідацію розриву між його стратегією та 
середовищем, реалізацію стратегічних можливостей. 

Проблемою будь-якого підприємства, що працює в 
ринкових умовах, є необхідність його виживання і забезпечення 
безупинного розвитку. Ефективне вирішення цієї проблеми 
полягає у створенні і реалізації конкурентних переваг, що значною 
мірою можуть бути досягнуті на основі обґрунтованої стратегії 
розвитку підприємства.  

Стратегія підприємства формується в умовах конкуренції. 
Саме за допомогою стратегії можна оцінити конкуренцію на ринку 
та визначити свою реальну конкурентоспроможність, розробити 
систему заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства на майбутнє; здійснити вибір основних засобів 
конкурентної боротьби. 

Суть конкурентної стратегії полягає в створенні майбутньої 
конкурентоспроможності швидше, ніж конкуренти досягнуть того, 
що підприємство має сьогодні. Конкурентна стратегія організації 
складається з ділових підходів і ініціатив, які вона використовує для 
залучення споживачів, опору конкурентному тиску і зміцнення 
своєї ринкової позиції. Тобто вибір стратегії залежить від природи 
області і умов конкуренції в ній [1, c.56]. 

Конкурентна стратегія необхідна будь-якій фірмі, що 
претендує на успіх, щоб визначити, в якому напрямку вона буде 
розвиватися. По суті, вибір конкурентної стратегії означає, що з 
усіх можливих шляхів і способів дій, що відкриваються перед 
підприємством, вона обирає конкретний напрямок. 
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УДК 631.1:631.565 
 
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ТРАНСПОРТУ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ЗЕРНА 
 

ПОМАЗ О.М. , СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ, ЗДОБУВАЧ, 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статті здійснено економічну оцінку функціонування транспорту 

підприємств-виробників зерна на прикладі СТОВ ім. Калашника 
Полтавського району, з’ясовано структуру собівартості 1 ткм та визначено 
питому вагу видів витрат у ній. 

The article is devoted to the problems of economic sciences of functioning of a 
transport providing in a cornproduct subcomplex agroindustrial complex.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Питання 

зниження виробничих витрат є особливо актуальними вони для 
сфрери транспортного забезпечення, оскільки частка 
транспортних витрат сільськогосподарських підприємств 
залишається досить високою, а вирішенням даної проблеми часто 
нехтують. Визначити рівень транспортних витрат підприємств-
виробників зерна дає змогу економічна оцінка функціонування 
транспорту на даних підприємствах. Як приклад було обрано 
СТОВ ім. Калашника Полтавського району Полтавської області, 
яке є типовим підприємством-виробником зернових даного 
регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
економічної оцінки функціонування транспорту досліджувались у 
працях В.А. Гобермана [1, с. 126-134], Л.Ф. Кормакова [2], 
В.І. Котелянця, А.І. Пилипченка [3, с. 52], В.І. Перебийніса [4], 
М.І. Пугачова [5] та інших. 

Цілі статті. Метою даної статті є здійснення економічної 
оцінки функціонування транспорту на перевезеннях зерна СГ 
ТОВ „ім. Калашника” Полтавського району. 

Виклад основного матеріалу. У табл. 1 варто здійснити 
загальну характеристика роботи автомобільного транспорту на 
перевезеннях зерна в СГ ТОВ ім. Калашника протягом 2007-2009 
років. 

                                                             
 Науковий керівник д.е.н., професор В.І. Перебийніс. 
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Таблиця 1 
Загальна характеристика роботи автомобільного транспорту 

на перевезеннях зерна в СГ ТОВ ім. Калашника 
Полтавського району Полтавської області 

Роки 
Показники 

2007 2008 2009 

2009 р. у 
% до 

2007 р. 

Кількість вантажних 
автомобілів, шт. 7 7 8 114,3 

Годин в наряді, всього:  
в т. ч. в роботі 

9835 
6303 

8649 
6413 

11003 
6491 

111,9 
103,0 

Коефіцієнт використання 
автопарку 0,64 0,74 0,59 92,2 
Загальний пробіг автомобілів, 
тис. км 139,4 140,9 165,0 119,1 

у тому числі з вантажем 51,6 58,8 82,3 159,5 
Коефіцієнт використання 
пробігу 0,37 0,42 0,50 135,1 
Середня відстань перевезень 1 
т вантажу, км 10,4 10,9 11,2 107,7 

Перевезено вантажів, тис. т 37,2 35,5 48,9 131,5 
Вантажооборот, тис. т км: 231,6 271,0 374,7 161,8 
у тому числі на 1 автомобіль 33,1 38,7 46,8 141,4 
Можливий вантажооборот за 
умов повного вико-ристання 
вантажопідйом-ності, тис. т км 

285,9 376,4 527,7 184,6 

Коефіцієнт використання 
вантажопідйомності 0,81 0,72 0,71 85,2 

Собівартість 1 ткм, грн. 1,59 1,53 1,66 104,4 
Джерело: розраховано за даними підприємства 
 
Протягом останніх трьох років на перевезенні зерна у 

СГ ТОВ ім. Калашника кількість вантажних автомобілів 
збільшилася на 1 од. (14,3 %). Відбулося незначне збільшення 
кількості годин в наряді (на 11,9 % у 2009 році порівняно з 
2007 роком) та у роботі (на 3 %). Як негативне явище слід 
відзначити зменшення коефіцієнта використання автопарку з 0,64 
до 0,59, що свідчить про зниження рівня використання вантажних 
автомобілів на перевезеннях зерна протягом року. У 2009 році 
порівняно із 2007 роком збільшився загальний пробіг автомобілів 
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на перевезеннях зерна (на 19,1 %), а також пробіг із вантажем (на 
59,5 %). Але, не зважаючи на це, доля непродуктивного пробігу є 
занадто високою, що ілюструє коефіцієнт використання пробігу, 
який у 2007 році складав лише 0,37 (тобто лише 37 % перевезень 
були продуктивними), у 2008 році зріс до 0,42 і у 2009 році склав 
0,50. Це свідчить про зменшення частки порожніх пробігів у 
загальному їх обсязі на перевезеннях зерна у СГ ТОВ ім. 
Калашника. Проте коефіцієнт використання вантажопідйомності 
мав негативну динаміку і знизився у 2009 році, порівняно із 2007 
роком, на 14,8 %.  

Як відомо, собівартість перевезень відображає сукупні 
витрати у вартісній формі і формується за рахунок таких їх видів, 
як оплата праці персоналу, витрат на пально-мастильні матеріали, 
витрат на ремонт, амортизації та деяких інших. За цією схемою 
варто визначити структуру собівартості 1 ткм при виконанні 
транспортних робіт на перевезеннях зерна вантажними 
автомобілями в СГ ТОВ „ім. Калашника” Полтавського району. 
Вихідними даними для визначення витрат на оплату праці водіїв 
по даному підприємству служить табл. 2. 

Таблиця 2 
Оплата праці водіїв (за 1 т перевезеного вантажу) на 

перевезенні зерна в СГ ТОВ „ім. Калашника” в 2009 р., грн. 
Марка автомобіля Відстань 

перевезення ГАЗ-САЗ-3507 ЗІЛ-ММЗ-554 Камаз-5511 
 

1-3 км 0,83 0,80 0,71 
4-5 км 0,96 0,93 0,82 
6-7 км 1,31 1,27 1,12 
8-10 км 1,40 1,36 1,19 
10-15 км 1,56 1,47 1,29 
Понад 15 км 1,88 1,70 1,50 

Джерело: дані підприємства 
 
На перевезеннях зерна в СГ ТОВ „ім. Калашника” 

використовують лише вантажні автомобілі таких марок, як ГАЗ-
САЗ-3507, ЗІЛ-ММЗ-554 та Камаз-5511. Відповідно до даних табл. 
1, найвищою є розцінка за 1 т перевезеного вантажу автомобілями 
ГАЗ-САЗ-3507, найнижчою – Камаз-5511. Це в першу чергу 
пов’язано із різною вантажопідйомністю даних транспортних 
засобів. 
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Таблиця 3 
Ефективність використання пального на транспортуванні 

зерна в СГ ТОВ „ім. Калашника” в 2009 р., грн. 
Марка автомобіля 

Показники ГАЗ-САЗ-
3507 

ЗІЛ-ММЗ-
554 Камаз-5511 

Витрати пального, л: 
всього 
на 100 км пробігу 
на 100 ткм 

 
21434 
35,4 
24,8 

 
36381 
46,6 
15,7 

 
9620 
35,0 
17,0 

Відношення фактич-них 
витрат пального до 
планових 

1,00 1,00 1,00 

Економія + (пере-витрати 
- ) пального, л -32,0 -108,0 -15,0 

Вартість 1 л. пального, 
грн. 7,5 7,5 8,0 

Джерело: дані підприємства. 
 
Як показують дані табл. 3, пальне на перевезеннях зерна в 

СГ ТОВ „ім. Калашника” протягом аналізованого періоду та в 
залежності від марки автомобіля витрачалося нерівномірно. 
Встановлено, що найбільше витратили пального в розрахунку на 
100 км пробігу автомобілі ЗІЛ-ММЗ-554 (46,6 л). В той же час 
найбільше витратили пального в розрахунку на 100 ткм автомобілі 
ГАЗ-САЗ-3507 (24,8 л).  

Результати аналізу структури собівартості 1 ткм при 
перевезеннях зерна вантажними автомобілями в СГ ТОВ ім. 
Калашника (табл. 4) показують, що собівартість 1 ткм протягом 
аналізованого періоду зросла на 4,4 % і склала у 2009 році 1,66 грн.  

Таблиця 4 
Структура собівартості 1 ткм при виконанні транспортних 
робіт на перевезеннях зерна вантажними автомобілями в 

СГ ТОВ ім. Калашника, грн. 
Роки Статті витрат 

2007 2008 2009 
2009 р. у % 
до 2007 р. 

Оплата праці  0,17 0,14 0,18 105,9 
Пально-мастильні матеріали 1,11 1,15 1,23 110,8 
Витрати на ремонт 0,19 0,14 0,15 78,9 
Амортизація 0,09 0,08 0,08 88,9 
Інші витрати 0,03 0,02 0,02 66,7 
Всього витрат 1,59 1,53 1,66 104,4 

Джерело: розраховано за даними підприємства 
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Найбільшу питому вагу у структурі витрат займають витрати 
на придбання пального (табл. 5). Так, зокрема, у 2007 році вони 
становили 69,8 % загального обсягу витрат на здійснення 
транспортного процесу, у 2008 році – 75,2 %, у 2009 році, 
відповідно, 74,1 %. 

Таблиця 5 
Питома вага витрат в структурі собівартості транспортних 
робіт на перевезеннях зерна вантажними автомобілями в 

СГ ТОВ ім. Калашника Полтавського району, % 
Роки Статті витрат 2007 2008 2009 

Оплата праці з нарахуваннями 10,7 9,2 10,8 
Пально-мастильні матеріали 69,8 75,2 74,1 
Витрати на ремонт 11,9 9,2 9,0 
Амортизація 5,7 5,2 4,8 
Інші витрати 1,9 1,2 1,3 
Всього витрат 100,0 100,0 100,0 

Джерело: розраховано за даними підприємства 
 
Таким чином, необхідно відзначити, що питома вага витрат 

на пально-мастильні матеріали в структурі собівартості 
транспортних робіт має тенденцію до зростання. Це пов’язано із 
процесами перманентного подорожчання пального та 
енергоносіїв. Доцільно також розглянути склад та структуру 
собівартості 1 ткм на транспортуванні зерна автомобілями різних 
марок в СГ ТОВ ім. Калашника Полтавського району. Це дає змогу 
проаналізувати ефективність використання автомобілів різних 
марок на даних роботах по даному підприємству.  

Табл. 6 дає уявлення щодо структури собівартості 1 ткм за 
умов використання автомобілів ЗІЛ-ММЗ-554 (вантажопідйомність 
4 т, потужність двигуна 110 кВт). 

Таблиця 6 
Структура собівартості 1 ткм при виконанні транспортних 
робіт на перевезеннях зерна автомобілями ЗІЛ-ММЗ-554 в 

СГ ТОВ ім. Калашника Полтавського району, грн. 
Роки Статті витрат 2007 2008 2009 

2009 р. у % 
до 2007 р. 

Оплата праці з нарахуваннями 0,16 0,13 0,19 118,8 
Пально-мастильні матеріали 1,01 1,16 1,18 116,8 
Витрати на ремонт 0,18 0,15 0,16 88,9 
Амортизація 0,08 0,08 0,09 112,5 
Інші витрати 0,02 0,03 0,03 150,0 
Всього витрат 1,35 1,58 1,65 122,2 

Джерело: розраховано за даними підприємства 
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Слід відзначити, що за аналізований період собівартість 
1ткм зросла на 22,2 % і становила у 2009 році 1,65 грн. Це 
пояснюється в першу чергу збільшенням витрат на оплату праці 
(на 18,8 %) та витрат на пально-мастильні матеріали (на 16,8 %). 
Останні займають найбільшу питому вагу серед витрат і у 2009 
році становили 1,18 грн. 

У табл. 7 наведена структура собівартості 1 ткм за умов 
використання автомобілів ГАЗ-САЗ-3507 (вантажопідйомність 3,5 
т, потужність двигуна 84,5 кВт). За умов використання автомобілів 
даної марки спостерігається найвища собівартість 1 т км у 
порівнянні з іншими (2,60 грн. у 2009 році), проте, вона поступово 
знижується (на 4,8 % у 2009 році порівняно із 2007 роком). 

Таблиця 7 
Структура собівартості 1 ткм при виконанні транспортних 
робіт на перевезеннях зерна автомобілями ГАЗ-САЗ-3507 в 

СГ ТОВ ім. Калашника Полтавського району, грн. 
Роки Статті витрат 2007 2008 2009 

2009 р. у % 
до 2007 р. 

Оплата праці  0,48 0,32 0,44 91,7 
Пально-мастильні матеріали 1,96 1,73 1,86 94,9 
Витрати на ремонт 0,17 0,16 0,16 94,1 
Амортизація 0,09 0,09 0,10 111,1 
Інші витрати 0,03 0,04 0,04 133,3 
Всього витрат 2,73 2,34 2,60 95,2 

Джерело: розраховано за даними підприємства 
 
Табл. 8 відтворює структуру собівартості 1 ткм за умови 

використання автомобілів Камаз-5511 (вантажопідйомність 8 т, 
потужність двигуна 154 кВт).  

Таблиця 8 
Структура собівартості 1 ткм при виконанні транспортних 

робіт на перевезеннях зерна автомобілями КамАЗ-5511 в 
СГ ТОВ ім. Калашника Полтавського району, грн. 

Роки Статті витрат 2007 2008 2009 
2009 р. у % 
до 2007 р. 

Оплата праці  0,20 0,15 0,13 65,0 
Пально-мастильні матеріали 0,91 1,01 1,36 149,5 
Витрати на ремонт 0,19 0,18 0,19 100,0 
Амортизація 0,10 0,10 0,11 110,0 
Інші витрати 0,04 0,05 0,05 125,0 
Всього витрат 1,44 1,49 1,84 127,8 

Джерело: розраховано за даними підприємства 
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Проведені нами дослідження свідчать про суттєве 
збільшення собівартості 1 ткм за аналізований період (на 27,8 % у 
2009 році порівняно із 2007 роком) в основному за рахунок 
зростання витрат на пальне (на 49,5 % у 2009 році порівняно із 
2007 роком). Це пояснюється суттєвим подорожчанням 
дизельного пального за останні два роки. 

Висновки. Таким чином, можна констатувати, що за 
останні три роки собівартість 1 ткм на перевезеннях зерна у 
досліджуваному підприємстві зростала як вцілому, так і по окремих 
марках автомобілів. Найбільшу питому вагу в структурі 
собівартості стабільно займають витрати на паливо, частка яких 
має тенденцію до зростання, що пов’язано із процесами 
перманентного подорожчання пального та енергоносіїв. 
Проведені дослідження доводять вірність твердження про те, що 
використання на транспортних роботах автомобілів більшої 
вантажопідйомності дозволяє зменшувати витрати пального і, 
відповідно знижувати собівартість перевезень. Зменшення за 
аналізований період коефіцієнта використання автопарку свідчить 
про зниження рівня використання вантажних автомобілів 
протягом року. Вцілому функціонування транспорту на 
перевезеннях зерна в СГ ТОВ ім. Калашника Полтавського району 
є недостатньо ефективним, що є характерним для більшості 
виробників зерна даного регіону. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 
РУСАНОВА Г.М., К.Е.Н., С.Н.С., 

МИХАЙЛОВА О.С., К.Е.Н., 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статті «Організація інноваційної діяльності підприємств малого 

бізнесу» Русанової Г.М., Михайлової О.С. подана сучасна ситуація щодо 
інноваційного розвитку підприємств малого бізнесу. Розглянуті проблеми 
організації впровадження інновацій в дрібних аграрних виробництвах. 

The present situation of innovative development of private enterprises was put 
in the article «Organizing of private enterprises innovative activity» by G. Rysanova 
and O. Mihajlova. The problems of innovate introduction’s organizing in private 
agricultural producers were considered.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Питання 

переходу України до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку 
привертає до себе більшу увагу науковців, політиків, підприємців. 
Криза поставила підприємства в такі умови функціонування, які 
негативно вплинули на розвиток інвестиційної та інноваційної 
діяльності, а всі розроблені стратегій виявилися не потрібними та 
неконкурентоспроможними. Тому створення соціально-
економічних стимулів для розвитку інноваційної моделі 
національної економіки стає одним із пріоритетних завдань 
економічної політики держави.  

Постає завдання розробки нових стратегічних моделей для 
активізації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств в 
умовах кризи з метою забезпечення їх роботи та підтримки 
конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі. Особливо 
гостро ця проблема стала в дрібному бізнесі. Фермерські 
господарства, майже не використовують інноваційний потенціал, 
який на сьогоднішній день пропонує ринки техніки і технології. В 
основі даної проблеми перш за все постають питання обмеженості 
до фінансових ресурсів та інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
активізації організації інноваційної діяльності присвячено багато 
наукових праць провідних українських вчених, таких як 
О.Василенко, В.Геєць, А.Череп, О.Носова, В.Осецький, 
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О.Кришан, Н.Краснокутська, Л.Федулова, В.Александрова, 
М.Скрипниченко, П.Лайко, М.Кулаєць, М.Макаров та інших. 
Більшість праць присвячені розробці державної програми 
стимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності, аналізу 
інноваційної активності вітчизняних підприємств, розробці 
методології інноваційно-інвестиційної діяльності. В сучасних 
умовах актуальності набувають питання стратегічної орієнтації 
інвестиційної і інноваційної діяльності підприємств саме з 
урахуванням загострення системної економічної кризи. 

Виклад основного матеріалу. Важливим напрямом 
розвитку інноваційного інвестування в Україні стало створення 
законодавчої бази, яка забезпечує формування і проведення в 
державі узгодженої науково-технічної політики, ефективне 
функціонування і розвиток сфери досліджень і розробок, 
поглиблення її зв'язків з виробництвом в умовах переходу від 
директивних методів управління до ринкових відносин.  

В Полтавській області частка малих підприємств у загальній 
кількості суб’єктів підприємницької діяльності за останні роки 
суттєво не змінюється: у 2006 році – 90,9%, 2007 році – 91,5%, 2008 
році – 91,4% (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні показники розвитку малих підприємств  

Полтавської області  
Роки Показники 2006 2007 2008 

1 2 3 4 
Кількість малих підприємств 
на 10 тис. наявного населення 57 61 60 
відсотків до загальної кількості 

підприємств-суб’єктів 
підприємницької діяльності 

90,9 91,5 91,4 

Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах 
осіб 63363 60982 59828 
відсотків до попереднього року х 96,2 98,1 
Середньорічна кількість найманих працівників на малих 

підприємствах 
осіб 61176 59157 58228 
відсотків до попереднього року х 96,7 98,4 
у розрахунку на одне 

підприємство, осіб 7 6 6 
відсотків до кількості населення 

у працездатному віці 6,8 6,6 6,5 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

відсотків до кількості найманих 
працівників на підприємствах-
суб’єктах підприємницької 
діяльності 

21,9 21,9 22,2 

Обсяг реалізованої продукції 
(робіт, послуг) (у фактичних 
цінах) тис.грн. 

9594060 10938861 12566255 

відсотків до загального обсягу 
реалізованої продукції (робіт, 
послуг) по економіці в цілому 

19,5 16,1 17,3 

Фінансовий результат від 
звичайної діяльності до 
оподаткування (сальдо), тис.грн. 

- 53098,3 131552,7 - 589854,6 

Прибуток від звичайної 
діяльності до оподаткування тис. 
грн. 

246308,3 456846,9 507225,0 

відсотків до прибутку від 
звичайної діяльності до 
оподаткування по економіці в 
цілому 

11,7 8,6 9,4 

Збиток від звичайної діяльності 
до оподаткування тис. грн. 299406,6 325294,2 1097079,6 

відсотків до збитку від звичайної 
діяльності до оподаткування по 
економіці в цілому 

42,7 42,6 26,2 

Питома вага підприємств, що 
одержали збиток, відсотків до 
загальної кількості 

32,9 29,4 32,4 

Джерело: [4]. 
 
Питома вага малих підприємств Полтавської області в їх 

загальній кількості по Україні в 2008 році становила 2,8%, що на 
0,2 в.п. більше ніж у 2006 та 2007 роках. 

Порівняно з 2006 роком кількість малих підприємств у 
розрахунку на 10 тис. наявного населення зросла на 3 одиниці (або 
на 5,3%) і становила у 2008 році 60 підприємств (у середньому по 
Україні – 72 підприємства). У порівнянні з 2007 роком кількість 
малих підприємств на 10 тис. наявного населення зменшилася на 1 
одиницю (або 1,6%). За регіонами області цей показник 
розподіляється нерівномірно. Так, у м. Полтаві у 2008 році на 10 
тис. наявного населення приходилося 124 малих підприємства, 
м.Кременчуці – 104, тоді як у Котелевському та Семенівському 
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районах – по 14, Миргородському і Козельщинському районах − 
15 і 17 підприємств відповідно. 

За підсумками 2008 року на малих підприємствах Полтавської 
області було зайнято 59,8 тис. осіб, у тому числі найманих 58,2 
тис., що становить відповідно 22,7% та 22,2% від загальної 
кількості зайнятих та найманих працівників на підприємствах-
суб’єктах підприємницької діяльності. Порівняно з 2007 роком 
середньорічна кількість зайнятих та найманих працівників малих 
підприємств зменшилася на 1,9% та 1,6%, а з 2006 роком − на 
5,6% та 4,8% відповідно. Як і в цілому по області, подібна ситуація 
спостерігається у більшості міст та районів. 

У середньому на одному малому підприємстві у 2008 році в 
області працювало 6 осіб (у середньому по Україні – 7 осіб). В 
розрізі міст та районів значення цього показника у 2008 році 
коливалося від 4 осіб у Чорнухинському районі до 10 осіб – у 
м.Комсомольську та Глобинському районі. Найменшою 
середньорічна кількість найманих працівників на одному малому 
підприємстві у 2008 році була на підприємствах з фінансової 
діяльності (3 особи), а найбільшою – з виробництва та 
розподілення електроенергії, газу та води (12 осіб). 

Переважна частина всіх найманих працівників у 2008 році 
була зайнята у торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку (23,5%), у сфері здійснення операцій 
з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг 
підприємцям (19,3%), промисловості (19,1%), будівництві (14,3%). 

За підсумками 2008 року середньомісячна заробітна плата 
одного найманого працівника малих підприємств становила 895,91 
грн. (в середньому по Україні – 1047,61 грн.) і збільшилась проти 
2007 року на 200,06 грн., або на 28,8%. В той же час 
середньомісячна заробітна плата одного працюючого в сфері 
малого бізнесу у 2008 році була на 606,20 грн. меншою, ніж 
середня по підприємницьких структурах області [4]. 

По містах та районах області найвищий рівень 
середньомісячної заробітної плати працівників малих підприємств 
у 2008 році був у містах Комсомольську (1213,11 грн.), Кременчуці 
(942,80 грн.), Полтаві (930,37 грн.) та в Полтавському районі 
(909,21 грн.). В той же час у Чорнухинському, Лубенському 
районах цей показник становив лише 429,17 та 625,65 грн. 
відповідно. 

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати у 2008 
році спостерігався у працівників малих підприємств з фінансової 
діяльності (1971,64 грн.), добувної промисловості (1845,82 грн.), 
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будівництва (1032,07 грн.), із здійснення операцій з нерухомим 
майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям 
(996,87 грн.). Низький рівень заробітної плати був у працівників 
закладів охорони здоров’я та з надання соціальної допомоги 
(607,38 грн.), готелів та ресторанів (691,95 грн.), транспорту та 
зв’язку (733,58 грн). 

У 2008 році малими підприємствами Полтавської області було 
реалізовано продукції (робіт, послуг) на 12566,3 млн.грн., або 
17,3% від загальнообласного обсягу реалізації продукції (робіт, 
послуг) підприємствами-суб’єктами підприємницької діяльності та 
2,6% – продукції (робіт, послуг) малих підприємств України. У 
територіальному розрізі частка реалізованої продукції (робіт, 
послуг) малими підприємствами в загальному обсязі реалізації 
регіону значно вища, ніж в середньому по області у 
Гребінківському (55,5%), Кременчуцькому (45,3%), 
Чорнухинському (34,0%) та Чутівському районах (32,9%) [4]. 

У 2008 році 66,1% продукції (робіт, послуг) було реалізовано 
малими підприємствами торгівлі; з ремонту автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку, 9,2% – будівництва, 9,1% 
– промисловості, 6,3% − із здійснення операцій з нерухомим 
майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям. 

У загальній структурі витрат з реалізованої продукції (робіт, 
послуг) у 2008 році матеріальні витрати становили 18,8%, вартість 
товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без 
додаткової обробки – 66,6%, амортизація – 1,6%, витрати на 
оплату праці – 4,9%, відрахування на соціальні заходи – 1,6%, інші 
операційні витрати – 6,5%. 

Порівнюючи структуру витрат з реалізованої продукції (робіт, 
послуг) малих підприємств з структурою витрат, що склалася в 
середньому на всіх підприємствах-суб’єктах підприємницької 
діяльності Полтавської області, слід зазначити, що малі 
підприємства є менш матеріаломісткими (питома вага матеріальних 
витрат на них у 2008 році на 29,4 в.п. нижче, ніж на всіх 
підприємствах). 

У 2008 році малими підприємствами на одну гривню 
реалізованої продукції (робіт, послуг) витрачалось 99,5 коп., (в 
цілому по Україні – 99,6 коп.), що на 1,4 коп. більше, ніж у 2007 
році та на 5,6 коп. більше, ніж в середньому всіма підприємствами-
суб’єктами підприємницької діяльності Полтавської області. 

Розширення, реконструкція, технічне переобладнання, 
підтримка діючих потужностей потребують значних 
капіталовкладень. Так, у 2008 році малими підприємствами були 
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освоєні валові капітальні інвестиції в сумі 1002,7 млн.грн., з яких 
99,6% спрямовано на поновлення матеріальних активів, 0,4% – в 
нематеріальні активи. Із загальної суми валових інвестицій в 
матеріальні активи 44,2% направлено в капітальне будівництво, 
14,0% – на придбання раніше існуючих основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів, 41,8% – на придбання нових 
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів [4]. 

На виконання Комплексної програми розвитку малого 
підприємництва у Полтавській області з обласного бюджету на 
2008 рік виділено кошти в розмірі 250 тис. грн.; установами банків 
у 2008 році надано кредитів на загальну суму 1094,3 млн. грн., що 
на 59,2 млн.грн. менше, ніж у 2007 році (за матеріалами 
Управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери 
побутових послуг та підприємництва Полтавської 
облдержадміністрації) [4].  

Отже, вкладаючи кошти в інновації, суспільство закладає 
основи довгострокової стратегії формування внутрішнього ринку 
товарів споживчого та виробничого призначення. 

Не можна також не відмітити широко обговорювання 
фахівцями проблеми наростання техногенних загроз через 
вичерпання резервів роботи обладнання та будівель, а також 
усвідомлення того, що навіть збереження існуючого положення на 
світових ринках для України вже є проблематичним. Сировинна 
модель розвитку та включення у СОТ практично позбавлена 
майбутнього. Адже в умовах «нової економіки» кардинальним 
чином змінюється саме поняття категорії «сировина». Відповідно 
змінюється й роль країн, економіка яких має переважно сировинну 
спрямованість. Конкуренція між країнами – «сировинними 
придатками» провідних економік зростатиме.  

В нашому суспільстві вже утвердилося розуміння необхідності 
переходу на інноваційну модель економічного розвитку. Проти 
цього немає жодних заперечень, адже будь-який прогрес у 
суспільстві пов'язаний з інноваціями. Суспільство, яке має 
можливість впровадити базову інновацію та відкрити «інноваційну 
нішу», виходить у лідери світового економічного змагання та 
забезпечує конкурентоспроможність національної економіки. 
Тільки тоді можливий притік інвестицій, що спричинять 
«інноваційну хвилю», дія якої приведе до якісних перетворень 
технологічного укладу [3]. 

Висновки. Невід'ємною частиною державної інноваційної 
політики є створення умов для розширення сфери та масштабів 
попиту, пропозицій і розповсюдження науково-технічних знань в 
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регіонах, трансферу інноваційних розробок у виробництво, 
перспективним напрямком організації залучення інновацій в малий 
сектор економіки який формує стабільність розвитку регіонів.  
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УДК 657.471:334 
 

ПРИНЦИПИ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК УПРАВЛІНСЬКИХ 
РІШЕНЬ З АНАЛІТИЧНИМИ ПРОЦЕДУРАМИ  

 
САДОВСЬКА І.Б., К.Е.Н., ПРОФЕСОР, 

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
В статті розглядаються актуальні питання принципів управлінських 

рішень та їх аналітичного забезпечення в умовах глобалізації економіки. 
Розкрито характерні особливості учасників процесу прийняття 
управлінських рішень та їх інформаційні потреби. Пропонується методика 
трансформації облікових даних в інформаційні потоки відповідно до запитів 
менеджменту. 

The paper sets out some vital issues concerning analiz-informational 
maintenance of managerial decision making in conditions of economic globalization. 
The typical features of decision making process participants and their information 
requirements are emphasized. The technique of transformation of accounting data 
into information flows in accordance with the inquiries of management is offered.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Глобалізація 

економіки висуває нові вимоги до інформаційних ресурсів 
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учасників ринку. Зростає потреба у формуванні аналітичної 
інформаційної системи, здатної адекватно задовольнити запити 
сучасного менеджменту необхідними даними для прийняття 
управлінських рішень. Конкурентні переваги від використання 
якісної аналітичної інформації безумовні, питання лише в 
змістовному її наповненні, у врахуванні мети подання і дотриманні 
принципової рівноваги стосовно «інформаційного шуму чи 
голоду». Процедури аналізу потребують перегляду з точки зору 
можливості оперативного опрацювання нових інформаційних 
масивів, відмінних від традиційних. В таких умовах актуалізується 
проблема уточнення принципів і взаємозв’язку управлінських 
рішень з аналітичними процедурами. 

Цілком зрозуміло, що виникає потреба в новій системі, яка 
змогла би бути генератором ідей і повноцінного інформаційного 
забезпечення для управління підприємством, метою якого є 
розвиток в умовах глобалізації економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
теоретичних проблем уточнення принципів і взаємозв’язку 
управлінських рішень з аналітичними процедурами та практичних 
аспектів їх розв’язання присвячені праці таких вітчизняних та 
зарубіжних науковців як Б.І. Валуєва, А.М. Герасимовича, С.Ф. 
Голова, З.В. Гуцайлюка, К. Друрі, Г.Г. Кірейцева, М.В. 
Кужельного, Е. Майер, Д. Мідлтон, Л.В. Нападовської, Б. Нідлз, 
М.С. Пушкаря, М.Г. Чумаченка, А. Яругової та багатьох інших. 
Вчені внесли вагомий науковий вклад в розвиток теорії і практики 
управлінського обліку, аналізу, управлінських рішень, у визначення 
їх ролі і місця в системі економічних наук та інформаційному 
просторі підприємницьких структур. Проте, дискусійними 
залишаються питання, пов’язані з уточненням принципів 
розробки управлінських рішень, вдосконалення  методик аналізу 
для формування бази прийняття управлінських рішень в процесі 
поточної діяльності і на перспективу.  

Цілі статті. Метою публікації є дослідження і обґрунтування 
актуальних питань уточнення принципів і взаємозв’язку 
управлінських рішень з аналітичними процедурами в умовах 
глобалізації економіки, розкриття характерних особливостей 
учасників процесу прийняття управлінських рішень та визначення 
їх інформаційних потреб.  

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку 
вітчизняної економіки процес прийняття управлінських рішень на 
підприємствах потребує детального аналізу та перегляду з точки 
зору формування і використання аналітичної інформації. 
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Особливої актуальності набуває дане питання в умовах глобалізації 
економіки.  

Державна економічна політика змінюється досить часто та 
швидко, підприємства не встигають вчасно відреагувати та 
скоригувати дії, спрямовані на виконання прийнятих рішень. 
Причиною виникнення зазначеної ситуації є труднощі з 
отриманням достовірного аналітичного забезпечення прийняття 
управлінських рішень.  

З метою визначення характерних ознак інформаційного 
забезпечення прийняття управлінських рішень доцільно дослідити 
сутність категорії «рішення». У минулому процес прийняття 
рішень формувався на основі дотримання математичних методів та 
теорії ймовірності. Світ, у якому існує менеджмент, досить 
відрізняється від того, що прораховується математиками, 
упередженням, інтуїцією та іншими ірраціональними методами. 
Прийняття рішень – це принципово людська діяльність. Якби 
було переконання в протилежному, то можна було б просто 
замінити менеджерів комп’ютерами, котрі набагато краще 
опрацьовують інформацію і роблять результативні вибори. 
Рішення приймаються людьми, саме тому інтелектуальний капітал 
є важливим та цінним для підприємства.   

Фундатор сучасного менеджменту Пітер Друкер зазначав: 
«Керівники займаються багато чим, окрім того, що приймають 
рішення. Але тільки керівники приймають рішення. Тому 
найголовнішим умінням керівника є здатність приймати ефективні 
рішення» [3, 13]. Сьогодні таке трактування не є актуальним, адже в 
українських компаніях право прийняття рішень надається не лише 
обмеженому колу керуючого складу, але й працівникам, що 
перебувають на нижчих щаблях організаційної структури. 

Слід чітко розмежовувати поняття «рішення» та «процес 
прийняття рішення». Рішення – це кінцевий результат процесу, 
який відбувається під впливом розумових та емоційних факторів. 
Сутність категорії «рішення» розуміється і як процес, і як акт 
вибору, і як результат вибору [1; 2; 4; 5; 6]. Дослідження трактувань 
поняття «управлінське рішення» [8, 16] дають змогу констатувати, 
що управлінське рішення – це результат процесу вибору серед 
ряду альтернатив однієї – найбільш результативної, шляхом 
опрацювання обліково-аналітичних даних, отриманих внаслідок 
ведення бухгалтерського обліку та здійснення економічного 
аналізу. 

Історичний розвиток суспільства відображається на усіх 
економічних та політичних процесах. Відбувається еволюція, що 



 316 

дає змогу обирати найбільш ефективні методи ведення управління 
господарськими процесами. Взаємодія управлінців усіх рівнів 
відбувається шляхом обміну інформацією: первинною або 
результативною. З огляду на те, що наслідки кожного прийнятого 
чи не прийнятого управлінського рішення впливають на 
фінансовий результат підприємства, констатуємо, що облікова 
інформація відіграє одну з найвагоміших ролей в процесі 
прийняття управлінських рішень. 

Принципами управлінського рішення є: об’єктивна потреба 
в керівництві до дій для досягнення оперативних, тактичних і  
стратегічних цілей підприємства; можливість альтернативного 
вибору при прийнятті управлінських рішень; наявність 
інтелектуального капіталу – рішення приймає людина, 
дотримуючись об’єктивної або суб’єктивної точки зору. 

Будь-яке рішення містить економічну, соціальну, 
організаційну, правову, психологічну, педагогічну складові. Кожна 
з них є багатогранною, вимагає чіткої ідентифікації та визначення 
причинно-наслідкових зв’язків. Важливо, щоб рішення 
приймались відповідно до професійних компетенцій, в рамках 
повноважень відповідальних осіб і відповідно до наявних ресурсів, 
які характеризуються обмеженістю. З метою прийняття 
оптимальних рішень, доцільно їх розглядати через призму усіх 
зазначених складових.  

Управлінське рішення з точки зору психології – це засіб 
впливу суб’єкта на об’єкт управління, це сукупний результат 
поєднання творчого процесу суб’єкта та дій колективу об’єкта. 
Запорукою досягнення поставлених цілей є кваліфіковані, 
досвідчені, проінформовані фахівці, які вільно та лаконічно 
можуть обґрунтувати усі дії. Беззаперечним є закон Максимена, 
сутність якого полягає у тому, що людині завжди бракує часу, щоб 
виконати роботу як треба, але завжди знаходиться час для того, 
щоб її переробити.  

Слід відзначити науковий підхід до процесу прийняття 
управлінських рішень і формування їх принципів, сутність якого 
полягає в тому, що під дією внутрішніх та зовнішніх факторів, на 
основі фінансового результату підприємства, отриманого 
внаслідок акумулювання облікового забезпечення відповідно до 
принципів  бухгалтерського обліку, виникає потреба в прийнятті 
управлінського рішення. Методичні підходи, які супроводжуються 
логічною послідовністю, точними математичними розрахунками 
та автоматизацією, дають змогу спрогнозувати наслідки 
прийнятого чи не прийнятого рішення, здійснити економічний 
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аналіз його впливу на результати діяльності підприємства та 
визначити економічний ефект від нього. Як результат, управлінець 
приймає рішення з певною часткою суб’єктивізму, яке, в свою 
чергу, відображається на фінансовому результаті та мотивує до 
прийняття нового рішення. «Процес прийняття рішень в контурі 
управління виступає основним елементом, який, з одного боку, 
проявляє значимий вплив на інші елементи процесу управління, 
пов’язані з реалізацією даного рішення та з оцінкою отриманих 
результатів, а з іншого – сам піддається їх впливу в результаті дії 
зворотного зв’язку» [7, 28].  

З метою реального оцінювання рівня розвитку управлінської 
структури підприємства необхідно здійснювати постійний 
моніторинг рішень та чітко їх розподіляти за певними критеріями 
на такі, що позитивно або негативно вплинули на фінансовий 
результат підприємства. Звичайно, при цьому доцільно ігнорувати 
рішення, прийняття яких доведено до автоматизму і які є 
догматичними. 

З огляду на потребу фахівців підприємств в постійному 
аналітичному переосмисленні управлінських рішень доцільно 
класифікувати їх за такими основними ознаками: 1)  за видами  - 
операційні, інвестиційні, фінансові; 2) за ступенем впливу на 
фінансовий результат – основні і додаткові (супровідні); 3) за 
ступенем впливу на податкове навантаження –з прямим впливом, з 
непрямим впливом, без впливу на податкове навантаження; 4) за 
об’єктом прийняття рішення – окремої господарської операції, 
виду діяльності, центру відповідальності, центру витрат, 
підприємства в цілому; 5) за ступенем виконання – виконані, 
частково виконані, не виконані; 6) за тривалістю виконання – 
оперативні, тактичні, стратегічні; 7) за походженням – первинні, 
поточні, результативні; 8) за ступенем участі колективу – 
індивідуальні чи колективні; 9) за змістом управлінського процесу 
– соціальні, економічні, організаційні та технічні (інженерні). 

Запропоновані класифікаційні ознаки управлінських рішень 
є простими у застосуванні. Дотримання зазначеного підходу при 
здійснені аналітичної діяльності дозволить сформувати базу даних 
управлінських рішень, що, в свою чергу, спростить процес 
прогнозування діяльності підприємства в майбутньому. Крім того, 
базуючись на зазначеній класифікації можна визначити види 
економічного аналізу та характерні ознаки інформаційного 
забезпечення, які є необхідними для прийняття управлінських 
рішень. 
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Управлінські технології потребують детального аналізу та 
перегляду з точки зору їх організації та використання. Це пов’язано 
з дефіцитом інформації, яка необхідна для прийняття 
оперативних, тактичних і стратегічних рішень. Результатом 
неефективної організації процесу прийняття управлінських рішень 
є негативний вплив на загальний стан підприємства. Кожна 
господарська операція відображається на фінансовому результаті 
підприємства. При прийнятті стратегічних управлінських рішень 
використовується облікова інформація, яка відображає фактичний 
стан розвитку подій. Проте, відсутність необхідної деталізації не 
дає можливості оцінити реальну поведінку активів, власного 
капіталу, зобов’язань за чітко визначених умов при прийнятті 
рішення. Як результат, інформація набуває недостовірного 
характеру. Забезпечити достовірність та оперативність 
аналітичних даних покликана належна облікова система.  

З метою вибору оптимального підходу до управління 
підприємством доцільно акцентувати увагу на визначенні 
взаємозв’язку з усіма учасниками аналітичного процесу, що 
дозволить визначити потребу у систематизації фактичних даних 
для оцінки альтернативних варіантів управлінських рішень.  

Аналітичне забезпечення, яке носить системний та 
достовірний характер, потребує порівняння з показниками 
планування і бюджетування. Представлення інформації в 
оперативних управлінських звітах забезпечить дану потребу та 
сприятиме формуванню аналітичного узагальнення, на основі 
якого приймається рішення. Завданням номер один для сучасного 
бізнесу є навчитись існувати в стані невпевненості в майбутньому. 
Діловий світ перебуває у невпинному русі, загрози та ймовірності 
надходять з різних сторін. Ситуація в бізнесі змінюється надто 
швидко, а можливість аналізувати дані залишається занадто 
повільною, щоб встигати робити висновки. Причиною таких 
ситуацій є труднощі з отриманням достовірного інформаційного 
забезпечення вчасно. Для посилення оперативності отримання 
відповідної інформації важливим є впорядкування інформаційних 
потоків в контексті запитів менеджменту. 

 Всі інформаційні потоки, які циркулють в системі 
управління, умовно можна поділити на дві частини – вхідні і 
вихідні. Вихідні інформаційні потоки системи управлінського 
обліку формуються у вигляді стандартизованих періодичних 
управлінських звітів про виконання бюджетів (для контролю за 
виконанням рішень), аналітичних управлінських звітів з 
обгрунтуванням відхилень і альтернативними пропозиціями (для 



 319 

прийняття відповідних управлінських рішень), сигнальними 
управлінськими звітами ( для попередження ризикових ситуацій). 
Таке групування вихідних інформаційних потоків як продуктів 
управлінського обліку досить поширене на практиці, яке виникло 
на вимогу сучасного менеджменту для розв’язання невідкладних 
організаційно-виробничих задач. Але недостатнє науково-
теоретичне обгрунтування і методичне забезпечення призводить 
до хаотичних пошуків практиками шляхів вирішення цих 
проблем, які не завжди мають позитивні наслідки. 

Практично те саме  стосується і вхідних інформаційних 
потоків, які «переробляє» система управлінського аналізу у вихідні 
продукти, «замовлені» системою управління. Вхідні інформаційні 
потоки в систему управлінського обліку мають складну структуру і 
поділяються на дві підгрупи – внутрішні (підприємства) і зовнішні 
(економічні, екологічні, соціальні, політичні тощо). Внутрішні 
інформаційні потоки підприємства поділяються на: 1) облікову 
інформацію (первинні бухгалтерські документи, фінансову 
звітність, інші форми  звітності, встановлені чинним 
законодавством, дані оперативного обліку, податкові розрахунки); 
2) не облікову інформацію (технічні проблеми, кадрове 
забезпечення, простої працівників); 3) нормативно-технічну 
довідкову інформацію (норми виробітку, нормативи використання 
матеріально-технічних ресурсів, методика розрахунків, 
технологічні карти, технічні паспорти механізмів тощо). 

Висновки. Вхідні аналітичні інформаційні потоки у їх 
необробленому вигляді не можна використовувати, потребується 
застосування новітніх технологій і знань з обробки первинних 
даних у систематизовані інформаційні масиви для їх розуміння 
користувачами, що і є ціллю управлінського обліку. Методика 
обробки вхідних даних в доступний для використання 
інформаційний аналітичний масив є мистецтвом і потребує 
теоретичної підготовки і практичних навиків з глибоким 
розумінням потреб користувачів. Аналітичні процедури є 
різноманітними, що обумовлено різноманітністю представлення 
вхідних даних (письмові, усні, числові, нечислові), і визначаються 
як набір способів і прийомів для їх обробки. Всі методи і 
процедури можна розділити на дві групи. До першої належатимуть 
стандартні способи і прийоми, до другої – нестандартні, які рідко 
використовуються в одиничних, таких що рідко зустрічаються, 
управлінських ситуаціях. Теперішні автоматизовані системи 
аналізу і обробки даних надають можливість з надзвичайною 
швидкістю і точністю проводити найскладніші розрахунки і 
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представляти вихідні інформаційні масиви у безлічі  варіантів. 
Проте, не зменшуючи значимість володіння різними методиками і 
процедурами, слід акцентувати увагу на діловий досвід, інтуїцію і 
бізнес-чуття при роботі з інформаційними потоками в системі 
сучасного менеджменту в умовах глобалізації економіки.  
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РОЗПОДІЛ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ 

ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

САЗОНОВА Т.О., К.Е.Н.,   
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
У статті розглянуті питання взаємозв’язку розподілу праці на 

підприємстві та його організаційної культури. Доведена необхідність 
формування сильної корпоративної культури та ефективного розподілу 
праці, виходячи з позицій гуманізації праці та наукової організації праці. 

In the article considered the questions about the division of labour’ 
correlation in an enterprise and it organizations’ cultural. Divided the necessity of 
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forming the strong organizations’ cultural and effective division of labour, including 
position of the works’ humanization and scientific organization of work. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Для 
ефективного використання трудових ресурсів підприємства 
виникає необхідність раціонального розподілу праці всередині 
організації. На наш погляд, при реалізації даного завдання, варто 
керуватися тим, що в сучасних умовах спостерігається підвищення 
ролі «людського чинника». Все частіше наголошується на тому, що 
саме персонал є однією з найважливіших складових управління 
організації, визначним чинником її життєздатності та успішності. 
Разом з тим, не приділяється належної уваги розвитку і 
формуванню організаційної культури підприємства, яка фактично 
і визначає «правила» взаємодії «працівник – працівник», «керівник – 
підлеглий», «персонал – організація». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
формування ефективної організаційної культури присвячені праці 
Андріанова В.В., Віханського В.С., Весніна В.Р., Дафта Р.Л., 
Занковського О.М., Томілової В.В. та інших. Узагальнюючи їх 
погляди, можна прийти до висновку, що організація – це складний 
організм, основою життєвого потенціалу якого є організаційна 
культура [4, c. 25; 3, c. 5]. Зміст організаційної культури не є чимось 
випадковим, а формується під час підприємницької діяльності, 
зв’язків, взаємодій та відносин, як відповідь на запити, що 
ставляться перед організацією зовнішнім та внутрішнім 
середовищем [2, c. 15]. 

Проблемі ефективного розподілу праці всередині 
підприємства присвячені праці Адамчука В.В., Галаєвої О.В., 
Гєнкіна Б.М., Лаврова О.С., Колбачової Т.А., Новікова Є.Б., Рофе 
А.І. Яковлєва Ю.П. та інших. В цілому дані автори наголошували 
на необхідності застосування методів наукової організації праці під 
час формування розподілу праці на підприємстві[1, c. 23; 6, c. 55 ].  

Не зважаючи на суттєвий доробок дослідників зазначені 
питання здебільшого розглядаються як два окремих об’єкта 
управління.  

Цілі статті. З огляду на вище зазначене, мета даної роботи 
полягає у формуванні системи розподілу праці на підприємстві в 
контексті організаційної культури окремого підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Організація є складно 
структурованим організмом. Кожен підрозділ в цілому, та 
працівник, зокрема, виконує певну функцію. Так само, як і живий 
організм, будь-яка організація потребує узгодженої діяльності своїх 
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складових – у їх інтеграції. У даному випадку, під інтеграцією 
розуміють створення ефективних ділових відносин між 
підрозділами та персоналом організації [2, с. 16]. Але перш ніж 
проводити інтеграцію, необхідно провести розподіл праці – 
відокремлення діяльності окремих працівників і їх груп у процесі 
праці. Завдяки розподілу праці підвищується продуктивність праці, 
вдосконалюються знаряддя праці [9, c. 55]. 

Всередині підприємства виділяють такі види розподілу 
праці: 

1) функціональний – розподіл працівників підприємства на 
категорії залежно від виконуваних ними функцій. Виділяють такі 
категорії працівників: робітники, службовці (керівники, 
спеціалісти, технічні виконавці), молодший обслуговуючий 
персонал, охорона; 

2) технологічний – розподіл праці за технологічними 
операціями і процесами. За фазами, видами робіт, виробами, 
деталями. Він визначає розстановку працівників відповідно до 
технологій виробництва; 

3) професійно-кваліфікаційний – поділ праці між групами 
працівників за ознакою технологічної однорідності виконуваних 
робіт, а також залежно від складності цих робіт. Він передбачає 
поділ працівників підприємства за професіями, спеціальностями, 
кваліфікацією [10, c. 112]. 

Під час проектування варіантів розподілу праці на 
підприємстві необхідно усвідомлювати, що потрібно враховувати 
економічну доцільність, психофізіологічні та соціальні наслідки 
такого розподілу. 

Економічна доцільність розподілу праці оцінюється 
підвищенням ефективності виробництва внаслідок зростання 
продуктивності праці, покращенням використання виробничого 
обладнання, матеріальних і трудових ресурсів підприємства [11, c. 
89]. 

Проектуючи розподіл праці на підприємстві варто 
керуватися організаційною поведінкою працівників, в якій 
проявляється корпоративна культура. Сюди належать стійкість, 
ефективність та надійність внутрісистемних організаційних 
зв’язків; дисципліна та культура їх виконання; динамізм та 
адаптивність до нововведень в організації; загальноприйнятий 
стиль керівництва тощо. 

На наш погляд,  і організаційну культуру і, зокрема, розподіл 
праці на підприємстві доцільно формувати, орієнтуючись на 
вимоги сьогодення, коригуючи їх під новітні умови. Першочергова 
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увага має приділятися корпоративній культурі, якою неможливо 
керувати у короткостроковому аспекті, так як зміни в ній 
відбуваються поступово і, в цілому, вона формується у 
довгостроковому періоді. Так, управління функціонуванням 
організації має, на наш погляд, виходити з сучасних тенденцій 
зростання значення творчого змісту трудового процесу і на основі 
цього підвищення змістовності праці. Врахування даних вимог 
дозволяють підвищити майстерність праці, усунути монотонні, 
непривабливі роботи, знизити їх шкідливий вплив на організм 
людини. Виконанню цього завдання сприяють розвиток 
багатоверстатного обслуговування, сполучення спеціальностей і 
функцій. 

Орієнтація організаційної культури на змістовність праці для 
всіх ланок працівників підприємства забезпечить, у свою чергу, 
дотримання психофізіологічних та соціальних критеріїв розподілу 
праці. Адже, психофізіологічний критерій полягає в установленні 
допустимих психічних і фізичних навантажень на робітника 
протягом робочої зміни, а соціальний критерій - влаштовує 
кордон, при якому різноманітні трудові функції забезпечують 
привабливість, підвищують інтерес до праці, створюють умови для 
розвитку творчого хисту і зростання кваліфікації працюючих [8, c. 
315]. Таким чином, на наш погляд, гуманізація праці на рівні 
корпоративної культури автоматично забезпечує ефективний 
поділ праці за всіма його критеріями. 

Збагачення праці в організаціях з розвинутою 
корпоративною культурою проводять ще й за рахунок 
встановлення правил отримання та реалізації влади та статусу. 
Погоджуючись з Томіловим В.В. [12, с. 45], ми переконані, що 
делегування прав і відповідальності в організації має 
спрямовуватися тим підрозділам і працівникам, на яких найбільше 
відобразяться наслідки прийняття того чи іншого управлінського 
рішення.  

Застосування вищезазначених делегувань повноважень, 
сприятимуть формуванню у працівників почуття приналежності 
до організації. У відповідності з правилами високорозвиненої 
корпоративної культури у даному напрямку, підприємства з 
високим ступенем приналежності персоналу мають мінімальні 
відмінності у статусах працівників. Це може стосуватися не лише 
правил поведінки, а й питань оплати праці [5, с. 118-119]. 

Важливу роль відіграє сумісництво спеціальностей як форма 
розподілу праці. Сумісництво відбувається не лише в професійно-
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кваліфікаційному розподілі праці, а й в функціональному 
розподілі, що досягається через делегування повноважень.  

Сумісництво спеціальностей полягає у виконанні одним 
працівником робіт, що належать до різних функцій чи 
спеціальностей. Найбільш широке сумісництво спеціальностей 
використовується при неповній, сезонній зайнятості робітників по 
своїй основній роботі для зменшення монотонності у виробничій 
діяльності, підвищення інтересу до роботи, що виконується, 
утворення умов для розвитку творчого хисту виконавця. 

Часто відбувається злиття функцій робітників, зайнятих 
виробництвом продукції і обслуговуючих працівників. В ще 
більшій мірі змішуються функції робітників при колективній 
формі організації праці. В бригади входять як працівники, зайняті 
виробництвом продукції, так і обслуговуючі робочі, а також 
спеціалісти. При цьому можливе істотне сумісництво функцій між 
цими працівниками. Спеціаліст поряд з виконанням своїх функцій 
може у вільний час займатися як основними, так і обслуговуючими 
роботами. В свою чергу, висококваліфіковані робітники 
виконують в бригаді деякі функціональні обов'язки спеціаліста.  

Але, варто зазначити, що перед тим як широко практикувати 
в організації сумісництво спеціальностей, делегування прав і 
повноважень, необхідно обов’язково розробити тарифно-
кваліфікаційні характеристики для кожного виду робіт і чіткий 
перелік функціональних обов'язків працівників, що забезпечують 
виконання окремих трудових процесів в умовах розподілу праці. 
Дане завдання виконується через ретельну розробку посадових 
інструкцій, положень про підрозділи; контроль за їх виконання. 

Під час проектування поділу праці на підприємстві доцільно 
керуватися методами наукової організації праці, зокрема 
обов’язковим складанням проектних балансів робочого часу для 
окремих працівників за професіями і робочими місцями, за 
бригадами, ділянками і цехами з ув'язуванням цих балансів між 
собою, з трудомісткістю виконуваних робіт і трудових функцій. 

Доводить тісний взаємозв’язок організаційної культури та 
поділу праці на підприємстві і показники сильної корпоративної 
культури:  

1. Фінансові показники: зростання прибутку. 
2. Виробничі показники: підвищення продуктивності; 

інновації продуктів і послуг; адекватна адаптація до навколишнього 
середовища. 

3. Психологічні показники: лояльність персоналу; високий 
ступінь задоволеності роботою; висока самооцінка персоналу; 
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відсутність напруженості між керівниками різних рівнів ієрархії; 
відсутність симптомів стресу у працівників [7, c. 214]. 

Таким чином, на тип організаційної культури здійснює 
зворотній вплив поділ праці на підприємстві. Ефективний поділ 
праці, який відповідає правилам наукової організації праці, 
тенденціям до її гуманізації та збагачення сприяє забезпеченню 
всіх показників сильної корпоративної культури. 

Висновки. Отже, поділ праці на підприємстві повинен 
відображати основні позиції корпоративної культури даної 
організації. 

На сучасному етапі господарювання основними напрямами 
вдосконалення поділу праці, на наш погляд, повинні бути: 

формування окремих трудових процесів і складу 
виробничих операцій з урахуванням економічної доцільності, 
психофізіологічних та соціальних наслідків розподілу праці; 

врахування принципів гуманізації, збагачення праці; 
розробка тарифно-кваліфікаційних характеристик для робіт; 
чітке визначення прав та обов’язків працівників; 
інтеграція діяльності працівників та підрозділів через 

широке застосування делегування повноважень, сумісництво 
професій, тим самим забезпечуючи ритмічність, безперебійність 
трудового та виробничого процесів; 

сприяння зрівнянню статусу працівників організації; 
забезпечення рівної інтенсивності праці на всіх ділянках 

виробничого процесу і науково обґрунтованих режимів праці і 
відпочинку; 

раціональне використання робочого часу через складання 
проектних балансів робочого часу. 
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Визначено роль інноваційної діяльності в забезпеченні ефективного 

розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання.  
The role of innovative activity in the provision of effective enterprise’s 

development in market conditions was defined.  
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Центром 

економічної діяльності в умовах розбудови ринкових відносин є 
основна ланка економіки – підприємства, незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності, оскільки саме на цьому рівні 
створюється необхідна для суспільства продукція та надаються 
послуги. Від їх діяльності залежить екологічний стан довкілля і 
регіональний соціально-економічний розвиток.  
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Сучасна фінансово-економічна криза вплинула на всі сфери 
діяльності підприємств, бо обмежені фінансові можливості 
загрожують їм неплатоспроможністю та банкрутством. Внаслідок 
цього нововведення стають основною рушійною силою та 
передумовою успішного розвитку суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія 
інноваційної економіки і підприємницького суспільства була 
сформована П. Друкером [1, с. 58-59]. Вона ґрунтується на 
переконанні в тому, що нинішня економіка є інноваційною. 
Інтелектуалізація праці є основним процесом розвитку 
виробництва, а витрати на нього і поширення знань – головною 
формою інвестицій; головна форма власності – це інтелектуальна 
власність, що структурує суспільство і визначає його розвиток. У 
взаємодії з інноваційною економікою формується підприємницьке 
суспільство («суспільство знань», «інформаційне суспільство»), яке 
характеризується тим, що інновації та підприємництво охоплюють 
значну частину суспільства. 

Інноваційна модель розвитку вітчизняних підприємств 
розроблена О.О. Морозом передбачає не просто підвищення 
рівня і структури виробництва до дореформених показників: «мова 
йде про принципово новий напрям мікроекономічного і 
соціального розвитку, елементами якого все більше ставатимуть 
ефективний менеджмент, зростання людського капіталу, експортна 
орієнтація виробництва, впровадження високих технологій та 
інших факторів [2, с. 392]». Стан внутрішньогосподарської 
інноваційної динаміки, за розробленою О.О. Морозом моделлю, 
визначають інститути ринку, організаційні інститути та інститути 
культури. 

У дослідженнях М.А. Садикова [3, с. 65-66] одержала 
подальший розвиток концепція щодо підвищення 
конкурентоспроможності продукції сільського господарства на 
основі інноваційної моделі розвитку. Суть моделі пов’язана з 
інтеграцією національної економіки у світове господарство та 
появою на ринку вітчизняної і закордонної техніки з новими 
якісними характеристиками, використання якої дозволить 
прискорити освоєння ресурсо- та енергозберігаючих технологій як 
найважливішого фактора розвитку сільськогосподарського 
виробництва в умовах обмеженості енергетичних ресурсів. 

Цілі статті. Метою статті є визначення місця і ролі 
інноваційної діяльності в забезпеченні ефективного розвитку 
підприємств. 
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Виклад основного матеріалу. Теорії інноваційного 
розвитку [1, с. 59] наголошують, що економічне зростання 
відбувається у часі нерівномірно: поява принципово нової базисної 
технології у певній галузі дає імпульс розвитку багатьом 
спорідненим галузям через виникнення пучка вторинних 
інновацій. Інновації, поширюючись, збільшують загальний 
економічний результат і сприяють зростанню темпів розвитку 
економіки, однак водночас зменшують комерційну віддачу від 
інновації для окремого суб’єкта господарювання, що змушує його 
відшукувати інші, досконаліші способи задоволення потреб 
споживачів. Життєвий цикл інновації завершується з появою 
досконалішого її замінника. За принципової новизни інновація 
може стати основою нової фази економічного зростання.  

Інноваційна діяльність займає провідну роль у світовому 
господарстві. Це пов’язано, насамперед, з тим, що на світовому 
ринку діє жорстка конкуренція, і без інноваційних нововведень у 
сфері виробництва і послуг неможливо вижити. Більше того, роль 
і значення національних економік у світовому співтоваристві 
визначається не тільки тим, чим володіє держава, а й науково-
технічним потенціалом та можливістю реалізувати інноваційні 
рішення.  

Таблиця 1 
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт 

в Полтавській області 

Показники 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
2009 р. 
у % до 
2005 р. 

Всього 
наукових та 
науково-
технічних 
робіт, млн. грн 37,4 35,4 41,6 54,6 49,7 132,9 
в т.ч. 
фундаментальні 
дослідження 3,9 4,5 6,9 9,2 8,5 

в 2,2 р. 
більше 

прикладні 
дослідження 6,1 6,2 6,6 12,5 11,6 190,2 
розробки 24,0 16,7 17,2 20,3 14,4 60,0 
науково-
технічні 
послуги 3,4 8,0 10,9 12,6 15,2 

в 4,5 р. 
більше 

Інформаційне джерело: дані Головного управління статистики в 
Полтавській області [4, с. 26], власні розрахунки. 
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Як свідчать дані табл. 1 обсяг виконаних наукових та 
науково-технічних робіт в Полтавській області у 2009 році 
порівняно з 2005 роком зріс на 32,9%, що передусім пов’язано із 
зростанням витрат на фундаментальні дослідження (у 2,2 рази) та  
збільшенням вартості наданих науково-технічних послуг (у 4,5 
рази). Водночас слід зауважити, що в 2005-2008 роках 
спостерігалась позитивна динаміка росту обсягу виконання 
наукових та науково-технічних робіт, а в 2009 році 
прослідковується зниження показника на 9%. На наш погляд, 
пояснити це можна кризовим фінансово-економічним 
становищем в державі та скороченням в області кількості 
організацій, які виконують наукові дослідження й розробки з 32 у 
2005 році до 22 – у 2009 році. 
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Рис. 1. Питома вага промислових 

підприємств, що займаються інноваційною 
діяльністю в Полтавській області

 
Джерело: дані Головного управління статистики в Полтавській 

області [4, с. 26]. 
 
Впродовж 2005-2009 років в Полтавській області, як свідчать 

дані рис. 1, питома вага промислових підприємств, що займаються 
інноваційною діяльністю залишається досить низькою і 
коливається від 7,4 до 15,3%. Тому необхідність активізації 
інноваційної діяльності в Полтавській області як і в державі 
вцілому є цілком очевидною. Перехід до інноваційного типу 
розвитку є неодмінною умовою входження на рівних у світову 
економічну систему, і для цього необхідні цілеспрямовані зусилля 
держави на формування сприйнятливої до інновацій економічної 
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системи, створення такого механізму економічної взаємодії 
суб’єктів господарювання, за якого б конкурентні переваги 
здобувалися лише завдяки актиній інновацій діяльності та 
ефективним інноваційним рішенням. І неабияку роль у цьому 
процесі відіграє фінансування інноваційної діяльності. 

Фінансування інноваційної діяльності визначає успіх чи 
невдачу інноваційних програм і проектів. Здатність підприємства-
інноватора акумулювати достатньо коштів для реалізації 
інноваційних задумів впливає на швидкість виведення інновації на 
ринок, а отже – на її комерційний успіх. Однак не кожна 
підприємницька структура має достатньо власних коштів для 
цього, що зумовлює пошук інших джерел їх надходження. 

Таблиця 2 
Джерела фінансування інноваційної діяльності в 

підприємствах Полтавської області 

Показники 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
2009 р. 
у % до 
2005 р. 

Загальна сума 
витрат на 
інноваційну 
діяльність, млн. 
грн 138,5 122,9 99,7 180,4 133,1 96,1 
в т.ч. за рахунок 
власних коштів, 
млн. грн. 87,0 119,8 88,7 161,0 90,6 104,1 
їх питома вага, % 62,8 97,5 89,0 89,2 68,1 +5,3 в.п. 

Джерело: дані Головного управління статистики в Полтавській 
області [4, с. 26], власні розрахунки. 

 
Аналіз даних табл. 2 свідчить, що основним джерелом 

фінансування інноваційної діяльності на Полтавщині є власні 
кошти підприємств, їх питома вага зокрема в 2006 році склала 
взагалі 97,5%. Водночас в кризовому 2009 році вона знижується до 
68,1%. Найвищий рівень витрат на ведення інноваційної діяльності 
підприємства області мали в 2008 році – 180,4 млн. грн, що на 
35,5% більше ніж в 2009 році. 

Вітчизняна практика підтримки інноваційної діяльності є 
недостатньо ефективною. Перевага надається методам прямого 
адміністрування, дієвість яких залежить від суб’єктивної оцінки 
інноваційного проекту особами, що здійснюють його експертизу. 
Однак стимулом до інноваційної діяльності має бути більший 
дохід інноватора, що забезпечується непрямими методами 
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регулювання, ефективність яких підтверджується досвідом 
економічно розвинутих країн.  

Висновки. 1. Вивчення та впровадження у практику 
положень інноваційних теорій при переході на інноваційну 
модель розвитку економіки України зумовлено необхідністю 
інноваційного розвитку як невід’ємної частини загальносвітового 
науково-технічного прогресу.  

2. Створення ефективної системи фінансування 
інноваційних процесів є важливим і актуальним завданням 
державної політики. Вдосконалення державної інноваційної 
політики повинно відбуватися у напрямі збагачення її 
інструментарію. Згадані процеси мають базуватися на вивченні 
передового світового досвіду. 
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У статті досліджено поняття лояльності персоналу як критерію 
відбору персоналу та пріоритету техніки адміністративної діяльності. 

In the article investigational concept of loyalty of personnel as criterion of 
selection of personnel and priority of technique of administrative activity. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Важливість 
феномена лояльності для бізнесу підтверджується численними, 
зокрема, зарубіжними дослідженнями і описується показниками 
зростання прибутку підприємств. Особливої актуальності сьогодні 
набуває питання лояльності персоналу. Це пояснюється тим, що 
персонал розглядається як фактор конкурентоспроможності, а 
вірність працівників підприємства – як конкурентна перевага. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню 
проблем моніторингу та формування лояльності персоналу 
присвячена низка робіт науковців, зокрема, К. Харського, 
Мучинськи П, Миронова М. та ін.. Серед зарубіжних науковців 
варто відзначити Д. Шульца, С. Шульца, Д. Гринберга, Р. Бэйрона,  
П. Морроу та ін. 

Цілі статті. Виходячи з того, що лояльність персоналу 
вимірювана і керована, обґрунтувати необхідність моніторингу 
лояльності в розрізі організації та формування власної програми 
лояльності. 

Виклад основного матеріалу.  Благонадійність і лояльність 
персоналу – це один з ключових моментів, що дозволяють будь-
якій організації вижити і досягти успіху у сучасному діловому світі. 

Лояльність (від англ. «loyal»  вірний)  це соціально-
психологічна установка на коректне, поважне відношення до 
керівництва, колег і організації в цілому, дотримання прийнятих в 
ній правил 5. За К. Харським лояльність визначається як 
„почуття відданості стосовно організації, здатність і готовність 
змиритися з одними вимогами та глибоко прийняти інші” 8. 

Найбільш повним, на погляд науковців і практиків, 
визначенням лояльності є визначення, запропоноване В. 
Доміняком, яке базується на результатах досліджень, проведених 
ним у 2000 р. Лояльність персоналу – це доброзичливе, коректне, 
щире, поважне ставлення до керівництва, працівників, інших осіб, 
їх дій, до організації в цілому; свідоме виконання працівниками 
своєї роботи відповідно до цілей і задач та в інтересах організації, а 
також дотримання норм, правил і зобов’язань, включаючи 
неформальні, відносно організації, керівництва, працівників та 
інших суб’єктів взаємодії. 

Існують прибічники думки, що лояльність – це якийсь міф, 
який створили організації для власного щастя. Керівництво 
організацій просто хоче вірити, що крім грошей для 
співробітників є ще щось важливе, щось, що не купується, щось 
чисте, що йде з глибини душі, що можна виростити та виплекати 
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3. Насправді ж працівники люблять своїх роботодавців за гроші. 
Є зарплата вчасно - є відданість справі та організації. Немає 
грошей - немає лояльності.  

На нашу думку, варто зупинитись на досить прагматичному 
розумінні поняття лояльності. Лояльність до організації – це 
прихильність її інтересам, в основі якої лежить тверезий 
розрахунок, практичне усвідомлення співробітником того, що 
організація зацікавлена в нім не менше, ніж він сам – в роботі в цій 
організації.  

Зарубіжні учені, зокрема Джеральд Грінберг і Роберт 
Бейрон [1], а також Дуейн П. Шульц і Сидні Е. Шульц [9] та інші, 
вже традиційно розрізняють три види лояльності:  поведінкову, 
обумовлену прихильністю організації і тривалістю (стажем) 
роботи на підприємстві («тривала лояльність»); афектну (емоційна 
прихильність, відданість); нормативну (прихильність).  

Російський психолог К. Харський [8] виділяє чотири крайні 
типи лояльності, надаючи їм умовні найменування: Ветеран, 
Мрійник, Спадкоємець і Зомбі.  

З точки зору П. Морроу яку коментує в своїй книзі 
американський учений П. Мучинськи [7] людина може бути по 
різному лояльна до різних аспектів своєї діяльності: роботі як такій, 
своїй організації, своїй професії. 

Крім того вирізняють два типи лояльності: лояльність як 
властивість особистості та ситуативна лояльність. Отже, лояльність 
до організації – це завжди сукупність як системи заходів, так і 
особових рис співробітників  

Респонденти опитування редакції Botexpert за темою 
«Лояльность персоналу» упевнені, що лояльність це [8]: 

– бажання працювати саме в цій організації, бути частиною 
її команди, досягати цілей, що стоять перед даною організацією, 
розвиватися разом з її зростанням;  

– ототожнення себе з організацією на яку працюєш; 
– ухвалення організації на всіх рівнях; 
– прихильність до організації, розділення її цінностей, місії; 
– прагнення бути потрібним і корисним своїй організації; 
– довіра до управління; 
– здатність йти на компроміс, іноді в збиток своїм 

особистим цілям; 
– сім'я – сім'ю поміняти неможливо, а організацію стає 

неможливо лише при неймовірно високому рівні лояльності 
– готовність дорожить організацією або людиною, означає 

готовність і бажання людини досягати. 
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Обов'язковими атрибутами лояльності також вважають: 
чесність по відношенню до організації; розділення з організацією 
основних переконань, цінностей; переживання за успіх організації; 
відкрита демонстрація лояльності, доброзичливе відношення; 
готовність попередити небезпеку для організації; готовність при 
необхідності йти на певні жертви на користь організації; відчуття 
гордості за причетність до організації; прагнення найкращим 
чином виконувати обов'язки, функції, місію, покладені на людину 
організацією [4]. 

Менеджери по персоналу виділяють декілька рівнів 
лояльності: атрибутивна лояльність, поведінкова лояльність, 
стереотипна лояльність, ідейна лояльність, ідентифікаційна 
лояльність [8]. 

Показниками, що в сукупності дозволяють оцінити рівень 
лояльності в організації можна відзначити:: рівень плинності 
персоналу; рівень потенційної плинності мотивованість і 
задоволеність роботою; рівень конфліктності в колективі; 
емоційна задіяність співробітників; оцінка співробітниками 
системи управління персоналом, системи компенсацій і пільг, 
системи інформування, корпоративної культури, що склалася. 
взаємодії з безпосереднім керівником [6, 2]. 

Як додаткові показники, по яких можна судити про наявність 
або відсутність лояльності співробітників до організації можна 
використати такі, як відношення співробітників до робочого часу;  
відношення до дотримання норм і правил; ініціатива, активна 
позиція; готовність захищати інтереси організації; відгуки про 
організацію; зацікавленість в розвитку [6]. 

Сучасні  публікацій на тему підвищення лояльності по 
різному розглядають систему її чинників. Інструментами 
формування лояльності вважають: інформування і залучення; 
командоутворюючі заходи; розробку об'єктивної і прозорої 
системи матеріального і нематеріального стимулювання; 
регулярний моніторинг задоволеності працею; поліпшення умов 
роботи; облік можливої нелояльності при підборі персоналу [5].  

Якщо говорити про чинники, що визначають формування 
лояльності співробітників, то можна виділити наступні [2]: 

– організаційні чинники: організація роботи; система 
проходження інформації; організація роботи з персоналом. 

– особові чинники: міжособові відносини: згуртованість, 
конфліктність; особові особливості членів колективу; особистості 
керівників підрозділів; особистість керівництва організації: 
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харизматичність, дотримання зобов'язань, передбаченість, 
професіоналізм. 

– емоційні чинники: чесність (правдивість) і прозорість 
організації до працівника; уміння організації дати працівникові 
відчуття своєї значущості, оцінка особистого внеску кожного в 
загальну справу; взаємодія між організацією і співробітником. 
внутрішнє відношення організації до своїх співробітників. 

Найбільш результативними кроками по зміцненню 
лояльності також вважають [8]:  

– матеріальне стимулювання за наявності правильної схеми 
винагороди;  

– можливість професійного, інтелектуального, кар'єрного 
зростання;  

– системне навчання персоналу;  
– визнання значущості колегами і керівництвом, відношення 

керівництва організації до співробітників, як до капіталу, а не як до 
ресурсу;  

– створення середовища, в якому людина зможе розкритися 
найповніше для організації і для себе, в якій йому комфортно жити 
і творити;  

– прозорість цілей і достовірна інформація про результати 
діяльності і стратегії організації;  

– висока міра свободи, можливість впливу на стратегію 
організації;  

– розвиток організаційної культури. 
Таким чином, можна стверджувати, що лояльність 

персоналу безпосередньо залежить від лояльності до персоналу. 
Чим більше організація піклується про своїх співробітників, ніж 
більш відкрита до діалогу, ніж більшу міру свободи і, одночасно, 
відповідальності надає їм, тим більше вірність персоналу ідеалам 
своєї організації. 

У ряді чинників, що сприяють зростанню лояльності 
працівників, окремо варто назвати особу керівника. Харизматичні 
лідери здатні повісті за собою підлеглих, причому не вдаючись 
при цьому ні до яких форм матеріального заспокоєння [8].  

Висновки. Формування лояльності персоналу має стати 
пріоритетом в адміністративній діяльності та ключовим 
завдання служби персоналу. 

Вирішуючи задачу підвищення лояльності діяти потрібно 
одночасно в трьох напрямах: підбирати потенційно лояльних 
співробітників, приділяти особливу увагу розвитку керівників 
середньої і низової ланки і підвищувати внутрішньоорганізаційну 
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ефективність, шляхом проведення комплексу заходів щодо 
організаційного розвитку.  

Система підбору повинна бути націлена на оцінку 
потенційного початкового рівня лояльності нового співробітника, 
його відносин до життя і роботи в цілому. Особливе значення 
потенційна лояльність має для кандидатів на топові позиції. На ці 
посади дуже важливо брати конструктивних, ініціативних, 
небайдужих працівників. 

Кожній організації є сенс розробити для себе власну 
програму лояльності, оскільки кожна організація знаходиться на 
різних стартових позиціях, ставить перед собою різні цілі і володіє 
різними ресурсами для їх досягнення.  

Економічний ефект заходів з розвитку лояльності знайде 
вираз у тому, що лояльні досвідчені співробітники накопичують 
великий досвід по поліпшенню якості продукції, зниженню витрат 
та т. п., що підвищує продуктивність праці. Останній показник 
використовується як база для виплати конкурентної заробітної 
плати, впровадження різних форм преміювання, вкладення засобів 
в навчання персоналу і зростання рівня його лояльності. 
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БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
У статті висвітлені особливості розвитку інноваційних процесів у 

сільськогосподарському виробництві та їх вплив на конкурентоспроможність 
галузі. Обґрунтована необхідність здійснення наукових розробок з 
урахуванням потреб та попиту виробників та споживачів на нові 
матеріали, продукти, технології, зміщення акценту державної підтримки 
розвитку наукових досліджень в навчальних закладах. 

The paper highlights peculiarities of innovative process development in 
agriculture production and their influence on the branch compatibility.  We have 
grounded the necessity of implementing scientific tools considering  producers and 
customers’ needs and demand for new materials, products, technologies, shifting an 
accent of state support for development of scientific research in educational 
institutions. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасне 

конкурентоспроможне виробництво неможливе без повної 
реалізації науково-технічного потенціалу. Орієнтація України на 
інноваційний шлях розвитку є одним із найбільш значимих 
факторів прискорення економічного росту вітчизняної агросфери, 
її технічного та соціально-економічного розвитку, забезпечення 
конкурентоспроможності на світовому продовольчому ринку. Саме 
посилення інтеграції науки з виробництвом, широке 
впровадження наукових досягнень в практику сільського 
господарства –головна умова підвищення його економічної 
ефективності. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що роль 
інновацій, механізм їх впровадження, їх вплив на економічні 
процеси вже достатньо обґрунтовані в науковій літературі 
представниками різних шкіл. Значний вклад у формування 
наукового уявлення про інновації та їх роль в економіці і внесли 
праці таких зарубіжних учених, як: П. Дракер, Р. Менш, В. Томпсон, 
Й. Шумпетер, К. Ерроу і ін. Серед вітчизняних вчених, значну увагу 
дослідженню інноваційних процесів приділяли: М. Бесєдін, В. 
Геєць, М. Долішній,  Я. Жаліло,  О. Лапко, В. Месель-Веселяк, П. 
Саблук, О. Шпичак та ін.  

Разом з тим, не виважена інноваційна діяльність в аграрній 
сфері економіки, що стосується питань впровадження нових 
технологій, управління процесами інноваційної діяльності, ролі 
держави при цьому, породжує ряд нових проблем, що потребують 
окремого дослідження. 

Цілі статті полягають у вивченні особливостей розвитку 
інноваційних процесів у сільськогосподарському виробництві та їх 
впливу на конкурентоспроможність галузі. 

Виклад основного матеріалу. Інноваційна модель розвитку 
сільського господарства – це новий вимір економічних і 
соціальних відносин у галузі, який базується на пріоритетному 
розвитку знань і технологій та їх використанні [1]. 

Інноваційний процес в аграрному секторі є постійним і 
безперервним потоком перетворення технічних і технологічних 
ідей в нові технології або окремі її складові частини і доведення їх 
до використання безпосередньо у виробництві з метою здобуття 
якісно нової продукції.  

На нашу думку, головна особливість інновацій в агросфері 
полягає не в створенні принципово нової продукції в галузі, а в 
освоєнні в господарській практиці нових технологій, заснованих 
на дослідженнях науки і техніки. Важливими складовими 
інноваційного процесу агросфери виступають: управлінсько-
інформаційна, фінансово-економічна, техніко-технологічна, 
маркетингова діяльність. Проте з огляду на нинішню ситуацію в 
АПК можна констатувати факт зниження активності інноваційної 
діяльності суб’єктів господарювання. Незважаючи на те, що 
інноваційна діяльність тісно пов’язана з конкурентоспроможністю, 
сільське господарство України на сьогодні є найбільш 
консервативним до нововведень. Це викликано  низькою 
платоспроможністю населення на внутрішньому ринку. Селяни не 
спроможні купувати науково-технічну продукцію і впроваджувати її у 
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виробництво, а крупним агрохолдингам потрібен прибуток сьогодні, 
а не на перспективу. 

Проведений в ході дослідження аналіз показує, що після 90-х 
років вітчизняні сільськогосподарські підприємства вимушені були 
значно скорочувати оновлення техніки і інших основних засобів, 
внесення добрив, хімічних засобів захисту рослин, що у свою чергу 
призвело за собою недопустиме спрощення технологій 
виробництва сільськогосподарської продукції, порушення 
агротехнічних термінів виконання польових робіт, і, як наслідок,  
зниження врожайності, погіршення якості продукції, зростання 
собівартості ( табл.1). 

Таблиця 1 
Внесення добрив під сільськогосподарські культури  

(сільськогосподарські підприємства; на 1 га посівної площі) 
 1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Мінеральні добрива,  кілограмів поживної речовини 
Внесено під 
посіви 
зернових та 
зернобобових 
культур  

132 15 33 35 41 50 61 

Органічні добрива, тонн 
Внесено під всі 
посіви 
зернових та 
зернобобових 
культур  

6,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

 * Складено за даними Держкомстату України [2]. 
 

Дані таблиці 1 свідчать про те, що внесення мінеральних 
добрив скоротилося у 2008 році порівняно з 1990 рр. на 53,78%, а 
органічних – в 2,6 рази. Окрім того, використання застарілої 
збиральної техніки призводить до значної втрати уже вирощеного 
врожаю. Абсолютно занедбано насінництво в Україні. Втрачається 
генетичний потенціал, нарощений протягом багатьох десятиліть. 
Ще складнішу ситуацію спостерігаємо в тваринництві.  

Можливості сільськогосподарської науки, її вплив на сільське 
господарство, науково-технічний прогрес в галузі значною мірою 
залежать від її фінансового потенціалу, тобто від того, наскільки 
суспільство може забезпечити галузь засобами, необхідними для 
реалізації науково-технічних програм і організації виробництва 
наукової продукції. 
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Якщо розглянути молочну галузь, то першочерговим 
завданням розвитку інновації тут є, насамперед, техніко-
технологічна складова, через неналежний розвиток якої ми 
отримуємо неякісну молочну сировину, а отже лише 1,3% 
рентабельності за 2009 рік. На сьогодні доїння корів є найбільш 
складною технологічною операцією під час виробництва молока. 
Весь процес являє собою інтегровану систему, в якій технічні та 
технологічні складові вступають у безпосередню взаємодію з 
біологічними об'єктами – людиною та твариною. У зв'язку з цим, 
фізіологічний стан корів та їх молочна продуктивність значною 
мірою залежать від технічних засобів для забезпечення процесу 
доїння і отримання якісної продукції. 

Процес реформування молочного скотарства України 
потребує поступового скорочення використання технології 
прив'язного утримання корів, яке в країнах Європи з розвиненою 
галуззю практично не застосовується [3]. 

Питання технічного забезпечення технологічного процесу 
доїння корів на молочних фермах в Україні в основному 
вважається вирішальним; потребують подальшого вдосконалення 
доїльні зали в напрямі впровадження електронної системи з 
управління процесом доїння корів залежно від рівня їх 
молоковіддачі; доїльні установки доцільно оснастити детекторами 
маститу у тварин. Основна увага має бути приділена формуванню 
інноваційних чинників, направлених на оновлення техніко-
технологічнім основ аграрного виробництва, його диверсифікацію 
з метою розробки і освоєння випуску якісних продуктів 
харчування.  

У зв’язку із ситуацією, що склалася в Україні, необхідна 
виважена державна підтримка. Підтримуючи розвиток 
національних високих технологій, на нашу думку, доцільним було 
б запровадження  світового досвіду, який виправдав себе і довів 
право на існування у передових країнах світу. Але для цього має 
бути сформована державна програма інноваційного розвитку 
сільського господарства, за якою необхідно визначити пріоритетні 
напрями. Наукові дослідження за цими напрямами мають бути 
профінансовані в повному обсязі а виконавці визначені на 
конкурсній основі. 

Держава має змістити акценти своєї підтримки в бік 
вузівської науки, яка виправдала себе в передових країнах світу, бо 
саме у вищих навчальних закладах наукова діяльність  відбувається 
у завершеному ланцюгу: освіта – наука – практика – виробництво.  
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Досить важливим  напрямом державної політики має бути 
побудова комплексу законодавчих та організаційних заходів, 
направлених на формування в АПК  «міцного» інноваційного 
клімату – хороших умов для введення різного роду нововведень. 

Таким чином, можна сформувати конкретні елементи 
державної підтримки формування інноваційної системи:  

збільшення цільової підтримки досліджень, пов'язаних з 
національними інтересами і пріоритетами, з глобальними 
проблемами, з довгостроковим прогнозуванням наслідків 
управлінських рішень і впровадження нових технологій; 

- стимулювання кооперації між суб'єктами інноваційної 
діяльності, сприяння у формуванні партнерських стосунків між 
учасниками інноваційної сфери; 

- розширення сприяння науково-технічному розвитку і 
інноваційному процесу за допомогою введення пільг і 
преференцій для приватного сектора, що інвестує в розвиток 
науки і широко використовує інновації; орієнтування наукових 
досліджень на створення і впровадження нових 
конкурентоспроможних технологій, техніки, матеріалів тощо для 
забезпечення інноваційного розвитку економіки; 

- здійснення наукових розробок з урахуванням потреб та 
попиту виробників та споживачів на нові матеріали, продукти, 
технології; 

- доведення результатів наукової і науково-технічної 
діяльності до стану інноваційного продукту та його подальша 
комерціалізація; 

- активне впровадження актуальних наукових розробок та 
інноваційних проектів і договорів з кінцевими споживачами; 

- державна підтримка сучасних лабораторій на виконання 
фундаментальних і прикладних досліджень; 

- побудова наукової інфраструктури на основі сучасних 
форм інноваційної діяльності: інноваційних кластерів, 
технологічних та наукових парків тощо; 

- необхідна державна частка підтримки фінансами вищих 
навчальних закладів, надання пільг оподаткування виробництв, які 
будуть партнерами і спонсорами. 

Висновки. Науково обґрунтоване проведення аграрних 
реформ з посиленням інноваційної спрямованості можливо лише 
при подальшому розвитку і удосконаленню наукових досліджень і 
практичної їх реалізації, включаючи досконаліші технології, 
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продуктивні сорти сільськогосподарських культур і породи тварин, 
нові технічні засоби, тощо. 

Формування механізму стимулювання інноваційної 
модернізації сільського господарства країни потребує виваженої 
державної науково-технічної і інноваційної політики: створення 
конкурентоспроможного сектора досліджень зосередженого  у 
вищих навчальних закладах  
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДІЛОВОЇ   
АКТИВНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ 

 
СТАШКО С.К., МАГІСТР, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 
У статті розглянуті дослідження сутності понять «ділова 

активність» та «управління діловою активністю», обґрунтовано основні 
проблеми управління діловою активністю та оцінювання його ефективності. 

In the article considered researches essences of concepts «business activity» and 
«management by business activity», grounded basic problems of management by 
business activity and evaluation of his efficiency. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. У процесі 

виробничої діяльності відбувається безперервний кругообіг 
капіталу, змінюються склад, структура та напрямки використання 
засобів виробництва і джерел їх формування, постійно виникає 
потреба у додаткових ресурсах, з'являються проблеми відносно 
збереження, розширення обсягів виробництва та зміни його 
напрямків і, як наслідок, стають необхідними своєчасне, повне та 
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достовірне оцінювання ділової активності та раціональне 
управління діловою активністю суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-
методичні та практичні засади ділової активності та управління 
нею знайшли відображення у працях таких вчених, як М. Д. Білик, 
Г.Г. Кірейцев, Ю. С. Цал-Цалко, А. М. Поддєрьогін, В. О. Мец, 
О.В. Павловська, Г. В. Савицька, Р. А. Слав'юк, Л. А. Лахтіонова, 
Ю.М. Тютюнник та інші. 

У вітчизняній економічній літературі терміни «ділова 
активність», «оцінювання ділової активності», «управління діловою 
активністю» почали використовуватися відносно нещодавно разом 
із появою в українській науковій економічній літературі опису 
закордонних методів фінансово-економічного аналізу та 
менеджменту діяльності підприємств. Відтоді ці поняття не 
залишаються поза увагою українських науковців, але, зауважимо, 
що дослідження розробок науковців щодо трактування 
економічного змісту цих понять свідчить про їхнє розмаїття та 
неузгодженість, а сучасна економічна практика й досі не має чітко 
вироблених показників оцінювання ділової активності та 
ефективності управління нею. Проблема загострюється іще тією 
обставиною, що нині будь-яке підприємство має власні підходи до 
оцінювання ділової активності, а відтак, і управління діловою 
активністю. Отже, актуальність теми статті зумовлена необхідністю 
подальшого дослідження наведених вище понять, шляхом 
визначення єдиного їх трактування і формування універсальної 
методики оцінювання ділової активності та ефективності 
управління нею, розробки дієвої моделі управління діловою 
активністю та способів її постійного удосконалення. 

Цілі статті. Метою даної статті є розкриття змісту понять 
«ділова активність», «оцінювання ділової активності», «управління 
діловою активністю», визначення єдиного трактування цих понять, 
розгляд проблеми оцінювання ділової активності, характеристика 
основних елементів управління діловою активністю, огляд 
наукових пошуків вирішення проблеми оцінювання ефективності 
управління діловою активністю. 

Виклад основного матеріалу. Ділова активність 
підприємства – це комплексне поняття, яке виражається через 
систему взаємопов’язаних економічних категорій. Тому, серед 
науковців є різні підходи до визначення цього поняття. 

Г. Г.  Кірейцев  характеризує ділову активність з двох сторін. 
По-перше, під діловою активністю, на його думку, розуміється 
процес вибору оптимального співвідношення між наборами 
економічних ресурсів та окремо між обсягами виробництва 
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різноманітних продуктів за допомогою цих ресурсів. Про 
зростання ділової активності в даному прикладі свідчитиме 
підвищення прибутковості підприємства за умови оптимізації 
структури використовуваних ресурсів та напрямів виробництва 
при незмінності інших умов. З іншого боку Г. Г. Кірейцев 
розкриває сутність ділової активності виходячи з теорії кругообігу 
ресурсів [2, с. 412]. 

У більшості наукових праць сутність ділової активності 
розкривається саме в контексті теорії кругообігу (оборотності) 
ресурсів, яка тлумачиться наступним чином: «Чим швидше кошти 
підприємства (активи і пасиви) зроблять кругообіг, тим більше 
продукції отримає та реалізує підприємство при одній і тій же сумі 
витраченого капіталу, тобто без додаткового залучення 
фінансових ресурсів» [2, с. 415]. Отже, за рахунок прискорення 
оборотності ресурсів при незмінності інших умов відбувається 
збільшення суми прибутку, а відтак можна говорити про зростання 
ділової активності. Крім того, збільшення швидкості обороту 
ресурсів підприємства дає змогу вивільнити частину оборотних 
засобів із господарського процесу для власних потреб, зокрема для 
розвитку виробництва. 

На нашу думку, невиправданим є підхід науковців, які 
обмежують трактування поняття «ділова активність» виключно 
виходячи із теорії кругообігу (оборотності) ресурсів. Ця теорія дає 
змогу охарактеризувати предмет дослідження лише у вузькому 
розумінні. Тому серед таких науковців як Ю. С. Цал-Цалко, М. Д. 
Білик, В. О. Мец, Є. В. Мних, та інших існують більш ґрунтовні 
підходи до визначення поняття ділової активності. 

Так, Ю. С. Цал-Цалко, наприклад, розкриває зміст ділової 
активності, доповнюючи теорію кругообігу ресурсів ще двома 
економічними категоріями: «економічне зростання» та 
«економічний розвиток». Категорія «економічне зростання» 
ідентифікується як регулярне та стійке розширення масштабів 
економічної діяльності шляхом постійного нарощування величини 
фінансових ресурсів (майна) підприємства, яке доцільно 
проводити до досягнення ринко-вої рівноваги (задоволення 
попиту усіх потенційних споживачів). Поняття «економічний 
розвиток» пов’язується із використанням на підприємствах 
глобальних за своїм змістом досягнень технологічного прогресу, 
який в наш час є стрімким і дає змогу підприємствам швидко 
ставати лідерами на ринку [6, с. 401-403]. 

 Схожі погляди на взаємозв’язок між економічним розвитком 
та діловою активністю мають й інші науковці. Зокрема М. Д. Білик 
та інші стверджують, що на рівень ділової активності підприємства 
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безпосередній вплив має, поряд із рівнем ефективності 
використання ресурсів, ще й ступінь виконання цим 
підприємством плану за основними показниками, що 
забезпечують задані темпи його зростання в сферах операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності [1, с. 205]. 

На думку Ю. М. Тютюнника,  головним критерієм 
ефективної роботи підприємства є його прибутковість [5, с. 154].  
Тому, здійснюючи господарську діяльність, підприємство повинно 
намага-тися отримати максимальну віддачу від використання 
ресурсів не тільки прискорюючи їх оборотність, а й 
використовуючи інші доступні якісні методи, зокрема: 

 розширення ринків збуту продукції, включаючи 
збільшення поставок на експорт; 

 створення та реалізація науково-технічних новинок, які б 
перевищували за якістю та можливостями світові аналоги або ж 
взагалі були унікальними в своєму роді; 

 зміцнення репутації (ділового іміджу) підприємства та його 
зв’язків із діловими партнерами тощо. 

Деякі автори виділяють окремо взаємозв’язок між рівнем 
ділової активності підприємства та його розрахунковими 
відносинами із контрагентами. Цікавими  також є думки, відносно 
яких для поглибленого аналізу ділової активності підприємства 
його необхідно доповнювати аналізом ділової активності 
персоналу . 

Під оцінюванням ділової активності слід розуміти процес 
кількісного вираження наслідків проявлення ділової активності, як 
певного процесу. Оцінювання ділової активності є питанням 
проблематичним, оскільки науковці мають різні погляди щодо 
ідентифікації наслідків її прояву. Так, існують погляди, що 
наслідками прояву ділової активності є зростання (скорочення) 
прибутковості та рентабельності підприємства, для інших – 
пришвидшення (сповільнення) оборотності активів і пасивів або ж 
збільшення (зменшення) коефіцієнта стійкості економічного 
зростання тощо. Окрім того, поглиблює дану проблему і той факт, 
що жодна з існуючих нині методик оцінювання ділової активності 
невзмозі точно та ємно виразити отриманий підприємством 
результат її прояву. 

Методики оцінювання ділової активності, запропоновані 
окремими науковцями, в цілому включають наступні напрями: 

1. Перевірка додержання так званого «золотого правила 
економ-міки підприємства», відповідно до якого темп зростання  
прибутку має бути більшим  за темп зростання  обсягу реалізації, а 
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останній в свою чергу має бути більшим  за темп зростання  
вартості активів. 

2. Розрахунок коефіцієнта стійкості економічного зростання, 
на величину якого прямо впливають такі фактори як: частка 
реінвесто-ваного прибутку, рентабельність продаж, ресурсовіддача, 
коефіцієнт фінансової залежності. 

3. Розрахунок коефіцієнтів обертання активів і пасивів, які 
характеризують швидкість їх кругообігу за період. 

4. Розрахунок інших пов’язаних із предметом дослідження 
показників, таких як: 

а) показники ефективності господарської діяльності 
(рентабельності та окупності витрат і капіталу);  

б) показники комплексного оцінювання дебіторської та 
кредиторської заборгованості; 

в) показники ділової активності персоналу підприємства; 
г) показники виконання планових завдань тощо. 
Зміст управління діловою активністю – це вплив 

менеджменту підприємства на поточні плани по формуванню, 
розподілу та перерозподілу всіх видів доступних ресурсів з метою 
постійного підвищення ефективності діяльності підприємства на 
внутрішньогосподарському та загальноекономічному рівнях. 

Управління діловою активністю охоплює такі сфери 
діяльності підприємства як операційна, фінансова, інвестиційна та 
соціально-економічна діяльність, яку не можна віднести до перших 
трьох видів діяльності. 

Основні напрямки управління діловою активністю, суб’єкти 
та об’єкти управління, наслідки управління діловою активністю 
показані на рис. 1. 

Управління діловою активністю, на нашу думку, 
здійснюється за двома напрямками: 

– соціально-економічне управління підприємством; 
– управління ефективністю господарської діяльності.. 
Завданням першого напрямку управління є досягнення 

позитивного загальноекономічного ефекту, а другого – досягнення 
позитивного опосередкованого підприємницького ефекту 
(задоволення інтересів власників). 

Окрім того, у зарубіжній економічній літературі 
характеризуються моделі управління діловою активністю. Під 
моделлю управління діловою активністю слід розуміти комплекс 
заходів, які необхідно здійснити, щоб прийняти раціональне 
рішення щодо удосконалення поточних планів управління 
ресурсами підприємства. 
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Усіх суб’єктів управління діловою активністю доцільно 
розділити на такі, що мають безпосередній вплив на об’єкти 
управління (менеджмент підприємства) та такі, що мають  відносно 
опосередкований вплив (власники, державні органи, профспілки, 
споживачі (покупці) продукції, постачальники тощо). 

Взаємопов’язаність напрямків управління діловою 
активністю визначає спільність їхніх об’єктів управління (рис. 1).  
 

Напрямки управління 
діловою активністю 

     
     

Соціально-економічне 
управління підприємством 

 Управління ефективністю 
господарської діяльності 

     
     
Суб’єкти управління: 
профспілки, покупці, 
постачальники, 
державні органи влади  
керівництво підприємства 

 Суб’єкти управління: 
власники підприємства,                                   
державні органи 
влади                керівництво 
                          підприємства 

      
     

Об’єкти управління: 
- план управління активами; 
- план управління капіталом; 
- план управління трудовими ресурсами; 
-  план управління підприємницькими    здібностями 
адміністративного персоналу (менеджерів, маркетологів, 
економістів тощо) усіх рівнів 

     
     
Наслідки управління: 
-  додаткове збільшення 

(зменшення) числа працюючих; 
-  додаткове збільшення 

(зменшення) заробітних плат та 
інших виплат; 

-  додаткове збільшення 
(зменшення) задоволеності 
попиту на продукцію 
підприємства тощо. 

 Наслідки управління: 
- додаткове збільшення 

(зменшення) прибутку 
підприємства; 

- додаткове збільшення 
(зменшення) збитку 
підприємства; 

- додаткове збільшення 
(зменшення) частини 
реінвестованого прибутку 
тощо. 

 
Рис. 1. Основні елементи управління діловою активністю 

 
Під принципами управління діловою активністю розуміють 

систему правил, виконання яких повинно забезпечити більше 
зростання рівня ділової активності, ніж планування на початку 
поточного періоду. 
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До загальних принципів стратегічного управління діловою 
активністю можна віднести: 

- інформація (фактична або прогнозна) повинна мати 
високу ймовірність правдивості (надійності); 

- існує висока ймовірність отримання додаткової вигоди 
(додаткового ефекту) внаслідок виконання удосконаленого 
поточного плану; 

- зміни внесені в поточний план управління одним ресурсом 
повинні бути узгоджені із планами управління іншими ресурсами; 

- існує дієвий механізм швидкої передачі удосконалення 
плану до виконання; 

- всі завдання, які додаються в процесі удосконалення 
поточних планів управління ресурсами підприємства повинні бути 
реально виконуваними на момент передачі удосконаленого плану 
до виконання; 

- механізм управління відповідним ресурсом здатен 
організувати та проконтролювати виконання удосконаленого 
плану. 

Оцінювання ефективності управління діловою активністю 
суб’єктів господарювання є майже недослідженим і становить 
значну наукову проблему. На думку багатьох науковців, вирішення 
даної проблеми полягає в розробці спеціальних показників 
(показника), які будуть ґрунтуватися на: 

- порівнянні планових значень витрат на управління та 
обслуговування виробництва (ці витрати в середньому становлять 
60-70% величини загально виробничих витрат) із їх фактичними 
значеннями; 

- порівнянні планових значень показників оцінювання 
ділової активності із їх фактичними значеннями; 

- порівнянні динаміки витрат на управління та 
обслуговування виробництва (планових, фактичних) із динамікою 
показників оцінювання ділової активності, – а насамперед 
динамікою інтегрованого показника (рейтинга) ділової активності 
(планового, фактичного) тощо. 

Висновки. Узагальнюючи погляди науковців та 
спираючись на власні переконання, ми дійшли висновку, що 
ділова активність підприємства – це безперервний процес 
виконання комплексу поточних планів управління факторами 
виробництва, сукупність яких (тобто планів) на протязі декількох 
планових періодів відображає стратегію діяльності підприємства. 

План управління фактором виробництва – це система 
заходів по формуванню, розподілу та використанню відповідного 
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фактора виробництва, яка має на меті отримання від нього 
найбільшого господарського та соціально-економічного ефекту. 
До планів управління факторами виробництва відносяться 
наступні: 

- плани управління активами підприємства; 
- плани управління капіталом підприємства; 
- плани управління трудовими ресурсами підприємства; 
- плани управління підприємницькими здібностями 

адміністративного персоналу підприємства (менеджерів, 
маркетологів, економістів тощо) усіх рівнів. 

Наслідком ділової активності, як процесу, є досягнення в 
кінці чітко визначеного планового періоду певного господарського 
та соціально-економічного ефекту. Оскільки ділова активність 
підприємства є складним комплексним процесом взаємодії 
багатьох факторів, то її оцінювання (тобто оцінювання 
отриманого ефекту) доцільно, на нашу думку, проводити за 
допомогою відповідного інтегрованого показника, розробка якого 
є актуальним науковим завданням сьогодення. Якщо 
господарський та соціально-економічний ефект, виражений 
інтегрованим показником ділової активності, на кінець базового 
планового періоду перевищує ефект, отриманий у кінці 
попереднього періоду, то відбувається кількісно виражене 
підвищення ділової активності підприємства, а в протилежному 
випадку – зниження. 

Під управлінням діловою активністю ми розуміємо процес 
розробки дієвого комплексу опорних планів управління 
факторами виробництва, систематичного корегування цих планів 
під впливом змінних умов (обставин) зовнішнього та 
внутрішнього середовища, а також поєднання удосконалених 
планів у нові взаємоузгодженні, найбільш ефективні в даному 
короткостроковому періоді комплекси, які оперативно 
передаються до виконання. Іншими словами, управління діловою 
активністю – це процес формування та доведення до ідеалу 
стратегії підприємства в процесі її поточного виконання. 

Вирішення актуальних проблем оцінювання ділової 
активності та оцінювання ефективності управління нею, є, на нашу 
думку, можливим лише після розробки чіткої методології 
розрахунку інтегрованого показника ділової активності. 
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УДК 631.1(477) 
 

ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

УКРАЇНИ 
 

СТЕПЕНКО О.В., АСПІРАНТ, 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 
Обґрунтовано необхідність здійснення оцінки маркетингової 

діяльності та запропоновано методичний підхід її оцінки в 
сільськогосподарських підприємствах України. 

Necessity of realisation of an estimation of marketing activity is proved and 
the methodical approach of its estimation in the agricultural enterprises of Ukraine 
is offered. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Виникнення 

і розвиток досконалих конкурентних ринкових відносин та 
розбудова ринково орієнтованої аграрної сфери країни вимагають 
впровадження одночасно керівного і керованого маркетингового 
механізму, здатного забезпечити стабільне високоприбуткове 
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функціонування одних з найважливіших структурних одиниць – 
сільськогосподарських підприємств – та інтенсифікувати 
відтворювальні процеси як на локальному, так і на глобальному 
рівнях.  

Особливого значення за даних умов набуває процес оцінки 
власного рівня маркетингового забезпечення та здійснення 
маркетингових заходів в сільськогосподарському підприємстві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи 
концепцій маркетингу було закладено зарубіжними науковцями – 
класиками маркетингу – А. Шоу, Т. Левіттом, П. Друкером, 
Ф. Котлером, П. Діксоном,  Д. Пеппером. Висвітлення характерних 
особливостей маркетингово-орієнтованих управлінських процесів, 
притаманних періоду ринкових трансформацій, знайшло 
відображення в роботах представників вітчизняної наукової думки 
в сфері аграрного маркетингу, таких як С.С. Гаркавенко, 
М.І. Лобанова, П.І. Островського, І.О. Соловйова та ін. Але, 
незважаючи на розмаїття концепцій маркетингу, специфіку яким 
надають авторські погляди, недостатньо уваги, на нашу думку, 
приділено методологіям оцінки маркетингової діяльності в 
конкретних господарюючих суб’єктах, а також запропоновані 
ними маркетингові моделі носять переважно теоретичний 
характер. 

Цілі статті. Основним завданням даної роботи є 
обґрунтування науково-методичних положень і практичних 
рекомендацій щодо оцінки маркетингової діяльності в 
сільськогосподарських підприємствах.  

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах змін в 
агарному секторі ринкові відносини дедалі більше стають 
основним чинником регулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції. Діяльність всіх підприємств 
аграрного сектору в умовах ринкової економіки повинна бути 
заснована на отриманні прибутку, наявності конкуренції і 
коливаннях ціни, тому центральним в структурі управління стає 
маркетинг. Тільки використовуючи принципи маркетингу, можна 
створити підприємство, орієнтоване як на реального, так і на 
потенційного споживача продукції, що виробляється.  

В ринкових умовах сільськогосподарським підприємствам  
необхідно постійно здійснювати оцінку власного маркетингового 
рівня та рівня здійснення маркетингових заходів. Погоджуємося з 
думкою М.І. Лобанова про те, що аналіз рівня здійснення 
маркетингу в господарстві дає можливість отримати комплексну 
оцінку маркетинговим заходам, що здійснюються на підприємстві 
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та визначити основні недоліки та можливості маркетингового 
розвитку [3]. 

В сучасних умовах динамічності потреб, запитів і 
конкурентного оточення підприємствам для підтримки росту і 
збереження прибутковості не достатньо спиратися на вже існуючі 
товари, ресурси, технології. Суб'єкт підприємництва, який 
розраховує тривалий час зберігати конкурентні позиції на ринку та 
підвищувати рівень рентабельності, має постійно оновлювати 
пропозицію. Цей процес включає різні заходи пов’язані з 
удосконаленням цінової, товарної, збутової та іншої діяльності, з 
метою підвищення ефективності усієї організації.  

Загальновідомо, що маркетингові заходи в сукупності 
формують комплекс під назвою "маркетинг-мікс", який визначає 
позиціонування продукту на ринку. Зазвичай маркетинг-мікс 
складається з «чотирьох P»: (Product, Price, Place, Promotion) 
продукту, ціни, комунікації або просування та системи розподілу 
товару [1, 2, 4]. Відповідно до елементів даного комплексу 
формуються напрями маркетингової політики підприємства, такі 
як: товарна політика, цінова політика, політика просування і 
політика розподілу.  

На основі проаналізованих методик та наукових підходів 
автором зроблено спробу обґрунтування методичного підходу для 
здійснення оцінки рівня маркетингової діяльності в 
сільськогосподарському підприємстві. Розробка даного підходу 
ґрунтується на основі результатів дослідження діяльності 
сільськогосподарських підприємств Бориспільського, 
Броварського та Переяслав-Хмельницького районів Київської 
області. За результатами анкетного опитування провідних 
спеціалістів підприємств досліджуваного регіону сформовано 
набір найважливіших критеріїв оцінки та розраховано їх середню 
вагу.  

Суть запропонованого методичного підходу полягає у 
визначенні наступних показників: 

1) Показник рівня здійснення товарної політики (1): 
Птп=0,22×І1 + 0,24×І2 + 0,20×І3 + 0,18×І4 + 0,16×І5,        (1) 
де Птп – показник рівня здійснення товарної політики 

підприємства; 
І1,І2, І3, І4, І5 – середня оцінка відповідного критерію 

товарної політики; 
0,22, 0,24, 0,20, 0,18, 0,16 – вага критеріїв, визначена 

експертним шляхом. 
2) Показник рівня здійснення цінової політики (2): 
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Пцп=0,24×І1 + 0,18×І2 + 0,21×І3 + 0,21×І4 + 0,16×І5,       (2) 
де Пцп – показник рівня здійснення цінової політики 

підприємства; 
І1,І2, І3, І4, І5 – середня оцінка відповідного критерію цінової 

політики; 
0,24, 0,18, 0,21, 0,21, 0,16 – вага критеріїв, визначена 

експертним шляхом. 
3) Показник рівня здійснення політики просування (3): 
Ппп=0,24×І1 + 0,13×І2 + 0,19×І3 + 0,17×І4 + 0,17×І5,       (3) 
де Ппп – показник рівня здійснення політики просування 

підприємства; 
І1,І2, І3, І4, І5 – середня оцінка відповідного критерію 

політики просування; 
0,24, 0,13, 0,19, 0,17, 0,17 – вага критеріїв визначена 

експертним шляхом. 
4) Показник рівня здійснення політики розподілу (4): 
Ппр=0,22×І1 + 0,22×І2 + 0,16×І3 + 0,20×І4 + 0,20×І5,       (4) 
де Ппр – показник рівня здійснення політики розподілу 

підприємства; 
І1,І2, І3, І4, І5 – середня оцінка відповідного критерію 

політики розподілу; 
0,22, 0,22, 0,16, 0,20, 0,20 – вага критеріїв визначена 

експертним шляхом. 
Після розрахунку окремих показників вираховується 

коефіцієнт рівня маркетингової діяльності, який розраховується за 
наступною формулою: 

Крмд=((Птп + Пцп + Ппп + Ппр) / Іmax) × 100%                   (5) 
де Крмд – коефіцієнт рівня маркетингової діяльності; 
Іmax – максимальне значення рівня маркетингової діяльності 
на підприємстві, що дорівнює 40 балам. 
Визначення маркетингового рівня у підприємстві 

пропонується здійснювати за наступною шкалою оцінки (табл. 1): 
Таблиця 1 

Шкала оцінки маркетингового рівня 
Значення Крмд Рівень маркетингу 

До 40% Недостатній 
Від 41% до 80% Задовільний 
Більше 81% Достатній 

 
Для оцінки рівня маркетингової діяльності в господарюючих 

суб’єктах методикою передбачається визначення переліку заходів 
маркетингу і міра їх здійснення у підприємстві за допомогою 
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бальної оцінки  від 1 до 10, де 10 – найбільше значення критерію. 
Дана оцінка проводиться на основі табл. 2. 

Таблиця 2 
Комплексна оцінка маркетингової діяльності 

сільськогосподарського підприємства 
Підприємство 

Критерії оцінки Вага 
критерію Середня 

оцінка 
Зважена 
оцінка 

Визначення оптимального асортименту товарів  0,22 І1 0,22×І1 
Забезпечення високої якості продукції 0,24 І2 0,24×І2 
Комплексний аналіз діючих ринків з позиції 
забезпечення успішної реалізації власної 
продукції 

0,2 І3 0,2×І3 

Оцінка рівня конкурентоспроможності власного 
товару та порівняння з аналогами 0,18 І4 0,18×І4 
Забезпечення міри відповідності критеріям 
споживачів 0,16 І5 0,16×І5 

Показник рівня товарної політики  х  х Птп 
Встановлення ціни на основі попиту і пропозиції 
на ринку 0,24 І1 0,24×І1 
Аналіз цін і товарів конкурентів 0,18 І2 0,18×І2 
Зниження ціни на основі оптимізації витрат 0,21 І3 0,21×І3 
Забезпечення сталості ціни на основі 
маневрування факторами виробництва 0,21 І4 0,21×І4 
Ціноутворення на основі ринкових цін 0,16 І5 0,16×І5 
Показник рівня цінової політики х х Пцп 
Стимулювання збуту  0,24 І1 0,24×І1 
Здійснення рекламних заходів  0,23 І2 0,23×І2 
Орієнтація на власну торгову марку 0,19 І3 0,19×І3 
Просування на основі PR- технологій 0,17 І4 0,17×І4 
Робота з постійними клієнтами і залучення 
нових 0,17 І5 0,17×І5 
Показник рівня політики просування х х Ппп 
Управління товарними запасами 0,22 І1 0,22× І1 
Управління транспортними процесами 0,22 І2 0,22× І2 
Одержання та ефективне оброблення замовлень 0,16 І3 0,16× І3 
Організація раціонального постачання та 
відвантаження 0,20 І4 0,20× І4 

Контроль за швидкою оплатою продукції 0,20 І5 0,20× І5 
Показник рівня політики розподілу х х Ппр 
Коефіцієнт рівня маркетингової діяльності,% х х Крмд 

Джерело: авторська розробка. 
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Критерії оцінки та їх вага в запропонованому підході можуть 
змінюватись в залежності від специфіки господарської діяльності 
та поглядів керівництва на важливість критеріїв оцінки. 

 На основі даного методичного підходу сільськогосподарські 
підприємства мають можливість дати загальну оцінку рівню 
маркетингової діяльності в конкретному підприємстві, зробити 
необхідні висновки щодо оптимізації маркетингових зусиль та 
проведення необхідних змін в напрямку підвищення ефективності 
господарювання.  

Висновки. Ефективність сільськогосподарського 
виробництва у великій мірі залежить від рівня маркетингової 
діяльності в господарстві. Налагоджена маркетингова система є 
ефективним господарським інструментом у боротьбі за 
конкурентні позиції в сучасних ринкових умовах здійснення 
підприємницької діяльності. На думку автора, результативність 
будь-якої діяльності в аграрній сфері неможлива без застосування 
сучасних маркетингових засобів та методів в управлінні суб’єктами 
господарювання.   

Отже, для налагодження ефективних маркетингових 
процесів в сільськогосподарських підприємствах, необхідно 
проводити комплексну оцінку даного напрямку для того, щоб 
визначити на скільки високим є маркетинговий рівень і чи існує 
необхідність проведення змін у даній сфері.  

Подальші дослідження у напрямку удосконалення підходів 
щодо оцінки  маркетингової діяльності в сільському господарстві 
передбачають необхідність розробки більш досконалих 
методичних підходів її оцінки, що базуються на врахуванні 
загальних та часткових критеріїв, визначених як на 
короткостроковий, так і на довгостроковий періоди. 
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ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

У статті розглядаються питання інноваційного розвитку аграрних 
підприємств. Наведено приклади ефективного застосування сучасних 
ресурсозберігаючих та екологобезпечних технологій, органічного землеробства 
та зосереджена увага на необхідності вдосконалення організаційно-
економічного механізму діяльності аграрних підприємств. 

The article considers innovative development issues of agricultural enterprises. 
The examples of effective utilization of modern resources and ecological saving 
technologies, organic farming was brought. The attention was paid to necessity of 
organizational and economic improvement of agricultural enterprise’s activity. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Питання 

розвитку сучасних аграрних підприємств є складним і 
суперечливим. Проблема набуває гостроти у зв'язку з існуванням 
конкуруючих підприємницьких організаційно-правових форм 
господарювання. 

Багатоукладність економіки та наявність різних способів 
господарювання на засадах приватної власності загострили 
проблему управлінської та технологічної досконалості аграрного 
виробництва. Основою розв’язання цієї проблеми є орієнтир на 
інноваційну модель його розвитку. 

Без інновацій неможливо підвищити 
конкурентоспроможність виробництва продукції та здійснити 
ринкові перетворення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Останніми 
роками досить багато публікацій присвячено питанням 
поліпшення інноваційного розвитку аграрного виробництва та 
підвищення його ефективності. Проблему інноваційного розвитку 
сільськогосподарського виробництва досліджували П.Т. Саблук, 
М.Я. Дем’яненко, М.Й. Малік, М.Х. Корецький, В.А. Кадієвський, 
В.О. Точилін та інші відомі фахівці. Проте, ці питання 
залишаються нерозв’язаними, що й визначило мету нашого 
наукового дослідження. 

Цілі статті. Метою статті є комплексне охоплення й 
обґрунтування основних напрямів інноваційного розвитку 
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аграрних підприємств і на цій основі підвищення 
конкурентоспроможності їх виробництва. 

Виклад основного матеріалу. В основі інноваційного 
розвитку аграрних підприємств має бути принцип комплексності, 
що означає охоплення всіх підрозділів підприємства та його 
напрямів розвитку: впровадження нових технологій і підвищення 
якості виробленої продукції, комплексної механізації та 
автоматизації виробництва, удосконалення організації 
виробництва, праці і управління тощо. Інноваційний розвиток 
передбачає узгодженість у часі та просторі всіх стадій процесу –  
науки, виробництва та збуту.  

Основним завданням інноваційного розвитку є забезпечення 
прискорення впровадження у виробництво перерахованих вище 
елементів у рамках стратегічних та поточних планів. Комплексне 
планування розвитку й підвищення ефективності діяльності 
повинні знаходити висвітлення в бізнес-плані розвитку 
підприємства, показниках ефективності виробництва та планах 
капітальних вкладень і капітального будівництва. 

План інноваційного розвитку підприємства та його 
організації виробництва повинен охоплювати наступні основні 
питання: 

– створення й освоєння нових видів продукції та 
підвищення її якості; 

– впровадження прогресивних технологій, механізації й 
автоматизації виробництва; 

– вдосконалення планування, організації, контролю та 
управління вцілому; 

– впровадження прогресивної організації праці; 
– капітальний ремонт та модернізація основних засобів; 
– заходи щодо економії сировини, матеріалів та всіх 

енергетичних ресурсів; 
– науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 
– основні техніко-економічні показники рівня 

виробництва та продукції, що випускається; 
– соціальний розвиток підприємства. 
При вирішенні питань, пов'язаних з інноваційним 

розвитком виробництва, підприємці мають керуватися принципом 
економічних переваг. Відомо, що підприємство, виробляючи 
найбільш економічно ефективні види продукції, реалізує їх, 
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одержує дохід, за рахунок якого може придбати необхідні товари 
сільськогосподарського призначення, які виробляти в підприємстві 
економічно менш вигідно. 

Конкуренція між сільськогосподарськими 
товаровиробниками спонукає їх до поглиблення спеціалізації. 
Підприємство повинно концентруватися на виробництві тих видів 
продукції, на які є попит і що забезпечують його економічне 
існування. 

Обмежувальним фактором для розвитку певних галузей 
сільськогосподарського виробництва є забезпеченість трудовими 
ресурсами та їх кваліфікація. Саме нестача робочої сили стала 
однією із причин істотного скорочення виробництва картоплі, 
овочів і молока у приміських зонах. Уже зараз навколо великих 
міст та індустріальних центрів необхідно сформувати приміські 
зони з овоче- та картопле-молочним напрямом спеціалізації. 

На спеціалізацію значно впливають біологічні фактори, 
насамперед, шкідники і хвороби сільськогосподарських культур. 
Наприклад, у сприятливих умовах для виробництва цукрових 
буряків Полтавській області підприємства не повинні 
розширювати їх площі посіву більш, ніж на двох полях у сівозміні, 
оскільки це може призвести до неконтрольованого поширення 
шкідників. Збільшення частки посіву соняшнику в структурі 
посівних площ призводить до виснаження ґрунту і поширення 
хвороб та шкідників. 

Внутрішньогосподарська спеціалізація підприємств має 
розвиватися шляхом відокремлення виробництва окремих видів 
продукції або його технологічних стадій на окремих 
внутрішньогосподарських виробничих підрозділах – бригадах, 
фермах.  

Особлива необхідність у розвитку внутрішньогосподарської 
спеціалізації виникає у великих за розмірами підприємствах, а 
також у тих, які розвиваються нині як багатогалузеві. 

Підвищення ефективності діяльності підприємства 
ґрунтується на досягненнях науки і техніки, передового 
вітчизняного та зарубіжного досвіду.  

Інноваційний розвиток виробництва, як і науково-технічний 
прогрес, у буквальному розумінні означає безперервний процес 
розвитку науки і техніки; у ширшому суттєво-змістовому значенні - 
це постійний процес створення нових і вдосконалення 
застосовуваних технологій, засобів виробництва та кінцевої 
продукції з використанням досягнень науки. 
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Впровадження інновацій включає заходи щодо застосування 
прогресивних технологічних процесів; їх комплексної механізації 
й автоматизації. 

Обґрунтовуючи напрями розвитку технологій, неможливо 
обминути увагою фактор винятковості, нестандартності об’єкта їх 
застосування. Адже технології виробництва сільськогосподарської 
продукції мають певні особливості, які їх суттєво відрізняють. 
Наприклад, технології персоніфіковані, оскільки розробляються 
для певних зон чи природно-економічних умов і застосування їх 
включає у себе елементи творчості. 

Розробка і використання технологій вирощування 
сільськогосподарських культур базується на дії основних 
агроекологічних та економічних законів. 

Впровадженню сучасних технологій має передувати 
формування сприятливого середовища, а для цього кожному 
підприємству необхідно розробити цілеспрямовану програму 
технологічного розвитку, яка б охоплювала усю економіку, 
включаючи продуктивні сили і виробничі відносини. 

Досвід показує, що зараз швидкими темпами відбувається 
матеріалізація наукових досліджень, а вони концентруються у 
прогресивних технологіях. Так, завдяки впровадженню сучасних 
машин і технологій у приватному підприємстві агрофірмі 
«Подоляка» Диканського району Полтавської області щорічно 
засівається 1,5 тис. га цукрових буряків. При цьому 95 % 
виробничих процесів механізовано, посів здійснюється сівалками 
точного висіву німецької фірми «Оптіма» та французької 
«Моносет», а врожаї збирають німецьким комбайном «Ropa – 386». 
Підприємство щорічно одержує 430 – 450 ц/га, а рівень 
рентабельності виробництва цукрових буряків складає 65 – 70 %. 
Господарство від вирощування буряків щорічно одержує близько 2 
млн. прибутку. 

Безумовно, наведений приклад не вичерпує проблеми 
технологій. Визначальними напрямами сучасних технологій у 
галузі рослинництва має бути розробка і впровадження 
ресурсозберігаючих та екологоохоронних технологій. На жаль, 
енергоємність виробництва сільськогосподарської продукції в 
Україні у 2 – 3 рази вища, ніж у розвинутих країнах, а питома вага 
енергоресурсів у структурі витрат висока і складає 25 – 30 %. Такий 
стан енергоємності виробництва не може забезпечити високу 
конкурентоспроможність продукції на вітчизняному та світовому 
ринках. Основною причиною перевитрат енергоресурсів є те, що 
сучасні технології не зорієнтовані на енергозбереження. 
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Щоб підтримувати прибутковість виробництва на 
належному рівні, в першу чергу необхідно скорочувати витрати за 
рахунок ресурсозберігаючих технологій. Заслуговує на увагу 
система «No – Till» як економічна модель рослинництва. При її 
розробці спеціалісти корпорації «Агро-Союз» Синельниківського 
району Дніпропетровської області взяли за основу 
енергозберігаючу технологію нульового обробітку ґрунту та 
зосередились на оптимізації виробничих процесів, зробили 
рослинництво управлінським, прогнозованим та економічно 
ефективним. Важливо зауважити, що світові лідери виробництва 
зерна США, Канада, Австралія, Німеччина, Франція уже більше 20 
років працюють за технологією «No – Till». 

У господарстві вже перейшли на потужну техніку: трактори 
 до 500 к.с., культиватори – до 18 м, сівалки  18 м, жатки  11м. 

Переваги сучасної техніки полягають у тому, що вона є 
універсальною і може виконувати одночасно кілька операцій. 
Наприклад, посівний комплекс виконує за один прохід 3 операції: 
сіє, вносить добрива, коткує посів. 

Застосування ресурсозберігаючих технологій у корпорації 
«Агро-Союз» дозволило зменшити витрати дизельного пального 
на 1 га з 93 кг/га у 1997 році до 30 кг/га у 2008 році. При цьому 
значно скоротився парк машин та знарядь, знизилась потенційна 
забур'яненість полів на 27%, майже у 3 рази зменшились витрати 
пально-мастильних матеріалів. 

Впровадження нової технології та оптимізація виробничих 
процесів окупає інвестиції на нову техніку, а її ресурсу вистачає на 
10 років. При цьому рівень рентабельності в господарстві досягає 
100  110 %.  

Початок ХХІ століття ознаменувався активним переходом 
аграрного виробництва від застосування мінеральних добрив та 
хімічних засобів боротьби з бур’янами й шкідниками до 
органічного землеробства. Нині в світі так працюють більше на 
32-х мільйонах гектарів землі у 140 країнах. Світовий ринок 
екологічно чистих продуктів щороку зростає на 5 мільярдів 
доларів. 

У науковій літературі поширена думка, що при відмові від 
хімізації аграрного виробництва відбувається зниження 
врожайності сільськогосподарських культур на 30 – 40 %. Однак, 
досвід ПП «Агроекологія» переконує, що із застосуванням 
органічного землеробства можна не лише втримати врожайність 
на попередньому рівні, а й підвищити її [1]. 
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Таблиця 1 
Урожайність сільськогосподарських культур при 

впровадженні органічної системи землеробства в ПП 
«Агроекологія», (ц/га) / за даними С.С. Антонця [2010 р.] 
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Урожайність за 
1971 – 1975 рр. (до 

впровадження) 
26,1 29,2 25,2 27,1 16,1 255,0 

Середня 
врожайність за 1986 

– 1990 рр. 
48,9 63,2 53,3 37,0 28,6 292,0 

1991 – 1995 рр. 46,1 57,3 51,2 33,3 21,3 393,2 

1996 – 2000 рр. 41,7 43,3 38,2 36,5 24,4 399,6 

2001 – 2005 рр. 38,8 48,3 33,8 36,6 16,8 295,0 

2006 – 2009 рр. 48,9 56,8 42,5 47,0 23,0 487,7 
 
Дані таблиці 1 показують, що врожайність зернових культур 

підвищилася на 87 %, а ранніх зернових – на 110 – 116 %. Зросла 
також врожайність цукрових буряків та соняшнику. 

Впровадження ґрунтозахисної біологічної системи 
землеробства має позитивний вплив і на розвиток тваринницької 
галузі та зміцнення фінансового стану підприємства. 

Інноваційний розвиток підприємств передбачає також 
впровадження прогресивної організації праці, яка включає заходи 
щодо вдосконалення її поділу та кооперації, організацію й 
обслуговування робочих місць, впровадження передових методів 
та прийомів, вдосконалення нормування й оплати праці. 

Планування інноваційного розвитку підприємства має 
проводитися в декілька етапів: 

– на першому етапі визначають головні завдання 
підприємства на плановий період, проводять комплексний аналіз 
технічного й організаційного рівня виробництва та економічних 
показників, уточнюють ресурси, які характеризують технічний 
розвиток; 

– на другому етапі, виходячи з вивчення досвіду інших 
підприємств та результатів науково-дослідних робіт, виявляють 
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можливості їх впровадження у даному підприємстві. На цьому 
етапі визначаються кількісні завдання підрозділам по технічному й 
організаційному розвитку; 

– на третьому етапі проводять інженерні та економічні 
розрахунки, організовують конкурси та огляди пропозицій 
працівників підприємства, проводять відбір і техніко-економічну 
оцінку заходів; 

– на заключному етапі плани підприємства та його 
підрозділів взаємопов’язують, документально оформлюють, 
затверджують та доводять до виконавців. 

Технічний та організаційний розвиток розглядаються як 
напрями єдиного процесу, де технічний розвиток виступає 
визначальним та безпосереднім чинником зростання ефективності 
виробництва – він визначає динамічну основу розвитку 
підприємства, а організаційний розвиток забезпечує реалізацію 
створених технічно-потенційних можливостей інтенсифікації 
виробничо-трудових процесів, тобто веде до зміни форми 
процесу розвитку. 

Висновки. На основі проведеного дослідження можна 
зробити висновок про те, що в аграрних підприємств існує 
проблема інноваційного розвитку. Разом з тим, уже накопичено 
певний досвід господарств по впровадженню досягнень науково-
технічного прогресу. 

Зусилля керівників та спеціалістів мають бути спрямовані на 
технічне переоснащення діючих підприємств, впровадження 
сучасних енергозберігаючих та екологобезпечних технологій, 
вдосконалення організаційно-економічного механізму діяльності 
господарств, а держава повинна підтримати ініціативно активні 
аграрні підприємства за рахунок залучення зовнішніх та 
внутрішніх інвестицій. 
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Досліджено важливість розвитку органічного землеробсва для України 

та обґрунтовано доцільність його використання. 
Basic progress of development organic agriculture are investigated  in Ukraine 

and expediency of his use is reasonable. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Декілька 

сотень мільйонів років тому наша земля живила величезні площі 
лісів, степів та полів. Спеціально ґрунт не орався і не 
підживлювався та родючість землі при цьому була невичерпною. 
Проте, вже у ХХ столітті через неправильний обробіток ґрунти 
почали втрачати природну родючість і в їх складі зменшилась 
кількість органічних речовин. Досліджуючи дану проблему вчені 
усвідомили багато помилок у догляді за ґрунтами, в результаті чого 
стало розвиватися органічне землеробство, засноване на розумінні 
того, як взаємодіють грунт, рослини, тварини і сили природи. 
Принцип органічного землеробства полягає у мінімальному 
обробітку ґрунту і повній відмові від застосування генетично-
модифікованих організмів, антибіотиків, отрутохімікатів та 
мінеральних добрив. Такі умови призводить до підвищення 
природної біологічної активності у ґрунті, відновлення балансу 
поживних речовин, нормалізації роботи живих організмів, приріст 
гумусу, і як результат – збільшення урожайності 
сільськогосподарських культур. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Агро-
промисловий підкомплекс України зіткнувся з великими 
проблемами. Розв’язанню цих проблем, по-перше, це катастрофі-
ний стан українських ґрунтів, по-друге, спроби відродити 
індустріальну модель агропромислового комплексу автоматично 
посилюють енергозалежність галузі та української економіки 
привернуло і продовжує привертати увагу багатьох дослідників. 
                                                             
 Науковий керівник к.е.н., доцент Р.П. Мудрак. 
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Чимало теоретичних розробок і рекомендацій з цього питання 
мають високу наукову і практичну цінність. В основі сучасної 
методології створення принципово нової галузі органічного 
землеробства лежать праці: А. В. Коняшина,  В. В. Скальського,   
В. І. Артиші, М. В. Капштика, В. К. Коновальчука, Є. В Милова-
нова та інших. Однак, ряд теоретичних і практичних питань щодо 
цієї проблеми, все ще залишаються недостатньо вивченими. У 
зв’язку з цим очевидною є необхідність поглиблення досліджень з 
питань наукового обґрунтування органічного сільського господар-
ства, а безпосередньо важливості розвитку органічного землероб-
ства.  

Засновником концепції органічного землеробства, як однієї з 
форм ведення сільського господарства, вважають японського 
філософа М. Окада, який наголошував, що екологічне землероб-
ство має вирішувати наступні задачі: виробляти продукти 
харчування, що не лише підтримують життєдіяльність, але і 
поліпшують здоров’я людей; стабілізувати біологічну рівновагу в 
природі, бути екологічно безпечним; використовувати прості 
доступні методи та засоби ведення господарства. 

Цілі статті. Результатом органічного вироб-ництва є 
екологічна чиста продукція, вільна від генетично-модифікованих 
організмів та невластивих продуктам харчування хімічних 
елементів. Ідея органічного землеробства набула широ-кого 
поширення у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. 

Основним пріоритетним завданням агропромислового 
комплексу України є повне забезпечення кумулятивного ефекту, а 
не поточної прибутковості в органічному виробництві. В першу 
чергу потрібно розробити заходи спрямовані на підвищення 
вмісту гумусу та біопродуктивності ґрунтів. Наступним кроком має 
стати створення нової галузі органічного землеробства. 

Головна роль в розв’язанні завдань належить державному 
регулюванню, шляхом прийняття відповідних актів: Законів 
України, розпоряджень і постанов Кабінету Міністрів України 
через Міністерство аграрної політики України та інше. Надійна 
законодавча база створить належні умови у напрямі становлення 
суверенної моделі економічного розвитку країни.  

У 2007 р. був прийнятий закон України «Про органічне 
виробництво». Активісти «лобіювали» його 6 років, проте на 
сьогодні законопроект знаходиться на доопрацюванні в 
Міністерстві аграрної політики. 

Виклад основного матеріалу. Розвитком органічного руху 
в Україні займаються: Федерація органічного руху України, 
Міжнародна Громадська Асоціація учасників біовиробництва 
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«БІОЛан Україна», Клуб органічного землеробства, Спілка 
учасників органічного агровиробництва «Натур-продукт» та багато 
інших організацій. У 2007 році було створено перший український 
сертифікаційний орган ТОВ «Органік стандарт», який проводить 
сертифікацію органічного виробництва в Україні. 

Асортимент вироблених продуктів отримує статус 
«органічного» лише після проходження сертифікації. Причому 
дослідженню підлягає весь процес його виробництва: починаючи 
від ґрунту в який висівається насіння, якість насіння та його 
походження, переробка та продаж кінцевої продукції. 

Нині в світі налічується близько 30 млн. га сертифікованих 
органічних земель, а споживання органічних продуктів вже 
перевищило 40 млрд. дол. в рік.  

Що стосується України, то на її території зафіксовано більш 
ніж 260 тис. га сертифікованих органічних земель. Ще кілька років 
тому на органічні методи господарювання переходили лише 
великі сільськогосподарські підприємства, які експортували 
вирощену продукцію. За даними Міжнародної федерації 
сільськогосподарського органічного руху (IFOAM), в Україні 
загальна площа сільськогосподарської угідь під органічним 
землеробством у 2006 р. становила 242,03 тис. га, що відповідає 17-
му місцю у світі, рейтинг визначався серед більш як 100 країн світу 
(табл.1). На наше переконання цей показник є суттєвим 
досягненням, оскільки Україна випередила ряд країн Східної 
Європи, для яких розвиток органічного землеробства є 
пріоритетом Спільної аграрної політики ЄС.  

Українське аграрне землеробство має цілком серйозні 
перспективи у вирощуванні сільськогосподарських культур за 
органічною технологією, цьому сприяють грунтово-кліматичні 
умови, якісний вітчизняний сортовий склад культур та новітні 
науково-технічні розробки. Україна має можливості вирощувати 
продукцію у кілька разів дешевшу і кориснішу порівняно з іншими 
країнами світу.  

Таблиця 1 
Загальна площа органічних сільськогосподарських угідь 

та кількість органічних господарств в Україні  

Показник 2002 р. 2003 р. 2004 р 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 

Площа, га 164449 239542 24000 241980 242034 249872 269984 
Кількість 

господарств 32 69 70 72 80 92 118 
Джерело [4]. 
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Дослідники стверджують, що з одного боку, знамениті 
українські чорноземи є дуже виснаженими завдяки рокам 
посиленого промислового ведення сільського господарства. 
Проте, з іншого боку, через десятиліття економічної кризи великі 
площі землі мали змогу очиститись від тон хімікатів, а тому саме 
зараз було б слушно говорити про відродження органічного 
землеробства в Україні. 

До основних причин відродження органічного землеробства 
в Україні можна віднести: 

– органічне землеробство позитивно впливає на ґрунт та 
оточуюче середовище. Органічні поля мають більш глибоку 
вегетацію, більш вологе покриття, і значний, на 88 % більший 
об'єм корисних ґрунтових мікроорганізмів, зокрема тих, які 
прикріплюють себе до коріння рослин і допомагають рослині 
поглинати поживні речовини, крім того на таких полях набагато 
більше комах та хробаків. Ще В. В. Докучаєв у своїй книзі «Наші 
степи колись і тепер» писав [1]: «Спробуйте вирізати з цілинного 
стародавнього степу кубик ґрунту, і ви в ньому побачите більше 
коренів, трав, ходів жучків, личинок, ніж землі. Все це вирує, 
свердлить, точить, розпушує ґрунт, і виходить незрівняна ні з чим 
губка».  Так, наприклад, в 1 сотці землі, не отруєної хімією, живе 
близько 200 кг бактерій і приблизно стільки ж хробаків, які 
виробляють понад 500 кг біогумусу на рік та живлять рослини; 

– продукція, яка вирощена на органічних полях позитивно 
впливає на репродукцію тварин. Так, кури, яких годують 
органічно-вирощеним кормом виробляють на 28 % більше яєць, а 
кролики, яких годували звичайним кормом, протягом трьох 
поколінь зменшили продуктивність, проте зменшення у випадку з 
органічними кормами не виявлено; 

– за органічного землеробства урожай культур в посушливих 
регіонах значно вищий. Органічна речовина робить ґрунт менш 
компактним і збільшує його здатність утримувати вологу, що крім 
іншого дозволяє корінням рослин у пошуках води просуватись 
глибше в ґрунт; 

– продукція, що вирощена за органічними технологіями та 
на органічних полях містить значно більшу кількість поживних 
речовин. Для прикладу, американські дослідники провели 
порівняльний дослід, де розглядався рівень поживних речовин в 
овочах і фруктах вирощених органічним і звичайним способами. 
У кожному разі, органічні плоди володіли більш високим рівнем 
поживних речовин - на 27 % більше вітаміну С, на 29 % більше 
заліза і на 14 % більше фосфору; 



 367 

– органічне землеробство захищає і покращує кліматичні 
умови країни. Так, органічні поля виробляють на 28 % більше 
органічного вуглецю. Таким чином накопичуючи більшу кількість 
вуглецю в ґрунті, фермери, що займаються органічним землероб-
ством допомагають протистояти глобальним змінам клімату; 

– продукція органічного походження корисніша для здоров’я 
людини, так як зменшує ризик захворюваності на різноманітні 
хвороби теперішнього часу. 

Органічна система землеробства передбачає:  
– підживлення рослин та підвищення родючості ґрунту 

органічними добривами;  
– використання несинтетичних сиромелених добрив та 

меліорантів таких, як фосфоритне борошно, калій, гіпс та доломіт; 
– заборону у використанні синтетичних мінеральних добрив 

та хімічних засоби захисту рослин; 
– здійснення мінімального обробітку ґрунту та заборонене 

використання генетично модифікованих організмів. 
Незважаючи на значний прогрес у науці, останнім часом все 

ще маловивченою є така гілка  як мікрофлора ґрунту. Ґрунтовий 
покров є одним з найважливіших природних ресурсів, а також 
являється головним джерелом отримання продуктів харчування, та 
потребує впровадження нових ресурсозберігаючих та енерго-
зберігаючих технологій в основі яких лежить відродження 
родючості землі. 

Завдяки вермикультивуванню, отримають можливість 
підтримувати структуру ґрунту на високому рівні за допомогою 
мікрофлори з біогумусу, котра здатна відновити мертві ґрунти, 
тобто забезпечити всі їх функції та здатність до високої родючості. 
В процесі вермикультивування відбувається пришвидшене 
розкладання органічних відходів дощовими черв’яками та 
з’являється можливість рішення екологічних проблем. Основною 
перевагою такої технології є висока ефективність при низьких 
затратах, та значне реальне зниження забруднення оточуючого 
середовища, котре на сьогоднішній день являє собою загрозу 
здоров’ю населення країни. 

Потрібно зауважити, що під час процесу перетравлення 
органічної речовини в організмі черв’яків формуються гумусні 
речовини, у тому числі високомолекулярні органічні кислоти. Їх 
концентрація у копролітах черв’яків, які харчуються перегноєм, у 
декілька разів більш висока у порівнянні з іншими сапрофагами. В 
них не тільки виникають, але й полімеризуються низько-
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молекулярні сполуки типу гумінових кислот, наявність яких є 
ознакою високої родючості ґрунту.  

На родючість ґрунтових покривів також позитивно впливає 
й суто фізична сторона роботи дощових черв'яків. Результатом їх 
життєдіяльності є прориті у землі мініатюрні канали, що 
створюють дренажну та вентиляційну систему у шарі ґрунту біля 
30 сантиметрів. За допомогою цієї мережі дощова вода швидко 
надходить у ґрунт, сприяючи проникненню копролітів черв’яків, 
які містять усі необхідні речовини для росту та розвитку рослин. 
Наявність цих каналів також сприяє процесу розвинення кореневої 
системи рослин, проникненню їх у більш глибокі шари ґрунту, а в 
кінцевому результаті - підвищенню родючості ґрунтів [2].  

В орних земельних ділянках, зайнятих під травами та 
культурами, на зелене добриво, кількість ходів дощових черв’яків 
сягає 1000 на 1 м. кв., а на полях з інтенсивнішим обробітком 
ґрунту лише 100-300 ходів на 1 м. кв. Стінки цих ходів мають на 
собі залишки слизових виділень цих тварин, що надає їм більшу 
міцність у порівнянні зі звичайними ґрунтовими тріщинками. 
Дренаж ґрунту через ходи дощових черв'яків являється одним з 
факторів підвищення його родючості. Особливо актуальним це є 
для степових, посушливих районів, де рослинам доводиться 
отримувати вологу з великої глибини, коріння досягають водних 
шарів також за допомогою ходів дощових черв’яків. Отож, головне 
завдання органічних землеробів – створити на своїй ділянці 
збалансовану екосистему. 

Основна ідея органічного землеробства є досить простою і 
полягає, фактично, до повернення першоджерел ведення 
сільського господарства, а саме – мінімальний обробіток ґрунту і 
повна відмова від застосування отрутохімікатів та мінеральних 
добрив. Це призводить до підвищення природної біологічної 
активності у ґрунті, відновлення балансу поживних речовин, 
підсилюються відновлювальні властивості, нормалізується робота 
живих організмів, відбувається приріст гумусу, і як результат – 
збільшення урожайності сільськогосподарських культур. Проте 
слід зауважити, що процес це тривалий [3]. 

Отже, важливим заходом для органічного землеробства по 
прискоренню відновлення родючості ґрунтів є відмова від 
перекопки та оранки ґруну. Так-як за таких обставин гине вся жива 
біомаса ґрунту, яка саме і створює шар родючого гумусу. Отже, 
потрібно застосовувати лише підрізку бур’янів плоскорізами, або, 
взагалі, скошування. При цьому, вся зелена маса лишатиметься на 
грядках, а для прискорення процесу її переробки використовують 



 369 

набір ґрунтових бактерій або ферментний препарат виготовлений 
з меласи цукрових буряків. Такий захід називається мульчування, а 
будь-які рослинні рештки (листя, кора, папір, натуральне ганчір’я, 
солома, сіно, хвоя, тирса, торф) – називаються мульчею. Звідси 
випливає головний принцип органічного землеробства, що 
полягає в тому, що земля не повинна бути голою. Її потрібно 
закривай мульчею, або засівати сидеральними культурами, такими, 
що збагачують ґрунт поживними речовинами: азотом, фосфором і 
іншими, які після скошування також стануть мульчею. 

Яскравим прикладом ведення органічного землеробства є 
господарство “Обрій”, що в Шишацькому районі Полтавської 
області, яке практикує цей вид землеробства вже біля 30 років і 
може похвалитися своїми цукровими буряками, вирощеними на 
екологічно чистих полях. Крім того, широко впроваджують дану 
ідею у життя деякі господарства південних областей (Херсонської 
та Одеської), північно-західні райони Харківської області, 
південно-західні райони Сумської області, південно-східні райони 
Чернігівської області і східні райони Київської і Черкаської 
областей (лівобережна частина) та інші.  

На жаль, перехід до органічного землеробства в Україні 
здійснюється дуже повільно, що зумовлено відповідними 
причинами. Серед них:  відсутність  законодавчого  визначення 
органічного сільського господарства, невідпрацьована система 
реєстрації підприємств, що займаються органічним землероб-
ством, недостатня обґрунтованість стандартів органічної продукції, 
необов'язковість її маркування, відсутність державної підтримки 
розвитку органічного сільського господарства. 

Висновки. Підсумовуючи, можна сказати, що ведення 
органічного землеробства можна розглядати з різних сторін, як 
позитивних так і негативних, але у сучасному житті, коли так 
багато штучних продуктів харчування, людина на рівні 
підсвідомості тягнеться до природного, і в цьому ніхто не має 
права їй відмовити. 

Отже, для розвитку органічного землеробства, крім 
удосконалення нормативно-правової бази, впровадження новітніх 
розробок, у тому числі і зарубіжного досвіду з даної проблеми, 
необхідно систематично інформувати населення через засоби 
масової інформації про корисність та важливість екологічно 
чистих продуктів та екологічний стан районів, областей, регіонів і 
країни. 
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НАУКОВІ ЗАСАДИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 
ФЕДІРЕЦЬ О.В., СТ. ВИКЛАДАЧ,  

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМIЯ 
 

В статті «Наукові засади енергетичного менеджменту аграрного 
сектора» Федiрця О.В. визначено, що енергетичний менеджмент для 
аграрних підприємств має надзвичайно велике значення у процесі забезпечення 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, та виділено основні 
його напрями. 

In the article «Scientific principles of power management of agrarian sector» 
of Fedircya O.V. certainly, that a power management for agrarian enterprises has 
an extraordinarily large value in the process of providing of competitiveness of 
agricultural product, and his basic directions are selected. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Ефективне 

аграрне виробництво в сучасних умовах неможливе без широкого 
використання енергетичних ресурсів: сонячної енергії, енергії 
інших природних ресурсів, людини, а також енергії на створення й 
експлуатацію сільськогосподарських машин, тракторів, комбайнів, 
кормів, засобів захисту рослин і тварин, добрив, ПММ, 
електроенергії, природного газу й ін. Їхня наявність, види, доступ 
до них значною мірою впливають на економіку окремих галузей 
сільського господарства й агропромислового комплексу в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
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енергетичного менеджменту в сільському господарстві України 
досліджувалися багатьма вченими. Серед них проблеми наукових 
засад енергетичного менеджменту в сільському господарстві 
досліджували в своїх працях Гришко В.В., Рабштина В.М., 
Огінський А.М., Перебийніс В.І., Праховник А.В. 

Цілями статті полягають у викладенні результатів наукових 
досліджень з виявлення напрямів розвитку енергетичного 
менеджменту в сільському господарстві. 

Виклад основного матеріалу. Перехід сільського 
господарства на промислову основу, впровадження індустріальних 
технологій виробництва продукції рослинництва та тваринництва 
вимагає залучення більшої кількості ресурсів і ускладнює 
матеріально-технічне забезпечення цієї галузі господарства. 

У розвитку як світового сільського господарства, так і 
сільського господарства України чітко прослідковується тенденція 
росту енергоємності виробництва одиниці сільськогосподарської 
продукції. Галузь сільського господарства перетворюється з 
трудомісткої в енергоємну. 

Проблема енергоспоживання в сільському господарстві 
України і висока енергоємність його продукції пов'язана не тільки з 
порівняно низьким техніко-технологічним рівнем виробництва, 
але і з усією соціально-економічною й екологічною організацією 
використання сільськогосподарських земель. Висока енергоємність 
вітчизняної продукції є функцією загальної кризи системи 
сільського господарства України ... основні проблеми ... 
використання земельних угідь пов’язані, у першу чергу, з 
нераціональною як для сільського господарства системою 
розселення, недосконалістю організації виробництва і його 
низьким техніко-технологічним рівнем [2, с.73]”. 

Зважаючи на це організація раціонального 
енергоспоживання у сільському господарстві має грунтуватися на 
всебічно аргументованому механізмі економічної оцінки 
ефективності використання енергоресурсів. 

Енергетичний менеджмент як складова менеджменту 
організації має власний понятійно-категоріальний апарат. 
Ключовим поняттям тут, природно, виступає енергетичний 
менеджмент, трактування сутності якого є плюралістичним, 
оскільки інтерпретувати його водночас можна як: 

– управлінські дії, спрямовані на забезпечення ефективного 
функціонування енергетичної системи організації та досягнення 
цілей, поставлених перед нею; 
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– управління здійснюваними в рамках конкретної організації 
процесами розподілу та використання енергоресурсів, які 
забезпечують виробництво визначених обсягів продукції чи 
послуг; 

– прийняття та контроль реалізації управлінських рішень, 
що забезпечують ефективне використання енергетичних ресурсів. 

Енергетичний менеджмент – це управлінська і технічна 
діяльність персоналу об’єку господарюваня, напровлена на 
раціональне використання енергії з урахуванням соціальних, 
технічних, економічних і екологічних аспектів [4, с. 64] 

Енергетичний менеджмент в аграрній сфері – це процес 
спрямований на визначення і реалізацію оптимальних цілей 
витрат енергоресурсів та раціональних шляхів їх досягнення. Мета 
раціоналізації енергоспоживання повинна відповідати наступним 
вимогам: визначеність, чіткість, досяжність, відповідність вимогам 
об‘єктивних законів розвитку економіки, відповідність цілям 
вищого порядку [4, с.163-164]. 

Процес прийняття рішень пов’язаних з енергоспоживання і 
енергозаощадженням складається з декількох етапів. На першому 
етапі формулюються конкретні проблеми, які необхідно вирішити 
[1, с.134]. 

На другому етапі визначаються цілі, показники яких 
необхідно досягти та цільові групи енергоспоживачів [1, с.135]. 
Мета енергозаощадження може бути сформульована у вигляді 
результату енергоспоживання, який слід максимізувати, наприклад, 
досягнення максимуму енерговіддачі, або небажаного ефекту, 
вплив якого слід звести до мінімуму, наприклад, недопущення 
перевитрати енергоресурсів. Цілі мають бути сформульовані 
чисельно, а терміни реалізації – конкретизовані. Показники 
досягнення цілей повинні забезпечувати кількісне вимірювання 
поставлених цілей. 

На третьому етапі розглядаються альтернативні варіанти 
енергозбереження. Важливо враховувати, що значна кількість їх 
утруднює розрахунки та вибір, а незначна – знижує 
обґрунтованість вибору [1, с.135]. 

Четвертий етап – визначення витрат. При цьому всі 
елементи альтернатив оцінюються у конкретних величинах, 
визначаються обсяги капітальних вкладень і поточних витрат по 
кожній з альтернатив [1, с.135]. 

П’ятий етап – оцінка результатів енергозбереження, які 
можуть бути виражені як в грошових, наприклад, вартість 
заощаджених енергоресурсів, так і у фізичних (натуральних) 
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одиницях, наприклад, зменшення енергоємності певного виду 
сільськогосподарської продукції [1, с.135]. 

Шостий етап – порівняння альтернатив. Для цього 
використовують два основних методи: “витрати – ефективність” 
та “витрати – вигода”. Перший метод дозволяє оцінювати 
програми у кількісній формі, наприклад, збільшення кількості 
гумусу в ґрунті за рахунок застосування енергоощадних технологій. 
Другий метод передбачає, що результатам присвоюється умовна 
вартісна оцінка, що дозволяє співставляти вигоди та витрати [1, 
с.135]. 

Останній етап – прийняття рішення на підставі аналізу 
рішення про вибір конкретного варіанту використання 
енергоресурсів. 

Окрім аналізу альтернативних варіантів споживання 
енергоносіїв процес управління енергоспоживанням має включати 
планування енергоспоживання та організацію його здійснення. 
Планування енергоспоживання – це процес втілення об’єктивних 
причинно-наслідкових зв`язків між енергетичним та іншими 
чинниками виробництва в сільському господарстві шляхом їх 
моделювання на певний період. 

Планування енергоспоживання ґрунтується на певних 
логічних підходах [1, с.139]: 

- мета планування енерговитрат полягає у забезпеченні 
можливої у певному плановому періоді енергетичної ефективності 
виробництва при даних об`єктивно існуючих обмеженнях; 

- максимально можливе у плановому періоді підвищення 
енергетичної ефективності об`єктивно обмежене наявністю 
(відсутністю) певних видів матеріальних і людських ресурсів, 
досягнутим рівнем науково-технічного прогресу, вимогами 
екології, розвитку соціальної інфраструктури тощо; 

- планування енергоспоживання має об`єктивно існуючі 
межі точності, адже точність планових розрахунків визначається 
тими практичними потребами, для яких обчислення проводяться; 

- планування енерговитрат підпорядковане принципу 
комплексності, який означає, що усі завдання плану є 
взаємопов`язаними, агрегованими та середніми величинами, 
похідними від дезагрегованих та детальних; 

- планові нормативні величини енерговитрат для 
виробництва певного виду продукції відповідають сукупності 
нормативних величин енерговитрат для здійснення сукупності 
технологічних операцій виробництва продукції; 
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- якість різнотермінових планів енергоспоживання має 
забезпечуватися обґрунтованістю поточних планів, стабільністю і 
збалансованістю планів на тривалий період; 

- проблематичним залишається планування ефективності 
використання енергоресурсів, оскільки сільськогосподарські 
підприємства не мають науково обґрунтованих нормативів 
планування енерговитрат, у планах виробництва на всіх рівнях 
управління відсутні показники енергетичної ефективності, ліміти 
енергоресурсів, які виділяються під запланований обсяг продукції. 

Планування енергоспоживання має базуватися на розробці 
енергетичного балансу, застосуванні науково обґрунтованих норм і 
нормативів енерговитрат. Енергоємність виробництва продукції 
має бути наскрізним плановим показником. Потреба в 
енергоресурсах має визначатися в розрахунку на обсяги 
запланованого виробництва продукції. 

Також однією з складових ефективного управління 
енергозбереженням є контроль за використанням енергоресурсів. 
В свою чергу однією з складових контролю за використання 
енергоресурсів є енергетичний аудит. 

Енергетичний аудит – це вид діяльності, спрямований на 
зменшення енергетичних ресурсів суб‘єктами господарювання за 
рахунок підвищення ефективності використання енергії. 
Предметом енергетичного аудиту є система обстеження спожитого 
палива і енергії, аналіз і надання рекомендацій з ефективного 
використання енергоресурсів. Енергетичний аудит спрямований 
на пошук можливостей енергозбереження і допомогу суб’єктам 
господарювання у визначенні напрямків ефективного 
енерговикористання. 

Висновки. Процес споживання енергетичних ресурсів в 
аграрному виробництві характеризується декількома відмітними 
рисами застосуванням землі і живих організмів, значною 
залежністю енергетичної ефективності виробництва від природно-
кліматичних умов, сезонністю виробництва рослинницької 
продукції, значною територіальною розосередженістю 
виробничих об'єктів, перевагою нестандартних процесів 
виробництва, організаційно-економічними особливостями. Це 
знижує рівномірність і щільність споживання енергії, збільшує 
протяжність енергетичних розподільчих систем, обумовлює 
необхідність створення в сільському господарстві значних резервів 
енергетичних ресурсів для задоволення потреб у них у періоди 
пікового навантаження. Також, в умовах перехідної економіки 
відбувається трансформація механізмів і способів розподілу і 
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споживання енергоресурсів, змінюється мотивація економічних 
суб’єктів, мета і задачі економічного розвитку, зазнають змін також 
механізми енергоспоживання й енергозбереження в 
сільськогосподарському виробництві. За даних умов особливо 
актуальним є забезпечення ефективного управління 
використанням енергоресурсів в аграрному секторі економіки 
України. 
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В статті розглядаються сучасні реалії формування та реалізації 
інформаційно-консультативних послуг в аграрному секторі економіки. 
Визначено основні проблеми функціонування дорадчих служб України та 
розглянуто способи їх вирішення, в тому числі на прикладі світового досвіду.  
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In the article modern realities of forming and realization of extension services 
are examined in the agrarian sector of economy. Basic problems of functioning of 
deliberative services of Ukraine and the methods of decision maintaining them are 
considered also on the example of world experience.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Бурхливий 

розвиток науково-технічного прогресу став основною причиною 
неоднорідності галузей економіки. Для подолання цієї тенденції 
уряди багатьох країн світу розробили програми розвитку сільських 
територій, ключовим елементом яких було забезпечення 
широкого доступу сільського людського капіталу до нових 
інноваційних знань та корисної інформації. З цією метою 
створювалися інформаційно-консультативні структури, що 
фінансувалися з державних бюджетів і спрямовували свою 
діяльність виключно на розвиток сільських територій. На жаль, 
керівництво нашої держави протягом десятиліть не зважало на 
проблему ізоляції людського капіталу сільськогосподарських 
підприємств від сучасних досягнень аграрної науки. Якість 
продукції поступово погіршувалася, собівартість – різко зростала. 
Лише на початку ХХІ століття формування ефективної мережі 
аграрних консультативних структур стало пріоритетом аграрної 
політики. Було сформовано кілька цільових урядових програм та 
прийнято законопроекти щодо розвитку системи інформаційно-
консультативного забезпечення, зокрема Концепцію державної 
цільової економічної програми впровадження в агропромисловому 
комплексі новітніх технологій виробництва сільськогосподарської 
продукції до 2016 року та деякі інші [2]. Втім, основною 
проблемою формування ефективних дорадчих служб на 
сьогоднішній день залишається відсутність постійних джерел 
фінансування їх діяльності. Саме тому виникає необхідність 
розробки системи державної підтримки сільськогосподарських 
дорадчих служб та впровадження заходів по залученню 
гарантованих спонсорських винагород за поширення інформації 
інноваційного характеру в аграрному секторі.    

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні перші 
наукові дослідження у сфері інформаційно-консультативного 
забезпечення з’явилися у кінці ХХ ст. завдяки працям 
О.М. Бородіної, Р.Я. Корінця, М.Ф. Кропивка, М.І. Лобанової, 
П.Т. Саблука, Р.М. Шмідта та ін. Вони значно розширили 
теоретичну базу основ дорадництва та консультування аграрного 
сектору, створивши передумови для визначення основних аспектів 
діяльності служб поширення інформації в сільській місцевості. В 
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працях вітчизняних учених було розкрито суть діяльності 
дорадника та запропоновано ряд шляхів по вдосконаленню 
системи інформаційного забезпечення. В умовах стрімких 
глобалізаційних процесів в Україні та світі відбувається динамічна 
зміна умов розвитку консультативних послуг. З частковим 
вирішенням старих проблем (підготовка фахівців) з’являються нові 
(пошук нових інноваційних техніки та технологій), розв’язання 
інших протягом тривалого часу викликають постійні суперечки 
(методи та розміри фінансування, неповна врегульованість 
законодавством). Для досягнення ефективності в роботі дорадчих 
служб необхідний системний підхід до вивчення нагальних питань 
та активне залучення світового досвіду в сферу інформаційно-
консультативного забезпечення.  

Цілі статті полягають у дослідженні сучасних умов 
функціонування системи інформаційно-консультативних послуг 
та визначенні пропозицій щодо оптимізації її діяльності, виходячи 
з досвіду вітчизняних та закордонних служб передачі інноваційних 
знань, а також з позиції сучасних реалій українського аграрного 
сектору економіки.   

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи ситуацію в 
сільському господарстві в останні десятиріччя, необхідно виділити 
той факт, що поінформованість аграрних товаровиробників про 
сучасні досягнення науки і техніки у виробничій сфері є значно 
нижчою від того рівня, який був у 70-80-х роках. Запорукою успіху 
тогочасних сільськогосподарських виробників були значні розміри 
державних асигнувань, що виділялися з казни на створення 
інформаційно-консультативних центрів АПК та жорсткий 
централізований контроль з боку держави за станом галузі. 
Політична криза кінця 80-х початку 90-х років та розпад 
Радянського Союзу стали основними причинами руйнації добре 
структурованої системи передачі інноваційного досвіду сільським 
товаровиробникам [3].  

На зміну потужним радянським інформаційно-
консультативним центрам в перші роки незалежності прийшли 
малоефективні служби дорадництва, які в силу свого 
недофінансування та браку кваліфікованих фахівців не могли 
якісно виконувати інноваційне консультування. З того часу 
ситуація дещо змінилася, в основному завдяки закордонним 
інвесторам та світовим програмам розвитку дорадництва.      

На сьогодні основними складовими інфраструктури ринку 
інформаційно-консультативних послуг сільського господарства є 
агроконсалтингові фірми, дорадчі служби та екстенш-центри. 
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Вітчизняні агроконсалтингові фірми поки що не мають такого 
ефекту як закордонні тому, що вартість їх послуг можуть собі 
дозволити лише великі успішні товаровиробники, частка яких в 
загальній кількості аграрних підприємств незначна. Крім того, 
більшість підприємств віддає перевагу менш чисельним, але більш 
доступним дорадчим службам, які в основному діють на кошти 
державного та місцевих бюджетів. На сьогодні, за даними 
Мінагрополітики [1], в Україні функціонує 67 дорадчих служб в 
усіх регіонах країни, крім Дніпропетровської.  
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Пов'язані з іноземними інвестиціями
Кількість дорадчих служб, які функціонують виключно за рахунок бюджетних коштів  

Рис.1. Кількість дорадчих служб України по регіонам станом 
на 01.09.2010, в т.ч. діючих при підтримці міжнародних 

проектів та програм 
Джерело: розраховано за даними Міністерства аграрної політики 

України. 
 
За такого обсягу консультативних служб лише невелика 

частка аграрних підприємств України може працювати ефективно, 
використовуючи послуги наявної кількості дорадчих служб. Саме 
цей факт повинен стимулювати галузеві органи управління до 
створення нових інформаційно-консультативних підрозділів.   

Останніми роками почала активно використовуватися 
практика створення екстеншн-центрів у системі вищої освіти на 
базі агроуніверситетів.  Даний вид дорадницьких структур дещо 
поєднує в собі риси агроконсалтингових фірм та дорадчих служб, 
одночасно виконуючи замовлення держави на надання послуг за 
рахунок бюджету та реалізовуючи власні комерційні проекти на 
аграрному ринку. Втім, чимало науковців (як правило, причетних 
до діяльності дорадчих служб) критикують даний вид 
інформаційно-консалтингових структур, обґрунтовуючи це 
низькою якістю фахівців-консультантів. Останні, в зв’язку з своєю 
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низькою кваліфікацією, не в силах надати якісні поради 
сільгоспвиробникам і тим самим дискредитують собою всю 
систему інформаційно-консалтингових послуг. 

На нашу думку, головною проблемою консультантів 
екстеншн-центрів є не їхня низька кваліфікація, а занадто 
формальний підхід до способу передачі інноваційного знання 
сільському населенню. Основою діяльності дорадника є саме 
трансформація наукового знання в практичну інформацію, яку 
зможе застосувати кожен керівник на своєму підприємств.  

Створення значної кількості дорадчих служб стала 
можливою виключно завдячуючи міжнародним програмам 
агроконсалтингу, а також комерційним проектам з використанням 
закордонних інвестицій. Останніми роками активно 
підтримуються міждержавні зв’язки з консалтинговими 
структурами США (Київська, Хмельницька, Черкаська області), 
Канади (переважно Західна Україна), Великобританії (Схід 
України, Київська область), ФРН (Полтавська, в недалекому 
минулому Черкаська області), Нідерландів (Херсонська область), 
Данії, Швеції та інших країн світу.   

Дорадницькі служби співпрацюють з відомими 
міжнародними програмами і організаціями. Так,  проект технічної 
допомоги програми TACIS Європейського Союзу, з допомогою 
якого було створено першу дорадчу службу в Львівській області, 
було визнано найкращим міжнародним проектом в Україні [3]. 
Помітного успіху досягла програма DFID «Програма підвищення 
рівня життя сільського населення», основним призначенням якої 
була організація ефективних дорадчих служб для підтримки 
агробізнесу та сільських громад.  Тісні взаємозв’язки України 
налагоджено з нашим західним сусідом – Польщею. Особливо 
ефективними вони стали після подання спільної заявки на 
проведення Чемпіонату Європи з футболу Україна-Польща-2012. 
Велика кількість спільних проектів в різних сферах та галузях 
народного господарства була втілена в життя, зокрема спільний 
українсько-польський проекту «Обмін досвідом у сфері 
сільськогосподарського дорадництва та його вплив на розвиток 
підприємництва в сільській місцевості». Ряд важливих семінарів з 
питань сільськогосподарського дорадництва було проведено в 
Старому Полі (Польща) [4]. Таким чином, ключовим елементом 
розвитку системи інформаційно-консультативного забезпечення 
сільського господарства в наш час є розвиток співробітництва 
українських дорадчих служб з закордонними службами, їх 
активний обмін досвідом та закордонне стажування.  
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Щодо передового досвіду, то найбільш досконалою, на 
нашу думку, дорадча система є сформованою у Великій Британії. 
Там уже тривалий термін вона є самоокупною. Велика кількість 
сільськогосподарських ферм використовує послуги інформаційно-
консультативних служб, активно витрачаючи мільйони фунтів 
стерлінгів на інформацію про новітні технології та техніку. Часто, 
консалтингові фірми Британії співпрацюють з кількома 
фермерами на постійній основі, з року в рік надаючи консультації 
про всі ноу-хау на ринку того чи іншого виду продукції. Така 
взаємодія дорадчих служб та сільськогосподарських підприємств 
може бути прикладом  взаємовигідної співпраці дорадчих служб та 
аграріїв. Основну причину такого успіху британських 
консалтингових фірм ми вбачаємо в наявності попиту на даний 
вид послуг та їх самофінансуванні. Фермери готові платити значні 
суми для отримання інноваційних знань та підвищення своєї 
кваліфікації, що є передумовою формування людського капіталу. 

Українським дорадникам про самоокупність говорити ще 
зарано через повну фінансову залежність від державних дотацій та 
бідність, а часом небажання українських товаровиробників 
розлучатися з фінансовими ресурсами навіть заради цінних 
інноваційних порад. Структура джерел фінансування, коли понад 
60% коштів надходить з державного та місцевих бюджетів, є 
недосконалою і повинна бути змінена в найближчому 
майбутньому. Дорадчі служби перебувають в прямій залежності від 
політики держави і будь-яка економічна криза спричиняє скрутні 
часи для служби сільськогосподарського консультування. Світова 
економічна криза 2009 року викликала різке скорочення штату 
дорадчих служб та зменшення обсягів їх фінансування. За 
ланцюговою реакцією це викликало зниження і без того невеликої 
кількості семінарів та ярмарків інноваційного характеру. Тобто, 
знову постраждав український товаровиробник. 

Проведене нами опитування основних виробників 
сільськогосподарської продукції Уманського району Черкаської 
області та Гайсинського району Вінницької області свідчить про 
обізнаність керівників передових господарств з наявності дорадчих 
служб регіону. Близько 85% респондентів вже відвідували дорадчі 
семінари та ярмарки, або мають намір зробити це найближчим 
часом. Втім, лише 20% сільськогосподарських підприємств 
погодилися б виділити власні фінансові ресурси на користь 
дорадчих служб, решта вважає, що оплату консультативних послуг 
має здійснювати держава, оскільки їм (товаровиробникам) і так 
бракує коштів на повноцінне господарювання.  
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Саме нерозуміння підприємцями важливості інвестування в 
інновації та людський капітал, на нашу думку, є тим стримуючим 
елементом, який заважає розвитку народного господарства.   

Найбільший інтерес у керівників аграрних підприємств 
зазначеного регіону викликає інформація щодо: технології 
виробництва продукції рослинництва (26,5%), інноваційних 
засобів обробітку ґрунту та захисту рослин (по 15,6%), елітного 
насіння та посадкового матеріалу (13,0%), напрямів підвищення 
ефективності використання сільськогосподарської техніки (11,5%), 
сучасних систем та технологій виробництва продукції 
тваринництва (8,0%), поліпшення системи менеджменту аграрного 
виробництва (5,9%), юридичних та інших питань (3,9%).  

Висновки. Незважаючи на те, що останніми роками 
кількість дорадчих служб  збільшилася, значна частка їх була 
створена при безпосередній фінансовій підтримці зарубіжних 
партнерів та програм. Небезпека полягає у великій імовірності 
розпуску цих служб у випадку фінансових криз та змін напрямів 
діяльності інвесторів. Саме тому, галузь інформаційно-
консультативного забезпечення вкрай потребує вирішення 
питання самоокупності, здатності здійснювати ефективну 
діяльність з мінімальними державними дотаціями. Втім для цього, 
напевне, необхідно змінювати ментальність самих 
товаровиробників та забезпечувати активну участь державних 
структур у формуванні ефективної системи дорадництва.   

Проведене нами дослідження свідчить про обізнаність 
більшості керівників сільськогосподарських підприємств щодо 
існування інформаційно-консультативних послуг. Втім, постійні 
клієнти дорадчих служб, як це можна спостерігати закордоном, 
практично відсутні; в основному зустрічі з дорадниками 
відбуваються спонтанно або на курсах підвищення кваліфікації. 
Вирішити дану проблему покликані екстеншн-центри на базі 
аграрних вищих навчальних закладів, активна діяльність яких 
здатна приносити прибуток як державі (у вигляді плати за надання 
інформаційних послуг аграрними підприємствами), так і аграрним 
формування, забезпечуючи досягнення ефективних показників 
господарювання сільськогосподарським товаровиробникам.  

Отже, інноваційні знання на сьогодні є основою для 
нагромадження людського капіталу в аграрних підприємствах. 
Подальше дослідження питань розвитку дорадчих служб регіону 
дозволить визначити оптимальні умови виробництва продукції 
сільського господарства. 
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Вивчаються питань пов’язані з державним регулюванням земельних 
відносин, обґрунтовуються пропозиції щодо подальшого вдосконалення 
ефективності використання земельних ресурсів. 

Studied questions related to government control of the landed relations, 
suggestions are grounded in relation to subsequent perfection  efficiency of the use 
landed resources. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. У соціально-

економічному розвитку України важливу роль завжди відіграють 
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земельні ресурси. По земельній площі наша держава є першою в 
Європі і дванадцятою державою світу. 

Розподіл земель між різними формами власності, тобто 
забезпечення рівноправного розвитку різних форм власності на 
землю і усіх форм господарювання на землі вимагає створення 
економічного механізму регулювання земельних відносин та 
стимулювання раціонального, соціально виправданого 
використання і охорони земель. 

У системі земельних відносин мають місце участі три 
основні фактори: об’єкт земельних відносин з його природними, 
соціально-економічними, біологічними та іншими умовами;  
суб’єкт земельних відносин – юридичні та фізичні особи, які 
знаходяться на об’єкті земельних відносин або за його межами;  
закони, які регулюють земельні відносини.  

Відповідно до статті 14 Конституції України земля є 
основним національним багатством, що перебуває під особливою 
охороною держави [6]. Право власності на землю гарантується. 
Тому розробка і запровадження раціональних засобів державного 
управління земельними ресурсами, гарантії прав власності на 
землю є одним із найактуальніших питань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами 
удосконалення управління земельними відносинами та 
підвищенням ефективності використання земельних ресурсів 
займались такі відчизняні науковці та практики, як Даниленко А.С., 
Добряк Д.С., Саблук П.Т., Новаковський Л.Я.,Третяк А.М., Соснін 
А.Я.,Гнаткович Д.І., та інші [1; 2; 3; 4; 8; 9]. Кожний з них вносив 
свої пропозиції щодо удосконалення системи управління на різних 
етапах. Але на сьогодні є проблеми, які потребують вирішення.   

Цілі статті. Метою статті є вивчення питань, пов’язаних з 
державним регулюванням земельних відносин, обґрунтування 
пропозицій щодо подальшого вдосконалення ефективності 
використання земельних ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Управління земельними 
ресурсами є комплексна справа держави в регулюванні розвитку та 
існування земельних відносин на її території і відповідних поділах.  

Земля в зарубіжному трактуванні об'єкт складніший, ніж в 
Україні. Це - і грунт, і територія розміщення продуктивних сил, і 
надра, і навіть простір над нею. Зарубіжне  юридичне розуміння 
земельної ділянки - тримірне. Розміщення її визначається 
реальними і уявними точками, які встановлені стосовно до земної 
поверхні [4]. Із аналізу земельної політики розвинених країн 
витікає декілька висновків, які можна застосувати в Україні.  
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Перший зводиться до того, що, усвідомлюючи наслідки 
реформування земельних відносин по-різному вирішуються 
питання про форми власності на землю у бувших країнах 
соціалістичного лагеря. Наприклад, в Румунії змінилась земельна 
політика в напрямі формування кооперативних  землеволодінь. У 
Болгарії зупинились на варіанті існування трьох форм власності на 
землю: державна, громад і громадян. У більшої колишніх 
соціалістичних країн збережено значні обмеження на 
використання одержаної у приватну власність землі, лімітовано 
максимальні і мінімальні розміри приватизованих ділянок, не 
розширено продаж землі іноземним громадянам, землі державних 
сільськогосподарських господарств передано їм на умовах 
довгострокової оренди. Питання про форми власності на землю 
по-різному вирішуються і в країнах стійкої капіталістичної 
орієнтації. Другий висновок полягає у розумінні переваг великого 
(відносно великого) колективного аграрного виробництва, яке 
вимагає відповідних земельних площ. Третій - в тому, що головне 
питання для них не яка форма власності на землю, а які права і 
обов'язки землевласників і землекористувачів. 

Не випадково, східноєвропейські країни, які раніше України 
приступили до приватизації землі, дійшли висновку про 
необхідність коректування своїх земельних реформ. Бурхлива 
приватизація в цих країнах швидко змінилась на обережні підходи 
до трансформації форм власності. І для цього були вагомі 
причини. Наприклад, в Румунії масова приватизація землі 
призвела до ліквідації великих площ виноградників, руйнування на 
приватизованих землях господарських будівель, скорочення 
поголів'я худоби.  

Сьогодні ставлення до сільськогосподарських земель як 
товару змінилось. Наприклад, у Швеції землю можуть купити 
особи, які ведуть сільськогосподарське виробництво і мають 
необхідну професійну підготовку. Фермерська система США 
зароджувалась і складалась у принципово інших історичних, 
економічних і земельних умовах.  Фермерство Америки 
сформувалось не в ході економічної реформи, подібно тій, що 
здійснюється зараз в Україні, а в процесі тривалого розвитку.  
Простори американських земель були відкриті для прибулих із-за 
океану людей, які шукали щастя на нових місцях. Вони самі 
визначали (межували) собі земельні масиви і влаштовували на них 
свої господарства. Саме Америка і визначила фермерський тип 
сільського господарства. 
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У ФРН, наприклад, заборонено дроблення селянських 
господарств і їх земельних ділянок при зміні власників, в т.ч. 
спадкоємців. Передбачено державний контроль за  угодами щодо 
відчуження земельних ділянок, стимулювання  якості земельних 
угідь, перевагу інтересів орендаря перед особою, яка здає землю в 
оренду. У західних землях ФРН селянські господарства мають  
середню площу біля 18 га, у східних - 90 га, а сільськогосподарські 
підприємства - в межах 1030-1710 га, такі господарства бажаніші 
порівняно з дрібними сімейними, що підтверджується зростанням 
в останні роки продуктивності праці в рослинництві великих 
господарств східних земель. 

Основу сільського господарства Фінляндії складають сімейні 
ферми із середнім розміром 12 га. Тут, як і в інших країнах, середні 
розміри теж збільшуються. Аналогічні процеси відбуваються і в 
Норвегії. 

Використання оренди стає для багатьох країн переважним і 
тим самим скорочує ринок землі як об'єкта власності. Китай 
висунув орендні відносини як основні, зберігши на земельні 
ресурси, як національне надбання, власність народу в особі 
держави, але надав колективним і індивідуальним орендарям всю 
повноту прав, необхідну для організації ефективного використання 
землі. 

У законодавстві багатьох країн досить чітко простежуються 
тенденції посилення державного регулювання земельних відносин, 
в першу чергу відносин земельної власності. 

Одним із важливих методів державного регулювання 
земельних відносин, як і управління земельними ресурсами в 
зарубіжних країнах, є планування використання земель У. різних 
країнах воно має різну назву: у Великобританії - "Планування 
міської і сільської території", в ФРН - "Упорядкування території", у 
Франції - "Облаштування території", в США - "Зонування". 

Процес територіального планування земель у зарубіжних  
країнах адекватний виділенню категорії земель за цільовим 
призначенням і видами функціонального використання в 
Україні [8].  

Використання землі у багатьох країнах всіма власниками 
відбувається в суворій відповідності до правових режимів зон, хоч і 
регулюється по-різному. В Шотландії, наприклад, власнику, який 
порушив його, залишається земля, яка може бути від нього 
вилучена в примусовому порядку. В США  при порушенні цього 
порядку діє система штрафів. 
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У законодавстві багатьох країн є спеціальні норми, які 
зобов'язують землевласників використовувати землю 
найраціональніше. Цивільний кодекс Франції передбачає 
можливість вилучення земельних ділянок (з виплатою їх вартості) 
у власників, які не обробляють їх чи допустили зниження родючих 
властивостей, або нанесли своїм використанням цієї землі збитки 
суспільним інтересам. 

В Іспанії закон 1953 року про охорону і поліпшення 
сільськогосподарських угідь зобов'язує власників застосовувати 
агротехнічні прийоми відповідно до норм, визначених 
міністерством землеробства. 

Все це свідчить, що право власника на землю законодавче 
піддається суттєвому регулюванню, в тому числі і обмеженню. 

Державне втручання в права розпорядження землею 
відбувається, в основному, встановленням порядку продажу і 
оренди земельних ділянок, а також їх успадкування. 

Заходи, які використовуються в США для регулювання 
земельних відносин, і зорієнтовані на створення умов для 
екологічно-здорового і економічно-ефективного використання 
землі, можна поділити на чотири типи: 

– система регулювання відносин щодо земельної власності; 
– правила і вказівки щодо режиму використання земель; 
– процедури управління громадськими землями; 
– процедури, які гарантують виконання правил і вказівок 

щодо використання землі. 
Органами, які регулюють земельні угоди, в різних країнах є 

різні структури. В ФРН і США - це земельні департаменти 
міністерства внутрішніх справ, Австралії - бюро землі реєстрації, 
яке діє в складі Департаменту по землекористуванню і 
землеустрою, Шотландії - самостійне бюро земельної реєстрації, 
Швеції - національна земельна служба. 

  Бережливе ставлення до землі важливе для сьогоднішнього 
і майбутніх поколінь. Конституція, зважаючи на виключно 
важливе значення землі у всіх сферах життєдіяльності України та її 
народу, відокремлює землю від об'єктів нерухомості і запроваджує 
принцип її особливої охорони з боку держави. Це вимагає 
особливих підходів до управління використанням землі як виду 
природних ресурсів з метою забезпечення її стійкого розвитку. 
Тим більше, що саме управління використанням земельних 
ресурсів торкається соціальних, правових, економічних і технічних 
аспектів, які формують основу землекористування [10]. 
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Земля – ресурс особливого виду. Контроль над нею є 
важливою умовою державності. Саме в земельній політиці Україна 
може знайти прогресивний шлях свого розвитку.  

Економічна політика – це свідомо організована система 
суспільно-економічних цілей та засобів їх досягнення, що 
виражається суспільними інтересами. Її особливим напрямом є 
земельна політика, яка впливає на сферу суспільних відносин 
пов'язаних з використанням землі. Земля як суспільне необхідний 
засіб докладання праці – один з найважливіших об'єктів 
організаційних турбот демократичної держави [5].  

Економічну функцію землі в життєдіяльності суспільства 
потрібно розглядати всебічно. Земля – вихідна матеріальна основа 
добробуту як кожного індивідуума, так і суспільства в цілому в силу 
своєї функції головного засобу виробництва в сільському і 
лісовому господарствах: просторового базису для розміщення 
виробничих сил і розселення людей; основи для  нормального 
відтворення всіх факторів економічного зростання трудових, 
матеріально-технічних і природних. 

Таким чином система управління земельними ресурсами 
повинна включати декілька основних напрямків: адміністративний, 
політичний, економічний, соціологічний, технологічний, 
екологічний  та інші. 

Сучасна земельна реформа в Україні є важливою складовою 
частиною загальнодержавної економічної реформи, яка 
направлена на структурну перебудову засад господарювання. 
Головне завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових 
норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення 
робіт по землеустрою, створити автоматизований державний банк 
даних про власників землі і землекористувачів, економічний стан, 
напрями і структуру використання земельних ресурсів, підвищити 
відповідальність усіх суб’єктів господарювання на землі за 
раціональне і ефективне їх використання та якісний склад ґрунтів, 
створити умови для їх морального і матеріального зацікавлення у 
проведенні заходів щодо охорони і відтворення родючості ґрунтів. 

Висновки. Конституція України визначила, що земля є 
основним національним багатством і перебуває під особливою 
охороною держави. Держава  забезпечує захист прав усіх суб'єктів 
права власності і господарювання, соціальну спрямованість 
економіки. 

Ефективне вирішення проблем радикального поліпшення 
природокористування й охорони довкілля, на нинішньому етапі 
неможливе без виваженої і послідовної політики  у цій сфері, чітко 
організованого виконання намічених програм, планів та 
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конкретних заходів, дійового контролю за ходом їх реалізації і 
цільовим використанням бюджетних коштів. При цьому повинна 
бути застосована гнучка система стимулюючих (фінансово-
економічних) і примусових (адміністративних) важелів та 
інструментів впливу на власників землі і землекористувачів, від 
яких насамперед і залежить ефективне використання 
національного багатства – земельних ресурсів. 
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УДК 338.4:631.1 
 

РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АГРОПІДПРИЄМСТВ ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ 

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА  
 

АРТЕМЕНКО О.О., СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ,  
ХНТУСГ ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 
В статті формалізовано взаємозв’язок між зрушеннями в 

концентрації виробництва продукції рослинництва та його технічному 
забезпеченні в сучасних економічних умовах. 

The dependence between crop-production concentration dynamics and its 
technical development are formalized in the article. 
 

Постановка проблеми. Більш ніж десятирічна історія 
провадження останньої аграрної реформи в Україні актуалізувала 
цілу низку проблем функціонування сільськогосподарських 
товаровиробників, центральною серед яких є деформація 
відтворювальних процесів в аграрній сфері економіки. Зростання 
дискретності пропозиції сільськогосподарської продукції, яке 
відбулося на початковому етапі реформування за рахунок відмови 
від використання колективних сільськогосподарських підприємств, 
як основної ланки аграрного виробництва, стало причиною 
суттєвого зниження загальної ефективності основної діяльності 
суб’єктів виробничої сфери. На фоні недосконалості фінансово-
кредитної інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції 
та несистемного характеру заходів державного регулювання рівня 
дохідності агробізнесу, це стало не тільки причиною руйнації 
матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, а 
й суттєвого зниження концентрації виробництва і капіталу в 
сільському господарстві. Останнє, за рахунок нееластичності 
попиту на сільськогосподарську продукцію та відносної 
стабільності його обсягів призвело до остаточного зміщення 
центрів утворення прибутків на ринку сільськогосподарської 
продукції зі сфери виробництва до сфери обігу. При цьому 
вказана ситуація є не тільки об’єктивно зумовленою, а й такою, що 
носить практично незворотний характер, що ставить під сумнів 
нормалізацію протікання відтворювальних процесів.  
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Як показують дослідження деяких авторів, розрив між 
рівнями концентрації капіталу в сферах виробництва та обігу 
сільськогосподарської продукції сягає 76 разів [2], тобто 
сільськогосподарські товаровиробники об’єктивно не в змозі 
успішно використовувати комерційні важелі впливу на 
ефективність своєї збутової діяльності через низьку здатність до 
олігополізації ринку на рівні постачальника-виробника. Отже, 
єдиним шляхом підвищення ефективності виробництва 
сільськогосподарської продукції, передусім, продукції 
рослинництва, яка традиційно є стабілізатором фінансового стану 
аграрного підприємства, є пошук виробничих резервів створення 
цінових переваг.  

Найбільш доцільним напрямом розв’язання даної проблеми 
є активізація технологічного розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників, яка об’єктивно передбачає виникнення ситуації, 
за якої питомі витрати на створення одиниці продукції 
знижуватимуться, що дасть змогу отримувати достатні прибутки, 
зокрема, в галузі рослинництва навіть за існуючих цінових 
тенденцій на внутрішньому та локальному ринках. Однак, 
реалізація цих заходів суттєво обмежується сучасним станом 
ресурсного забезпечення виробництва продукції у вітчизняному 
сільському господарстві, зокрема, його матеріально-технічної 
складової. 

Тенденції, що намітилися останнім часом характеризуються 
певним збільшенням концентрації виробництва рослинницької 
продукції, що вимагає певних зрушень в технічному забезпеченні 
виробництва продукції. Проте, ці процеси відбуваються на фоні 
більш ніж суттєвого розшарування сільськогосподарських 
товаровиробників за масштабами виробництва, його результатами 
та фінансовими можливостями, що потребує додаткового 
наукового пророблення методичних основ розвитку техніко-
технологічного забезпечення агровиробництва з урахуванням 
динаміки його концентрації. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми формування 
ресурсної бази суб’єктів аграрного сектора економіки України, 
функціонування та відтворення їх капіталу, застосування 
інноваційних техніко-технологічних рішень стали предметом 
досліджень багатьох вітчизняних вчених-економістів, зокрема: 
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П.Т. Саблука, В.М. Трегобчука, В.Я. Амбросова, Л.А. Анічина, 
Г.М. Підлісецького, П.М. Макаренка, О.М. Алімова, 
А.І. Даниленка, О.А. Бугуцького та інших.  

Більшість дослідників наголошують на тому, що найбільш 
критичним чинником техніко-технологічного забезпечення 
аграрного виробництва, наразі, є існуючий високий ступінь зносу 
наявних технічних засобів, що використовуються в рослинництві. 
Зокрема, П.Т. Саблук відмічає, що відбувалася деіндустріалізація 
сільського господарства. Забезпеченість аграрних підприємств 
тракторами, комбайнами та іншою технікою становить 45-50 % від 
потреби. Понад 90 % наявних технічних засобів потребують 
заміни через їх спрацьованість [1, с. 5]. Не дивлячись на те, що 
майже всі з перелічених дослідників торкались питань 
відповідності технічного забезпечення масштабам виробництва, 
економічні умови, що склалися на сьогоднішній день потребують 
опрацювання принципово нових підходів до вирішення цієї 
задачі. При цьому вказані підходи мають ґрунтуватися на 
адекватному поточним умовам здійснення господарської діяльності 
в аграрній сфері науковому уявленні щодо взаємозв’язку між 
зрушеннями в концентрації виробництва та його технічному 
забезпеченні. 

Цілі статті. Метою даної публікації є формалізація 
взаємозв’язку між зрушеннями в концентрації виробництва 
продукції рослинництва та його технічному забезпеченні в 
сучасних економічних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції розвитку 
виробництва продукції рослинництва характеризуються 
посиленням його ролі у стабілізації фінансового стану 
сільськогосподарських товаровиробників в цілому. Зрушення, що 
відбулися в структурі товарного виробництва в сільському 
господарстві проілюстровані на рис. 1. Ці дані ілюструють суттєве 
(з 45,6 % до 62,4 %) збільшення питомої ваги продукції 
рослинництва в валовій продукції сільського господарства. При 
цьому навіть у 2008 році було вироблено лише 71,3 % від рівня 
1990 року, однак це відбулося на фоні спадання валового 
виробництва продукції тваринництва на 50,7 %, а обсяги 
виробництва продукції рослинництва в цьому році майже були 
досягнуті (97,5 % від рівня 1990 року). 
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Рис. 1. Динаміка структури валової продукції сільського 
господарства України в 1990-2008 рр.* 

* джерело: складено за даними Держкомстату України [3] 
 

Слід зазначити, що виконані нами раніше дослідження 
переконливо доводять, що сучасний стан техніко-технологічного 
забезпечення виробництва продукції не відповідає характеру задач, 
що стоять перед підприємствами галузі. Це проявляється через 
недостатню питому вагу прогресивних технічних засобів в їх 
загальній кількості, низький ступінь технічної готовності, 
недосконалість кредитування та залучення інвестиційних ресурсів в 
придбання нової сільськогосподарської техніки тощо.  Все це 
відбивається на виробничих можливостях сільськогосподарських 
підприємств, а також опосередкуванні механізмів управління 
витратами та створення цінових переваг при виробництві 
продукції рослинництва. При цьому центральною диспропорцією 
є співвідношення показників динаміки ступеня зносу основних 
засобів, особливо, їх активної частини з темпами зміни інвестицій 
в основний капітал сільськогосподарських підприємств (рис. 2). 

Дані, проілюстровані на рис. 2 доводять, що існуючого 
обсягу інвестування, які, до речі, поступово зменшуються, явно 
недостатньо для зміни тенденцій в оновленні основних засобів.  
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Рис. 2. Динаміка ступеня зносу активної частини основних 
засобів та темпу приросту інвестицій в основний капітал 

сільськогосподарських підприємств* 
* джерело: складено за даними Держкомстату України [3] 
 

При цьому існуючий загальний рівень ефективності 
сільськогосподарського виробництва, зокрема, виробництва 
продукції рослинництва, нажаль, не є фактором зростання 
інвестиційної привабливості галузі. Не дивлячись на це, 
відбуваються певні структурні зрушення в концентрації 
виробництва в галузі, які, передусім, протікають у вигляді 
інтенсифікації інтеграційних процесів.  

Дані, представлені в табл. 1 ілюструють розподіл 
сільськогосподарських підприємств Харківської області за 
концентрацією виробництва продукції рослинництва. Слід 
відмітити достатньо велику кількість підприємств, що відносяться 
до четвертої групи та мають площу ріллі понад 4,1 тис. га з 
середнім показником по цій групі 6635 га. Тобто процеси 
концентрації виробництва відбуваються досить активно, що 
вимагає певних зрушень і в технічному забезпеченні виробництва. 
При цьому саме процеси концентрації виробництва необхідно 
використовувати як каталізатор розвитку техніко-технологічного 
забезпечення сільськогосподарського виробництва. 
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Таблиця 1 
Групування агропідприємств Харківської області за концентрацією 

виробництва рослинницької продукції у 2008 році* 
Площа ріллі по групах 

Показник до  
1,0 тис. га 

від 1,1 до 
2,0 тис. га 

від 2,1 до 
4,0 тис. га 

понад 
4,1 

тис. га 

В 
середньому 
по виборці  

Кількість 
підприємств в 
групі, одиниць 154 154 119 74 501 
Площа ріллі (в 
середньому по 
групах), га 559 1503 2831 6635 2286 
Обсяг валової 
продукції 
рослинництва 
(в середньому 
по групі), тис. 
грн./рік 1307,4 2420,8 5076,0 16786,7 4831,1 
Рентабельність 
виробництва 
та реалізації 
продукції 
рослинництва 
(в середньому 
по групі), % 19,7 22,3 19,6 12,6 19,5 
Кількість 
збиткових 
підприємств в 
групі, одиниць 55 45 30 23 153 
Питома вага 
збиткових 
підприємств, 
% 36 29 25 31 31 
* джерело: складено автором за даними форми 50-сг підприємств 
Харківської області за 2008 рік 
 

Процеси ринкової інтеграції в сільськогосподарському 
виробництві реалізуються шляхом створення та розвитку певних 
форм інтеграційних утворень. При цьому вивчення практики 
розвитку інтеграційних утворень в аграрному секторі вітчизняної 
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економіки свідчить про те, що на сьогоднішній день створення 
агрохолдингів є найбільш поширеною та успішно 
функціонуючою організаційною формою інтеграції. Станом на 
01 січня 2009 року в Україні функціонувало 49 агрохолдингів, що 
спеціалізуються на виробництві продукції як рослинництва, так і 
тваринництва, при цьому розмір землекористування кожного з них 
перевищував 25 тис. га при загальному розмірі земельних угідь 
більш ніж 4,1 млн. га, що складає близько 15 % загальної площі 
земель сільськогосподарського призначення в Україні. Серед 
двадцяти найбільших агрохолдингів розмір земельних угідь варіює 
в межах 50..250 тис. га, а середня площа угідь, що припадає на 
кожну з цих структур складає 115 тис. га. Лідерами за критерієм 
площі в обробітку є ТОВ «Українські аграрні інвестиції» 
(250 тис. га), ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені 
Ілліча» (238 тис. га), Українська група компаній «Land West 
Company» (184 тис. га), Група підприємств ВАТ «Миронівський 
хлібопродукт» (180 тис. га), ТОВ «Астарта-Київ» (158 тис. га) [1]. 
Безумовно, такі масштаби землекористування вимагають 
застосування нетрадиційних для аграрного сектора вітчизняної 
економіки підходів як до системи управління бізнесом, так і до 
виробничо-технологічних рішень.  

При розміщенні інвестиційних ресурсів в формуванні 
інтеграційних структур холдингового типу економічні інтереси 
інвесторів значною мірою визначають спеціалізацію цих 
товаровиробників. Факторами, що визначають вибір спеціалізації, 
на нашу думку, є: комерційні можливості забезпечення успішного 
збуту продукції, тенденції формування рівня ефективності окремих 
галузей та підгалузей аграрного виробництва, можливості 
створення технологічних та цінових переваг, інфраструктурні 
аспекти. Слід зазначити, що всі без винятку вітчизняні 
агрохолдинги спеціалізуються на виробництві та реалізації 
зернової продукції, що свідчить про визначальну роль даної 
підгалузі рослинництва в аграрному секторі України та достатньо 
стабільного рівня ефективності її функціонування. 

Масштаби виробництва, а також висока ефективність 
виробничої діяльності агрохолдингів, об’єктивні передумови 
забезпечення якої створюються рівнем концентрації виробництва 
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та налагодженою системою збуту продукції, є фактором 
стабільного фінансового положення цих інтеграційних утворень. 
Останнє зумовлює їх фінансові можливості та пояснює те, що 
саме агрохолдинги наразі є основними суб’єктами, які формують 
попит на ринку сільськогосподарської техніки в Україні. 
Результати проведених досліджень підтверджують, що саме 
агрохолдинги наразі здійснюють придбання близько 55 % 
імпортованої сільськогосподарської техніки [2], характеризуючись 
при цьому найвищим техніко-технологічним рівнем серед 
вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників. 

Українські агрохолдниги в процесі створення власних 
конкурентних переваг, зокрема, на ринках продукції рослинництва 
найбільш успішно та активно впроваджують технології 
мінімального та нульового обробітку ґрунту, інтегровані системи 
удобрення та захисту рослин, прогресивні технології зберігання 
продукції. При цьому перспективи зростання технологічного рівня 
в агрохолдингів, як і в інших крупних товаровиробників, значно 
кращі, ніж в середніх та дрібних сільськогосподарських 
підприємствах. Результатом наявності вказаних обставин є, 
зокрема, те, що згідно даних Держкомстату України середні 
показники показники урожайності зернових культур в 
підприємствах з площею сільськогосподарських угідь понад 
10 тис. га вищі на 21,7 %, показники рентабельності виробництва і 
реалізації зерна складають близько 72,2 % при усередненому 
значенні показника при виробництві зерна — 34,2 %[2]. 
Аналогічною є ситуація і по іншим видам сільськогосподарської 
продукції, що є свідченням вираженої дії ефекту масштабу в 
аграрному секторі вітчизняної економіки. 

Крім того, ступінь концентрації виробництва в 
інтеграційних структурах холдингового типу такий, що дозволяє 
цим суб’єктам ринку сільськогосподарської продукції достатньо 
активно провадити свою збутову політику в умовах далекої від 
досконалості ринкової інфраструктури [6].  

Реалізація моделі інноваційного розвитку аграрного сектору 
вітчизняної економіки потребує залучення суттєвих обсягів 
інвестиційних ресурсів. Нажаль, більшість сільськогосподарських 
товаровиробників не в змозі акумулювати для цього достатні 
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фінансові резерви або мати комерційні можливості, достатніми для 
залучення відповідних обсягів кредитних ресурсів. Створені ж за 
рахунок розміщення вітчизняних та зарубіжних інвестиційних 
ресурсів агрохолдинги є фактично єдиними суб’єктами аграрного 
ринку держави, які дійсно розв’язують задачі свого інноваційного 
розвитку. Таким чином, їх використання в якості концентраторів 
техніко-технологічного потенціалу галузей сільськогосподарського 
виробництва є об’єктивно обґрунтованим та виправданим в 
контексті стабільного розвитку аграрної сфери. 

Висновки. Концентрація виробництва продукції 
рослинництва є значимим фактором розвитку техніко-
технологічного забезпечення виробничих процесів в сільському 
господарстві. Розвиток процесів концентрації опосередковується за 
сучасних вітчизняних умов через активізацію інтеграційних 
процесів в аграрній сфері. Найбільш поширеною організаційною 
формою ринкової інтеграції в вітчизняному 
сільськогосподарському виробництві наразі стали агрохолдинги, 
використання яких в якості концентраторів техніко-технологічного 
рівня агровиробництва є об’єктивно зумовленим та виправданим. 
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ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» 
 

У статті розкриваються основні підходи до сучасної системи 
управління організаційними конфліктами. Запропоновано методи та 
системи для профілактики та усунення конфліктів. Відстежується 
особистісний фактор у започаткуванні та розв’язанні конфліктів.  

The main approaches to the modern system of the organizational conflicts 
management are recalled in this article. It is proposed methods and systems for 
precention and removal conflicts. It is obserced individual factor at initiative and 
unleashing the conflicts.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Формуючись будь-який колектив набуває лише йому одному 
властиві риси. Оскільки в сумісній діяльності колективу 
приймають участь люди, різні за своїм професійним 
спрямуванням, життєвому досвіду, національним та особистісним 
рисам, ці відмінності обов’язково відображаються на характері 
спілкування, оцінках та думках, викликаючи протидію, яка 
супроводжується емоційним збудженням. В окремих мікрогрупах 
ці протиріччя настільки загострюються, що можуть переростати у 
конфлікт. Розв’язання конфлікту, як типової ситуації в діяльності 
менеджера, є актуальним завданням у контексті підвищення 
загальної ефективності виробництва.  

Конфлікти як частина життя виникають у суспільстві між 
індивідами, організованими групами інтереси яких протилежні. 
Сьогодні новий тлумачний словник української мови дає таке 
визначення конфлікту: „Конфлікт – це зіткнення протилежних 
інтересів, думок, поглядів, серйозні розбіжності, гостра суперечка”.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Автори, що 
належать до різних напрямів у науці, конфлікт пов’язують із 
боротьбою протилежностей. Наприклад, у трактуванні 
американського конфліктолога Л. Козера, конфлікт – це боротьба 
за цінності та претензія на певний статус, владу і ресурси. З точки 
зору іншого американського автора К. Боулдінга, конфлікт – це 
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усвідомленні суперечність і зіткнення інтересів. За думкою 
Г. Осового характерними ознаками конфлікту є неприйняття 
інтересів однієї сторони іншою, спроба використання ресурсів 
іншої сторони, демонстрація повного неприйняття планів 
опонента та спроба зіпсувати плани іншого [5].  

У свідомості людей конфлікт найчастіше ототожнюється з 
агресією, погрозами, суперечками, ворожістю, війною тощо. 
Поширена думка, що він є небажаним явищем і його необхідно 
негайно вирішувати. Її дотримуються представники школи 
наукового управління.  

Прихильники школи людських стосунків також вважають 
конфлікт злом, якого слід уникати. Визначаючи існування 
суперечностей між цілями окремої особистості й організації, між 
лінійними та функціональними ланками, між повноваженнями й 
можливостями посадових осіб тощо, вони розглядали конфлікт, як 
ознаку неефективної діяльності організації та незадовільного 
управління [5].  

Сучасні погляди на конфлікти в організаціях зазнали 
суттєвих змін. Якщо конфлікт є конструктивним, спрямованим на 
вирішення проблем організації, то його потрібно вміло 
використати для поліпшення ситуації. При виникненні 
деструктивного конфлікту менеджер повинен відповідними 
засобами його розв’язати, не нашкодивши виробничим і 
управлінським процесам та навіть використати на благо 
організації.  

Цілі статті. Ураховуючи вище викладене варто детальніше 
дослідити типологічні структури конфлікту та розробити 
комплекс методів й систем з профілактики і усунення конфліктів.  

Виклад основного матеріалу. Конфлікт – зіткнення 
різноспрямованих тенденцій у психіці окремої людини, у 
взаємовідносинах двох і більше людей або їхніх формальних і 
неформальних об’єднань, зумовлених розбіжністю у поглядах, 
позиціях, інтересах.  

В організації конфлікт завжди переростає в певну поведінку, 
дії спрямовані на втручання у справи інших. Він може 
розгортатися у цивілізованій формі (кооперація, змагання) або у 
формі відкритої боротьби. Конфліктам часто властива 
невизначеність вирішення, що спричинено ймовірністю багатьох 
варіантів поведінки сторін, зумовлених випадковими чинниками, 
психологією, прихованими цілями, які можуть по-різному 
трансформуватися. Конфлікт можна розглядати у вузькому 
(безпосереднє зіткнення сторін) і в широкому (процес, який 
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складається з кількох етапів, у межах якого зіткнення є лише одним 
із них) розумінні [1].  

Для успішнішого розв’язання конфліктів у колективі 
підприємства рекомендується складати так звану карту конфлікту, 
розроблену австралійськими психологами Хеленою Корнеліус та 
Шошаною Фейр (рис.1) [2].  

 

 
Рис.1 Карта конфлікту 

 
З рис.1 видно, що центральне місце в даній схемі 

відводиться констатації тієї проблеми, яка викликала протистояння 
конфліктуючих сторін та потребує свого вирішення. Потім 
відмічаються сторони, що безпосередньо приймають участь у 
конфлікті, їхні інтереси та побоювання відносно можливих втрат. 
Залишається на карті місце й для зазначення сторін, що причетні 
до конфлікту, який так чи інакше торкається їхніх інтересів й 
викликає занепокоєння своїми наслідками [4].   

Складання такої карти конфлікту дозволить:  
 обмежити дискусію певними формальними рамками, що 

значною мірою допоможе уникнути надмірного прояву емоцій;  
 створити можливість спільного обговорення проблеми, 

викласти людям їхні вимоги та побажання;  
 конкретизувати власну точку зору та зрозуміти точку зору 

інших;  
 створити атмосферу емпатії, що надасть можливість 

сторонам конфлікту побачити проблему очами опонента та 
визнати його думку;  

СТОРОНА, 

що приймає участь в конфлікті; 

її інтереси та побоювання 

СТОРОНА, 

що приймає участь в конфлікті; 

її інтереси та побоювання 

ПРОБЛЕМА, 

що потребує вирішення 
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 обрати нові шляхи розв’язання конфлікту.  
Сьогодні для профілактики конфліктів на рівні організації 

рекомендується використовувати наступні методи:  
 висунення інтегруючих цілей між адміністрацією та 

персоналом організації;  
 баланс прав та відповідальності при виконання службових 

обов’язків;  
 виконання правил формування та функціонування 

тимчасових підрозділів;  
 виконання правил надання повноважень та відповідності 

між ієрархічними рівнями управління.  
Водночас спеціалісти-практики рекомендують 

використовувати монетарні та немонетарні спонукальні системи 
для профілактики конфліктних ситуацій, а саме:  

 організацію оплати праці у розмірі, адекватному трудовому 
внеску співробітника;  

 преміальну політику, що базується на результативності 
праці та професійної поведінки співробітників;  

 участь співробітників у прибутках та капіталі підприємства;  
 відкритість інформаційної системи підприємства, що 

передбачає причетність співробітників до справ організації, 
інформованість персоналу про всі важливі рішення, які стосуються 
кадрових перестановок, реорганізації структури управління, 
технічних нововведень тощо;  

 залучення персоналу до розробки найважливіших рішень 
як всередині підрозділу, так і в організації  у цілому;  

 використання системи гнучкої зайнятості співробітників, 
гнучкого режиму праці та відпочинку. 

Треба зазначити, що для успішного застосування 
мотиваційних систем та перетворення їх у діючий засіб 
профілактики конфліктів необхідно, з одного боку, вказані методи 
застосовувати в єдності та взаємозв’язку, а з іншого боку – їхнє 
застосування не повинно приводити до порушення вимог 
справедливості.  

Для регуляції конфлікту на особистісному рівні ми 
пропонуємо ряд рекомендацій, що стосуються різних аспектів 
поведінки людей в конфліктних ситуаціях, вибору відповідних 
стратегій поведінки та засобів розв’язання конфлікту, а також 
управління ним. Конструктивне розв’язання конфлікту залежить 
від двох факторів. По-перше, адекватності сприйняття конфлікту, 
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тобто достатньо точної, не перекрученої особистісними 
пристрастями оцінки вчинків, намірів як супротивника, так і своїх 
власних. По-друге, відкритості та ефективності спілкування, 
готовності до всебічного обговорення проблем, коли учасники 
чесно висловлюють своє розуміння того, що трапилося, 
пропонують шляхи виходу з конфліктної ситуації, створюють 
атмосферу взаємної довіри та співробітництва [6].  

При цьому керівництву корисно знати, які риси характеру, 
особливості поведінки людини властиві конфліктній особистості.  

При спілкуванні з конфліктними людьми форми поведінки 
можуть бути самими різними. Наприклад, у розмові з 
„незручними” опонентами можна орієнтуватися на їхні особисті 
особливості.  

1. „Нісенітна людина” – часто виходить за рамки 
професійної бесіди, не витримана, не терпляча, своєю позицією та 
підходом до ситуації бентежить співрозмовників та співробітників 
підрозділу й несвідомо підштовхує їх до того, щоб з ним не 
погоджувалися, суперечили.  

Рекомендована форма поведінки – залишатися у рамках 
професійної бесіди та намагатися зберегти спокій, заперечувати 
його нісенітні твердження треба аргументовано, застосовуючи 
допомогу інших співробітників.  

2. „Всезнайка” – завжди все знає краще за інших, вимагає 
слова, всіх перебиває.  

Рекомендована форма поведінки – вимагати від інших 
співробітників висловлювати певну позицію у відношенні до його 
(озвучених) (її) тверджень.  

3. „Бовтун” – часто та безтактно втручається у розмову, не 
звертає уваги на час, які витрачає на свої питання та відступи.  

Рекомендована форма поведінки – з максимальним тактом 
зупинити, обмежити час виступу, ввічливо, але твердо спрямувати 
на предмет бесіди.  

4. „Неприступний співрозмовник” – замкнутий, часто 
почуває себе поза часом та простором, оскільки все недостойне 
його уваги.  

Рекомендована форма поведінки – заінтересувати 
(зацікавити) в обміні досвідом, визнати його знання й досвід, 
навести приклади з кола його інтересів.  

При цьому також слід зазначити, що конфліктів можна 
уникнути, якщо вести продуману роботу із співробітниками, 
вивчати їхній характер, спрямовувати їх на аналіз своїх дій, 
можливостей. Досягнення цього може відбуватися за рахунок:  
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 соціальної спрямованості всієї службової діяльності, 
професійної підготовки;  

 постійної вимогливості до всіх членів колективу, перш за 
все до вищих менеджерів;  

 старанно спланованої роботи, що систематично 
проводиться серед співробітників та включає дослідження причин 
виникнення незадоволення й, відповідно, конфліктів.  

Крім того, у повсякденній діяльності тісна взаємодія 
співробітників у процесі виконання ними загальних задач 
забезпечується співпадінням особистих якостей робітників, їх 
сумісністю.  

Для сумісності особистих якостей робітників важливим є не 
лише професійна синфазність, але й міжособистісна задоволеність 
відношеннями – думками, почуттями, поведінкою, які мають 
зовнішні ознаки у вигляді симпатій та антипатій [3].  

Висновки. Отже, не дивлячись на множину можливих 
шляхів розв’язання конфліктних проблем, можна виокремити сім 
етапів цього процесу:  

1. Визнати наявність конфлікту.  
2. Домовитися про процедуру.  
3. Окреслити рамки конфлікту.  
4. Дослідити можливі варіанти розв’язання.  
5. Досягти згоди між учасниками.  
6. Втілити план у життя.  
7. Оцінити прийняте рішення.  
Для профілактики конфліктних ситуацій, підвищення 

стресовитривалості персоналу керівництву рекомендується 
створити на підприємстві додаткову психологічну службу та 
включити у штатний розпис ще одну посаду – психолога. Це 
дозволить не лише професійно (з психологічної точки зору) 
виявляти, аналізувати та розв’язувати виниклі конфлікти, але й 
передбачати їхнє виникнення заздалегідь, а отже, ще на самому 
початку ліквідувати потенційну конфліктну ситуацію.  
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МІЖНАРОДНЕ ІННОВАЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ШУЛЬЖЕНКО І.В., К.Е.Н., ДОЦЕНТ, 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
ЛАНДАРЬ І.О., К.Т.Н., ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ДИРЕКТОР ТОВ «КОРОНАГРО» 
 
Міжнародне інноваційне співробітництво  для підприємств АПК є 

надзвичайно актуальним,особливо питання зменшення споживання паливно-
енергетичних ресурсів за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій 
та альтернативних видів палива.  

International innovative cooperation for the enterprises of APK is 
extraordinarily actual, especially question of diminishing of consumption of fuel and 
energy resources due to introduction of energykeepings technologies and alternative 
types of fuel. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. На 

сьогоднішній день ,глобалізація стала найбільш актуальним 
еволюційним напрямом розвитку сучасного світу. Без врахування  
її впливу неможливий економічний  розвиток жодної країни 
.Україна,яка не стоїть осторонь від сучасних світових 
тенденцій,також приймає участь у глобалізаційних процесах. 
Однією з форм прояву участі є активне міжнародне 
співробітництво у різних сферах та галузях. Зокрема,інноваційне 
міжнародне співробітництво є пріоритетним в сучасний стрімкий 
вік розвитку інформаційних та наукових технологій. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
застосування інноваційних технологій в Україні досліджувалась 
такими вченим як Вавіліна Н.І.,Гуржій А.М..,Каракай Ю.В., 
Куранда Т.К..,Пархоменко В.Д. ,Петренко З.О. Що стосується 
міжнародного інноваційного співробітництва,то цей напрямок 
досліджений недостатньо. 

Цілі статті. Дослідити основні аспекти та напрямки 
міжнародного інноваційного співробітництво підприємств 
аграрної сфери ,виявити проблеми ,які виникають в цьому процесі 
,запропонувати шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день 
глобалізація стала найбільш актуальним еволюційним напрямом 
розвитку сучасного світу. Без врахування  її впливу неможливий 
економічний  розвиток жодної країни .Україна,яка не стоїть 
осторонь від сучасних світових тенденцій,також приймає участь у 
глобалізаційних процесах. Однією з форм прояву участі є активне 
міжнародне співробітництво у різних сферах та галузях. 
Зокрема,інноваційне міжнародне співробітництво є пріоритетним 
в сучасний стрімкий вік розвитку інформаційних та наукових 
технологій. 

З огляду на те,що Україна традиційно є аграрною 
країною,хотілось би дослідити розвиток міжнародного 
інноваційного співробітництва саме в аграрній сфері. 

Одним із напрямків інноваційного співробітництва в 
аграрній сфері є енергозбереження. 

Стабільне виробництво сільськогосподарської продукції 
можливе лише за умови гарантованого забезпечення підприємств 
агропромислового комплексу паливно-енергетичними ресурсами.  

Щорічно агропромисловий комплекс споживає близько 4,2 
млрд. куб. метрів природного газу, 4,98 млрд.кВт. годин 
електроенергії, 1,7 млн. тонн світлих нафтопродуктів.  

Протягом останніх п'яти років вартість електричної і 
теплової енергії, природного газу, пального та інших основних 
видів енергоносіїв зросла у 1, 5 - 2 рази.  

Тому для АПК є надзвичайно актуальним питання 
зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок 
впровадження енергозберігаючих технологій та альтернативних 
видів палива.  

Аграрний сектор має для цього величезні потенційні 
можливості та потребу в самозабезпеченні біологічними 
енергетичними ресурсами.  
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Україна має значний потенціал біомаси. За розрахунками 
експертів він оцінюється у близько 27 млн. тонн умовного палива.  

Технічно доступний потенціал рідких біопалив (біодизелю 
та біоетанолу) з наявної сировинної бази в Україні становить 
близько 2,8 млн. тонн.  

На сьогодні чотири спиртові заводи в Україні (Барський, 
Лохвицький, Лужанський, Гайсинський) оснащені обладнанням 
для виробництва біоетанолу. Загальна річна потужність по цих 
підприємствах складає 36 тис. тонн.  

У 2010 році передбачається перепрофілювання на 
виробництво біоетанолу ще 6 державних спиртових заводів. 
Загальна потужність складе біля 130 тис. тон. в 2010 році.  

Тому, розглядаючи питання перспектив виробництва 
альтернативних видів палива, треба зробити відповідне 
розмежування відповідно до трьох унормованих потенційних 
джерел такого палива:  

– енергетична сировина нетрадиційних поновлюваних 
джерел та видів біологічного походження, що використовується з 
метою виробництва альтернативного поновлюваного палива під 
назвою біопаливо;  

– енергетична сировина нетрадиційних джерел та видів її  
виробництва (видобутку) техногенного і викопного походження, 
що використовується для виробництва альтернативного 
непоновлюваного палива;  

– енергетичні невикопні поновлювані джерела – 
нетрадиційні та поновлювані джерела енергії, що 
використовуються з метою виробництва інших видів 
альтернативного поновлюваного палива, що є відмінні від 
біопалива. 

Прикладом застосування цих інноваційних технологій в 
Україні є компанія ТОВ «КоронАгро». Підприємство було 
створено в 2006 р. з метою розвитку в Україні виробництва 
паливного біоетанолу, який може безпосередньо додаватися до 
високооктанових бензинів, підвищуючи їх якісні характеристики, 
служити сировиною для виробництва екологічно чистих біопалив 
для двигунів внутрішнього згорання та домішок до бензинів. 

В 2007 р. компанія розпочала реалізацію в м. Золотоноша 
Проекту по будівництву першого в Україні заводу з виробництва 
паливного біоетанолу потужністю 100 000 тон біоетанолу і 104 000 
тон кормової добавки на рік для великої рогатої худоби, свиней та 
птиці. Проект планується реалізувати протягом двох з половиною 
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років – до серпня 2010 р (станом на 01.10.2009р готовність БМР – 
90%). 

ТОВ «КоронАгро» входить до складу Холдингу Наrvest 
Мооп Еast (НМЕ), який являється успішним українським 
виробником зернових культур. Загальна площа землі в обробітку 
Холдінгом в 2007 р. склала 27 тисяч гектарів, валовий збір 
зернових в 2007 р. перевищує 100 тис тон. Сільськогосподарські 
підприємства Холдингу активно розвиваються з метою повного 
забезпечення заводу «КоронАгро» в сировині, якою є кукурудза. 

Україна має достатню кількість вільних орних земель для 
вирощування органічної сировини з метою виробництва біопалив, 
що може стимулювати розвиток аграрних регіонів України, 
створювати нові робочі місця та зменшувати енергетичну 
залежність країни. 

Постачальник технології GEA Wiegand гарантує, що 
продукція компанії буде повністю відповідати всім наявним 
вимогам та стандартам якості ЄС і США на біоетанол та відповідну 
кормову добавку, тобто буде якісно конкурентоспроможною. 

Цінова конкурентоспроможність продукції забезпечується 
30% різницею між повною собівартістю Європейських виробників 
та «КоронАгро» завдяки використанню сучасної технології, 
забезпеченню підприємства власною сировиною 
сільськогосподарськими підприємствами Холдінгу та 
застосуванню ефективної системи логістики готової продукції по 
річкових і морських коридорах. 

На ринку Європейського Союзу спостерігається стійкий 
дефіцит та значний розрив між потенційним попитом і 
пропозицією паливного біоетанолу. Директива ЄС встановила 
цільові показники застосування біопалив в 2005 р. на рівні 2% 
загального енергетичного еквіваленту палив, які використовуються 
в європейському транспортному секторі, в 2010 р. -5.75%, а також 
визначила подальше збільшення цільових показників. В 2005 р. 
потенційна ємність ринку біоетанолу ЄС становила 4 млн. тон, а 
до 2010 р. зростає до 13 млн. тон. В той же час, загальний об'єм 
споживання біоетанолу в ЄС в 2005 році становив близько 947 тис. 
тон. Теми проросту об'ємів виробництва біоетанолу 
підприємствами ЄС в 2005 році оцінюється в 73%, проте, при 
збільшенні кількості нових проектів по виробництву біоетанолу на 
ринку ЄС зберігається значний незадоволений попит. Ринкова 
доля КоронАгро на ринку ЄС не перевищить 1% в 2010 році. 
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В Україні ринок біоетанолу знаходиться на стадії 
становлення. Верховною Радою України 19.06.2009 було прийнято 
Закон України «Про альтернативні види палива» № 1391-14, який 
дає законодавчу базу для розвитку біопаливної галузі. 

Основою стратегії КоронАгро на ринку паливних добавок є 
задоволення попиту ринку Європейського Союзу та України 
завдяки наявній ціновій перевазі та пропозиції високоякісної 
продукції. 

Стратегія КоронАгро в секторі кормових добавок на 
європейському ринку буде сфокусована на заміщенні кукурудзяних 
добавок, які імпортується з США; на ринках СНД та Близького 
Сходу (Бєларусь. Російська Федерація, Турція, Азербайджан та інші 
країни) - на взаємодії з потужними імпортерами кормових добавок 
і фуражної кукурудзи, в Україні -на реалізації продукту виробникам 
м'яса та комбікормів. 

Реалізація Проекту стимулює розвиток використання 
відновних джерел енергії в Україні. Крім того, компанія реалізує 
наступні заходи по ресурсозбереженню: 

– в технології заводу КоронАгро використовуються рішення 
GEA Wiegand по збереженню теплової та електричної енергії на 
рівні типових для ЄС підходів; 

– в технології заводу впроваджується система замкнутого 
циклу використання води з мікро-молекулярною очисткою та 
зворотнім осмосом виробничої води і її циклічним використанням 
у виробничому процесі; 

– на підприємстві будуть використовуватися парові котли 
Німецького виробництва, які забезпечують економічне 
споживання і мінімізують втрати природного газу; 

– з виходом на повну проектну потужність в 2010 р. 
компанія планує впровадження рішень по використанню 
енергетичного потенціалу органічних компонентів кормових 
добавок шляхом отримання на їх основі синтетичного газу і 
відповідно зменшення споживання природного газу. 

Опосередковано реалізація Проекту створює близько 2500 
робочих місць в сільському господарстві, гарантуючи стабільність 
роботи, заробітної плати та підвищення добробуту жителів 
аграрних районів, а також стимулює додаткові інвестиції в 
сільськогосподарський сектор України, оскільки забезпечення 
кожного подібного заводу сировиною потребує обробітку близько 
100 тис. гектарів землі. 
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Розроблена технологія використання біоетанолу у крекінг-
процесі, що значно покращить процеси нафтопереробки, та 
призведе до зниження цін на паливно-мастильні матеріали для 
села. 

Життєдіяльність та постійне зростання успіхів може 
забезпечити тільки система, в якій продуманий, прорахований, 
опрацьований та ідеально підігнаний кожен елемент. В ТОВ 
«КоронАгро» така система продумана, прорахована . 

Висновки. Підсумовуючи все вищевикладене,хотілося б 
відмітити,що наведені приклади демонструють напрямки по яких 
повинно розвиватися сільське господарство у найближчий час. 
Також,можна констатувати,що врахування цих напрямків 
діяльності та застосування інноваційних технологій в діяльності  
аграрних підприємств допоможе зробити агрономічну галузь 
прибутковою. 
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УДК 332.146.2 
 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ  СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ РЕГІОНУ: 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗІ СКЛАДОВИМИ СИСТЕМИ 
 

ЩЕПАК В.В., К.Т.Н., ДОЦЕНТ, 
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. Ю. КОНДРАТЮКА 
 
У статті розглянуто взаємозв’язок складових соціально-економічної 

системи регіону і механізму управління. Визначено складові механізму 
управління соціально-економічною системою регіону.  

In the article examined the relationship of components of the mechanism and 
the relevant components of socio-economic system in the region. There were formed the 
structure of the mechanism of socio-economic system in the region. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Ефективне 

функціонування соціально-економічної системи регіону  можливе 
при використанні адаптивного до умов господарювання механізму 
управління, який повинен формуватися відносно кожної 
підсистеми. Такий підхід до формування механізму управління 
соціально-економічною системою вимагає вивчення взаємозв’язку 
між складовими як системи, так і відповідних складових механізму 
управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні підходи 
до вивчення механізму управління розглядалися в працях Р.В. 
Варічевої [1], В. Ґріфін [2], І.О. Конопльової [3], В.М. Кузьомко [4], 
Л.І. Піддубної [5], В.А. Ткаченко [6], Т.Л. Миронової [7], Ф.І. Хміль 
[8], Н.И. Шварцман [9].       

В дослідженнях Ф.І. Хміль механізм управління 
розглядається як система, яка утворюється із взаємопов’язаних 
ланок підсистем, що об’єднують множину різних елементів і 
блоків, забезпечуючи у процесі їх взаємодії, функціонування всіх 
підсистем [8, с. 212].  

У наукових розробках Т.Л. Миронової, 
О.П. Добровольської, А.Ф. Процай механізм управління 
розглядається як внутрішня організація системи управління [6, с. 
232]. Л.І. Піддубна звертає увагу на те, що організація механізму 
управління має протиріччя, які полягають у невідповідності 
«механізма організації системи управління фундаментальним 
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закономірностям системоутворення, яка зумовлює її принципову 
ваду – низький … потенціал ефективності» [4, с. 239]. При цьому 
механізм управління визначається, як «система доцільних форм, 
структур,і методів і засобів прямого і непрямого впливу на об’єкт 
управління» [4, с. 238]. 

В працях В.М. Кузьомко розглядається організаційно-
економічний механізм підвищення ефективності управління 
розвитком регіону в умовах необхідності гнучкого поєднання 
централізації і децентралізації в регіональному управлінні на 
основі  додаткового створення організаційних механізмів оцінки і 
підвищення ефективності систем управління регіонами [4, с. 16]. 

Однак, не зважаючи на чисельні публікації, проблема 
вивчення сучасного механізму управління соціально-економічною 
системою регіону залишається актуальною, так як система, як 
об’єкт управління, є складною і тому не існує єдиного підходу до 
формування механізму управління. Зазначена проблематика в 
науковому плані досліджена неповністю. 

Цілі статті. Метою публікації є виявлення взаємозв’язків  
між складовими соціально-економічної системи регіону і 
механізмом управління та проведення його декомпозиції, з 
визначення складових. В процесі підготовки публікації 
використаний такий метод дослідження, як системний підхід. 

Виклад основного матеріалу. Ціль формування механізму 
управління соціально-економічною системою регіону полягає в 
забезпеченні ефективного функціонування системи.  

Соціально-економічна система регіону являє собою 
сукупність підсистем таких, як соціальна та економічна: 
територіально обумовлена і ринково-орієнтована, що знаходяться 
у взаємозв’язку і взаємодії з відповідними відносинами, тому при 
формуванні ефективного механізму управління необхідно 
враховувати характерні ознаки кожної підсистеми та їх відносини.   

Ринково-орієнтована економічна підсистема регіону 
представляє собою сукупність комерційних підприємств – суб’єктів 
господарювання, які свою діяльність здійснюють на території 
регіону і формують пропозицію на товари та послуги в умовах 
вільної конкуренції на основі попиту, як соціальної так і 
економічної підсистеми.  

Враховуючи те, що ринково-орієнтована економічна 
підсистема здійснює взаємозв’язок з іншими підсистемами через 
економічні відносини, то запропоновано таку сукупність 
підприємств в межах регіону розглядати як комерційну мережу, яка 
утворює на території регіону певну сітку  пропозицій на товари і 
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послуги з використанням маркетингу, як інструменту ринкового 
аналізу, прогнозування потреб і попиту споживача на рівні регіону.  

Забезпечення ефективної співпраці ринково-орієнтованої 
економічної підсистеми та соціальної здійснюється з 
використанням споживчого маркетингу, який враховує особливості 
взаємозв’язку між ними. Сторонами обміну виступають споживачі, 
які відносяться до соціальної підсистеми, і підприємства, 
організації ринково-орієнтованої економічної підсистеми. 

Сукупність комерційних підприємств - суб’єктів 
господарювання, діяльність яких здійснюється в умовах обмежень, 
так як частково регламентується їх діяльність державними органами 
управління на  національному і регіональному рівнях з  
урахуванням територіальних і соціальних особливостей, утворює 
територіально-обумовлену економічну підсистему [10, с. 145]. 
Взаємозв’язк такої підсистеми із ринково-орієнтованою 
здійснюється через економічні відносини, а із соціальною – з 
використанням соціально-економічних відносин [11 с. 121]. 

Для забезпечення ефективного функціонування 
територіально-обумовленої економічної підсистеми відносно 
ринково-орієнтованої, використовується діловий маркетинг. 
Взаємозв’язок між цими підсистемами характеризується попитом 
та пропозицією підприємств чи організацій, які здійснюють 
комерційну діяльність, можуть виступати як споживачем і як 
постачальником. Таким чином, сторони обміну представляють або 
підприємства або організації.  

Взаємозв’язок територіально-обумовленої економічної 
підсистеми із соціальною здійснюється через соціально-
економічні відносини з використанням соціального маркетингу, 
мета якого направлена на задоволення попиту територіальної 
громади регіону відносно життєво важливих аспектів 
функціонування соціальної підсистеми.  

Кожна підсистема знаходиться у взаємозалежності, тому їх 
ефективна діяльність має позитивний вплив на розвиток всієї 
соціально-економічної системи регіону. 

Забезпечення ефективного функціонування такої системи 
можливе при формуванні механізму управління, адаптивного до 
умов господарювання.  

Так як система має складові, то відповідно до цього 
необхідно проводити декомпозицію механізму управління у 
відповідності до характеристик і потреб підсистем та їх 
взаємовідносин (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаємозв’язок складових соціально-економічної 
системи з механізмом управління 

 
Таким чином, для кожної підсистеми необхідно формувати  

відповідні механізми управління, які враховують як ознаки 
підсистеми так і її взаємозв’язки у системі.  

Для економічної підсистеми запропоновано формувати 
механізм управління нею в різних умовах господарювання. Так як 
підприємства ринково-орієнтованої економічної підсистеми 
здійснюють свою діяльність в умовах вільної конкуренції, а 
підприємства територіально обумовленої економічної підсистеми 
функціонують в умовах часткового регулювання, то відповідно до 
різних умов господарювання пропонується провести 
декомпозицію даного механізму управління на складові:  механізм 
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управління економічною підсистемою в умовах вільної конкуренції  
та  в умовах обмежень.  

Так як такі підприємства, утворюючи певну мережу, можуть 
співпрацювати на вигідних умовах і таким чином впливати на 
ринок, зменшуючи власні витрати та збільшуючи доходи,  тим 
самим забезпечуючи ефективність  взаємозв’язку між ринково-
орієнтованою і територіально-обумовленою економічними 
підсистемами, тому запропоновано для такої співпраці формувати 
механізм управління діловим маркетингом, який складається із 
механізму управління економічною підсистемою як 
постачальником і відповідно як споживачем. 

Забезпечення ефективного взаємозв’язку між ринково-
орієнтованою і територіально-обумовленою економічними 
підсистемами здійснюється через економічні відносини, тому 
пропонується формувати механізм управління діловим 
маркетингом. Так як комерційні підприємства, утворюючи певну 
мережу, можуть співпрацювати на вигідних умовах і таким чином 
впливати на ринок, зменшуючи власні витрати і збільшуючи 
доходи, тому пропонується даний механізм розглядати як 
сукупність двох складових: механізму управління економічною 
підсистемою  як постачальником і відповідно як споживачем. 

Формування соціально-економічних відносин між 
територіально-обумовленою економічною підсистемою і 
соціальною пропонуються здійснювати на основі механізму 
управління соціальним маркетингом, який спрямований на 
забезпечення попиту територіальної громади щодо умов їх 
життєдіяльності.  

Для ринково-орієнтованої економічної підсистеми, яка 
забезпечує економічні відносини із соціальною підсистемою, 
запропоновано формувати механізм управління споживчим 
маркетингом, який направлений на задоволення потреб 
територіальної громади  у товарах і послугах.   

Результати діяльності економічної підсистеми є базою для 
розвитку соціальної, тому виникає відповідальність комерційної 
мережі регіону за можливість такого розвитку. Запропоновано з 
цією метою використовувати механізм управління економічною 
підсистемою щодо соціальної відповідальності бізнесу.  

Висновки. Проведена декомпозиція механізму управління 
соціально-економічною системою регіону на складові дає 
можливість поглибити вивчення умов формування і взаємодії 
компонент механізму управління соціально-економічною 
системою регіону. 
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