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INTERNATIONAL EXPERIENCE ANALYZING AND MONITORING
THE DEVELOPMENT OF INNOVATIONS

У статті досліджується інструментарій моніторингу та аналізу інноваційного розвитку, що використовується
для оцінювання рівня інноваційності економік країн та регіонів. Автором проаналізовано інноваційні індикатори
Глобального інноваційного індексу, Індексу розвитку людського потенціалу, Індексу глобальної конкурентоспро-
можності Всесвітнього економічного форуму, Індексу економіки знань всесвітнього банку, Індексу глобальних по-
слуг, Індексу ведення бізнесу Світового Банку.

Світовий досвід аналізу і моніторингу інноваційного розвитку на глобальному, національному та регіональному
рівнях засвідчує постійне зростання кількості використовуваних інструментів і ускладнення їх структури. При цьо-
му спостерігаються такі дві тенденції: на національному рівні (характерним прикладом є ЄС) — система оцінюваних
параметрів оптимізується і має незначну тенденцію до скорочення, на глобальному рівні — характеристики умов для
розвитку інновацій включаються до більшості композитних індексів, хоча і висвітлюють такі умови фрагментарно.

The article investigated tools for monitoring and analysis of innovative development, which is used to assess the
level of innovativeness of the economy and regions. The author analyzes the innovation indicators Global Innovation
Index, The Global Competitiveness Index, Human Development Indicators, Knowledge Assessment Methodology, Global
Services Location Index, Doing Business. International experience analysis and monitoring of innovation development
at the global, national and regional levels demonstrates the constant growth of the instruments used and the complexity
of their structure. Thus, there are two trends: at the national level (a typical example is the EU) — the system being
evaluated and optimized parameters has a slight tendency to decrease, at a global level — the characteristics of the
conditions for innovation are included in most composite indices, while highlighting such conditions are fragmentary.

Ключові слова: інновації, індикатори інноваційного розвитку, Глобальний інноваційний
індекс, Індекс глобальної конкурентоспроможності.

Key words: innovation, indicators of innovations development, Global Innovation Index, The
Global Competitiveness Index.

гостроковій перспективі, недопущення руйнів-
них криз і вчасне відновлення позитивного трен-
ду економічного зростання шляхом впровад-
ження нових продуктів і послуг, а також новацій
організаційного, технологічного та маркетинго-
вого характеру. З іншого боку, інноваційний
розвиток підприємств є іманентним економікам
тих країн, де створено умови для стабільного
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довгострокового розвитку бізнесу такі, як: ви-
сокий ступінь захищеності інвестицій, у т.ч. іно-
земних, низький рівень корупції, політична
стабільність, наявність освіченої робочої сили
тощо. Більш детально ми розглянемо зазначені
умови нижче, в контексті аналізу світового дос-
віду моніторингу інноваційних процесів. Відпо-
відно, на моніторинг інноваційного розвитку в
сучасних умовах глобалізації ринку капіталів
можна поглянути як на процес перманентного
пошуку умов найкращого застосування ресурсів
у глобальному масштабі.

Переслідуючи мету забезпечення стійкого
розвитку підприємств, моніторинг має врахову-
вати особливості розподілення інноваційного
процесу між різними суб'єктами економіки. Так,
початкова стадія — фундаментальні досліджен-
ня — майже завжди є прерогативою наукових
лабораторій, дослідницьких інститутів та уні-
верситетів, інноваційна ж діяльність підпри-
ємства часто локалізується на стадіях виробниц-
тва і реалізації інноваційної продукції. Варто на-
голосити, що у забезпеченні інноваційного роз-
витку підприємств важливу, а інколи визначаль-
ну, роль відіграє держава: це пояснюється не-
схильністю бізнесу до фінансування фундамен-
тальних досліджень з причини їх високої вар-
тості та невизначеності результатів. Відповідно,
аналіз інноваційного розвитку підприємств пе-
редбачає моніторинг державної інноваційної
політики, стану екосистеми інноваційного
підприємництва на регіональному та галузево-
му рівнях. При цьому трансфер технологій від
розробника до виробника, опосередкований
процедурами щодо захисту прав інтелектуаль-
ної власності, також є складовою інноваційно-
го процесу, а значить і об'єктом моніторингу та
аналізу інноваційного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 ПУБЛІКАЦІЙ

Враховуючи зазначену важливість зовнішніх
по відношенню до менеджменту підприємства
факторів, які часто визначають успіх інновацій-
ного підприємництва, серед інструментарію мо-
ніторингу інноваційного розвитку особливе
місце посідають міжкраїнні порівняння умов
здійснення інноваційного бізнесу та його ре-
зультативності. Відомими дослідженнями в цій
сфері є Глобальний інноваційний індекс, розроб-
лений експертами міжнародної бізнес-школи
INSED, Бостонської консалтингової групи та
Всесвітньої організації інтелектуальної влас-
ності, Індекс глобальної конкурентоспро-
можності Всесвітнього економічного форуму
(The Global Competitiveness Index, GCI), Індекс
розвитку людського потенціалу (Human
Development Indicators, UNDP), Індекс економі-
ки знань всесвітнього банку (Knowledge As-

sessment Methodology, KAM), Індекс глобальних
послуг (Global Services Location Index, GSLI),
Індекс ведення бізнесу Світового Банку (Doing
Business) та ряд інших досліджень, що фокусу-
ються на оцінюванні інноваційного розвитку
країн та регіонів.

Відповідно, метою даного дослідження є си-
стематизація інструментарію моніторингу та
аналізу інноваційного розвитку, що використо-
вується для оцінювання рівня інноваційності
економік країн та регіонів, а також детальний
аналіз найпоширеніших інструментів міжкраїн-
них порівнянь.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Науковці, конструюючи моделі вимірюван-

ня інноваційного розвитку, намагаються дати
відповідь на питання: як влаштована інноваційна
економіка, які чинники визначають її сутність і
як прогнозувати її розвиток на майбутнє. Вра-
ховуючи, що будь-яка модель — це спрощене
уявлення про модельований об'єкт, зусилля дос-
лідників концентруються на виявленні головних,
ключових параметрів, що визначають суть інно-
ваційного розвитку. Більшість досліджень інно-
ваційного розвитку побудована на логіці інди-
каторного моделювання, що дозволяє виокре-
мити низку параметрів (простих або інтеграль-
них), за якими здійснюється внутрішній аналіз
та міжкраїнні порівняння. Логіка такого моде-
лювання грунтується на розумінні інноваційної
економіки як процесу безперервного розвитку
багатьох пов'язаних між собою елементів, що
створюють, розповсюджують та використову-
ють знання, забезпечуючи зростання конкурен-
тоспроможності.

Особливості інноваційної економіки визна-
чають вимоги до побудови як окремих інстру-
ментів, так і цілісних моделей оцінювання: по-
ряд з традиційною структурою показників
(фінансових, матеріально-технічних, ринкових)
мають бути присутні і структуровані інтелекту-
альні показники, що характеризують стан та
ефективність використання людського капіталу,
системи інституцій інноваційного процесу та
відносин між його суб'єктами.

Аналіз інноваційної активності можна про-
водити на трьох ієрархічних рівнях:

— глобальному — порівняння груп (блоків)
країн, сформованих як за географічним, так і
політико-економічним критерієм (країни Схід-
ної Європи та Центральної Азії, Америки та
Європи, ЄС та СНД і т. д.). Рівень об'єктивності
результатів подібного порівняння досить низь-
кий, враховуючи внутрішні особливості країн,
існуючий розрив у статистичних показниках
соціально-економічного розвитку країн;

— національному — порівняння окремих
країн, що більш коректно з точки зору об'єк-
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тивності отриманих результатів, оскільки в да-
ному випадку, незважаючи на те, що проблема
вибору показників для оцінки все ще залишаєть-
ся дуже гострою, все ж можливо визначити
набір уніфікованих показників, що дозволяє ви-
конати порівняльний аналіз країн, визначити їх
сильні і слабкі сторони;

— регіональному — порівняння регіонів все-
редині конкретної країни як найбільш коректне
з точки зору порівнянності використовуваних
показників, оскільки вони, як правило, прийма-
ються на державному рівні і не відрізняються від
регіону до регіону.

Джерелами статистичних даних для аналізу
інноваційної активності на глобальному рівні ви-
ступають великі міжнародні організації, в числі
яких ООН, МВФ, Світовий банк, СОТ. Міжна-
родні та національні бази статистичних даних
охоплюють практично всі аспекти глобального
розвитку. Дуже корисними для міжнародних
досліджень можуть є різні індекси1.

Найпоширенішим інструментом для між-
країнних порівнянь на загальносвітовому рівні
є Глобальний інноваційний індекс (Global
Innovation Index) [1] — методика оцінки ефек-
тивності національних інноваційних систем, роз-
роблена експертами міжнародної бізнес-школи
INSED, Бостонської консалтингової групи, Все-
світньої організації інтелектуальної власності
(ВОІВ), що дозволяє визначити диспозицію
країн — інноваційних лідерів та аутсайдерів
Фахівці в сфері інновацій вважають цей показ-
ник найбільш всеохоплюючим і придатним для
комплексного оцінювання ступеня інновацій-
ності країни, активності урядів у стимулюванні
інноваційної діяльності та результатів комерці-
алізації наукової діяльності. Global Innovation
Index фокусується на визначенні слабких і силь-
них сторін країн в інноваційній сфері, а також
їх здатності до використання новітніх техно-
логій та людського потенціалу. Оцінюються
вхідні критерії ("input"), які засвідчують іннова-
ційну спроможність країни, та результуючі кри-
терії ("output"), які демонструють ефективність
інноваційної діяльності.

Критеріальні показники Глобального інно-
ваційного індексу охоплюють сім груп (рис. 1 та
рис. 2), вихідною одиницею оцінювання є рей-
тингова позиція, яка у країни-лідера за кожним
показником відповідає одиниці. Індекс обрахо-
вується щорічно, починаючи з 2007-го року.
Кількість країн, за якими проводиться обсте-
ження, щороку змінюється (у 2007-му році — 107
країн, у 2013-му — вже 142), і це створює певні
незручності, ускладнюючи аналіз змін рейтин-
гової позиції певної країни в різні роки. Разом з
тим щорічно корегується, доповнюючись, пе-
релік критеріальних показників Глобального

інноваційного індексу: наприклад, у 2012-му році
була введена нова актуальна підгрупа "output"-
критеріїв, що отримала назву "online — креа-
тивність".

Окрім Глобального інноваційного індексу, в
практиці міжкраїнних порівнянь умов створен-
ня і результативності впровадження інновацій
використовуються й інші індекси. Однак вони не
є призначеними для вимірювання саме інновац-
ійного розвитку: показники інноваційності в них
представлені фрагментарно, на рівні субіндексів.
До таких індексів можна віднести:

— Індекс глобальної конкурентоспромож-
ності Всесвітнього економічного форуму (The
Global Competitiveness Index, GCI) [2];

— Індекс розвитку людського потенціалу
(Human Development Indicators, UNDP) [3];

— Індекс економіки знань всесвітнього бан-
ку (Knowledge Assessment Methodology, KAM)
[4];

— Індекс глобальних послуг (Global Services
Location Index, GSLI) [5];

— Індекс ведення бізнесу Світового Банку
(Doing Business) [6].

Індекс глобальної конкурентоспроможності
Всесвітнього економічного форуму відображає
умови ведення бізнесу і загальну конкурентос-
проможність економік 140 країн світу. Однією з
відмінних рис є наявність окремих індикаторів
для чинників, що перешкоджають підвищенню
конкурентоспроможності економіки.

Індекс розвитку людського потенціалу —
складений індекс, який щорічно розраховуєть-
ся в рамках Програми розвитку ООН. Індекс ви-
мірює рівень життя, грамотності, освіченості та
тривалості життя як основних характеристик
людського потенціалу. У відповідності зі значен-
ням індексу відбувається класифікація країн за
рівнем розвитку. Покладена в основу індексу
офіційна статистика робить його відносно об-
'єктивним. Одним з недоліків індексу є те, що при
його розрахунку не враховуються політичні та
культурні характеристики країни.

Індекс економіки знань оцінює, наскільки
інновації та знання в цілому затребувані в еко-
номіці тієї чи іншої країни. Оцінюються 146
країн світу, за більш ніж 148 параметрами з 4
груп: економічне стимулювання, інституцій-
ний режим, рівень освіти та інновації, стан
сфери інформаційних і комунікаційних техно-
логій.

Індекс глобальних послуг складається кон-
салтинговою компанією AT Kearney і показує 50
країн, з найкращими умовами для аутсорсингу
окремих ділянок виробництва. За основу беруть-
ся такі показники, як фінансова привабливість,
робоча сила (чисельність і навички), умови ве-
дення бізнесу.

_______________________________________
1 Під індексом розуміється показник, що кількісно відображає ту чи іншу якісну характеристику об'єкта дослідження.
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Глобальне дослідження Світового банку і
супроводжуючий його рейтинг країн світу за
показником створення ними умов ведення

бізнесу Doing Business оцінює і відслідковує
зміни нормативно-правових актів, що регулю-
ють діяльність місцевих, насамперед малих і се-

Рис. 1. Вхідні критерії глобального інноваційного індексу
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редніх компаній, протягом всього їх життєво-
го циклу — від створення і до ліквідації. Рей-
тинг складається на підставі 10 індикаторів ре-
гулювання підприємницької діяльності, що вра-
ховують час і вартість виконання підприємцем
вимог держави з реєстрації нового підприєм-
ства, діяльності підприємства, ведення торго-
вельних операцій, забезпечення виконання кон-
трактів, оподаткуванню і закриття підприєм-
ства. Всі індикатори мають рівну вагу. При цьо-
му не враховуються такі змінні, як макроеко-
номічна політика, якість інфраструктури, ква-
ліфікація робочої сили, коливання валютних
курсів, думки інвесторів, безпека і рівень ко-
рупції. Таким чином, умови організації та ве-
дення бізнесу розглядаються без урахування
політичних аспектів, виключно на рівні законо-
давчих положень і нормативів.

Безумовною перевагою всіх вищезазначених
індексів є масштабність досліджень, що охоплю-
ють багато країн світу і щорічна періодичність
їх проведення, хоча вони, як вже відзначалось
вище, висвітлюють умови і результативність
інноваційного розвитку фрагментарно.

Практика порівняльного аналізу спираєть-
ся на міжнародні стандарти в галузі обліку дос-
ліджень і розробок, а також інноваційної діяль-
ності. Єдині стандарти, що реалізовуються в
європейських країнах під егідою Євростату, ба-
зуються на двох основоположних документах,
що регламентують облікову практику в науко-
во-інноваційній сфері: Керівництві Фраскаті та
Керівництві Осло [7]. Нині чинним є третє ви-
дання Керівництва Осло, що містить рекомен-
дації з вимірювання не лише технологічних, але
і нетехнологічних: маркетингових та організац-
ійних інновацій.

Наявність встановлених Євростатом стан-
дартів в обліковій практиці відкриває широкі
можливості для порівняння країн Євросоюзу за
найрізноманітнішими критеріями інноваційного
розвитку. Наприклад, відома методика, роз-
роблена експертами Всесвітнього Економічного
форуму (ВЕФ), згідно якої порівняння ефектив-
ності економік різних країн проводиться за де-
сятьма комплексними показниками. Євростатом
на регулярній основі здійснюється проект "Дос-
лідження інновацій співтовариства" (Community

Рис. 2. Результуючі критерії глобального інноваційного індексу
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Innovation Surveys — CIS). Методика побудова-
на на використанні системи індикаторів, що доз-
воляють проводити порівняльне оцінювання
рівнів інноваційного розвитку різних країн ЄС.
Зокрема зазначена система індикаторів включає
методику кластерного аналізу щодо оцінки кон-
центрації знань в окремих галузях, регіонах, гру-
пах країн. Міжнародні організації, що нагромад-
жують і використовують в своїх доповідях
інформацію про рівень розвитку окремих країн,
широко використовують композитні індекси —
зважені агреговані індикатори, побудовані на
основі широкого переліку різних показників.
При цьому система показників будується відпо-
відно до завдань кожного окремого досліджен-
ня і значно варіює.

Так серед композитних індексів, що мають
відношення до інноваційної і науково-технічної
сфери, слід відзначити: Індекс технологічного
розвитку, розроблений Програмою ООН в рам-
ках проекту "Доповідь про розвиток людини",
Індекс Всесвітнього банку, Індекс нової еконо-
міки (розроблений в США), Індикатор вкладень
в економіку знань (розроблений Європейською
Комісією). Починаючи з 2001 року, використо-
вувались переважно три методики, що отрима-
ли назву інноваційного бенчмаркінгу: Євро-
пейський інноваційний барометр2 "European
Innovation Scoreboard", Дослідницький підхід до
шкали інновацій ("Exploratory Approach to
Innovation Scoreboards") та База даних щодо за-
ходів європейської інноваційної політики (Data-
base of Innovation Policy Measures). Останнім ча-
сом розроблена та поширюється система
Knowledge Assessment Methodology (KAM) ("Ме-
тодологія оцінки знань") [8; 9; 10; 11; 12].

У жовтні 2010 р. Європейський інноваційний
барометр (EIS), що є визнаним інструментом оц-
інки інноваційної діяльності в державах-членах
ЄС, було перетворено на Табло інноваційного
союзу (European Innovation Union Scoreboard —
EIUS). Цей інструмент дозволяє провести по-
рівняльну оцінку інноваційної діяльності 27
країн-членів ЄС, у тому числі сильних і слабких
сторін їх наукової та інноваційних систем. По-
передній список з 29 показників в EIS — 2009 був
замінений новим списком з 25 показників, по-
кликаних підвищити ефективність оцінки націо-
нальних наукових та інноваційних систем в ціло-
му. 18 з попередніх показників були використані
в редакції EIS — 2009, з них 12 залишилися без
змін, два були об'єднані та п'ять частково змінені
за допомогою більш широкого або, навпаки,
вузького визначення або використання інших
знаменників; крім цього були введені сім нових
показників. За результатами 2013 року Табло
інноваційного союзу охоплювало три групи по-
казників: фактори, що сприяють інноваційному

розвитку, інноваційну активність підприємств та
результати (рис. 3).

Інноваційний індекс EIUS за стандартами ЄС
— це інтегральний показник, що розраховуєть-
ся за формулою, яка включає множину вищих і
нижчих від середньоєвропейського рівня зазна-
чених індикаторів у конкретній країні. Виходя-
чи зі значень показників, Табло інноваційного
союзу (EIUS) передбачає таку класифікацію
країн [13]:

— інноваційні лідери — країни, в яких рівень
показників інноваційної діяльності вище, ніж в
ЄС — 27 і всіх інших країн;

— інноваційні послідовники — країни, в яких
рівень показників інноваційної діяльності близь-
кий до середнього по ЄС — 27;

— помірні інноватори — країни, в яких рівень
показників інноваційної діяльності нижче, ніж
у середньому по ЄС — 27;

— обмежені інноватори — країни, в яких по-
казники інноваційної діяльності значно нижче
середнього показника по ЄС.

Крім статичних показників рівня інновацій-
ного розвитку країн Європейського Союзу, важ-
ливим є динамічний показник темпів зростання
цього рівня. Даний показник розраховується ек-
спертами EIUS як для кожної країни окремо, так
і для ЄС — 27 в цілому на основі даних за п'яти-
річний період. На відміну від минулих років, коли
розрахунки провадилися на основі показника
середнього рівня інноваційного розвитку по
країнах, починаючи з 2008 р. розрахунки поча-
ли здійснювати на основі показників абсолют-
ної зміни індикаторів інноваційного розвитку.

Стосовно дослідження інноваційного роз-
витку на регіональному рівні необхідно зазна-
чити, що широко використовуваним інструмен-
том для міжрегіональних порівнянь в межах
Євросоюзу є Регіональний інноваційний таблоїд
(Regional Innovation Scoreboard) [14]. Його було
розроблено у 2002 році і суттєво доопрацьова-
но у 2009 та 2012 роках. На сьогодні RIS являє
собою систему з 16 показників, виокремлених із
загальних індикаторів Табло інноваційного со-
юзу (European Innovation Union Scoreboard),
співвіднесених з показником валового регіо-
нального продукту (ВРП) на душу населення. Це
пов'язано з тим, що на регіональному рівні дос-
тупною є менша кількість статистичних даних,
ніж на рівні країн. Недосконалість статистики
на регіональному рівні є причиною того, що в
рамках RIS не застосовується абсолютне ран-
жирування окремих регіонів, а виділяються і
ранжуються групи регіонів з подібним рівнем
інноваційного розвитку. Усі регіони поділено на
п'ять груп залежно від рівня інноваційної актив-
ності: високоінноваційні регіони, регіони із се-
редньовисоким показником інноваційності, се-
редньоінноваційні регіони, регіони із середньо-

_______________________________________
2 Інша назва — "Європейське інноваційне табло".
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Рис. 3. Показники Табло інноваційного союзу (European Innovation Union Scoreboard)
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низьким показником інноваційності, низькоін-
новаційні регіони. Важливою перевагою Регіо-
нального інноваційного табло є те, що воно доз-
воляє виявити регіони, які перевищують конку-
рентний потенціал своєї країни.

Дещо відрізняється від європейської систе-
ма вимірювання інноваційного розвитку тери-
торій в США. Зведений індекс інноваційного
розвитку (PII, Portfolio innovation index) амери-
канських регіонів (штатів і округів) розробляв-
ся низкою американських дослідницьких
центрів з ініціативи Управління економічного
розвитку Торгового департаменту США [15].
Даний індекс складається з чотирьох блоків,
кожному з яких присвоєно різні вагові коефіці-
єнти: людський капітал (30%), економічна дина-
міка (30 %), продуктивність і зайнятість (30 %) і
добробут (10%). У кожен блок входять від п'яти
до семи показників, що відображають його
зміст. У рамках PII аналізується понад 3000 рай-
онів США і на основі їх відносного рівня інно-
ваційного розвитку виділяється п'ять груп тери-
торій.

На жаль, повноцінного аналога Табло інно-
ваційного союзу, а також Регіонального інно-
ваційного табло для країн, що не входять в ЄС,
а також для країн Азії, не існує. Тому, щоб от-
римати порівнянну картину, потрібні додаткові
джерела інформації. Слід зазначити, що в окре-
мих країнах СНД виконувалися дослідницькі
проекти, спрямовані на створення інноваційних
трендчартів. Наприклад: "Бенчмаркінг Росії та
України відповідно до інноваційного тренд —
чарту" (BRUIT -Benchmarking Russia and Ukraine
with respect to the Innovation Trend Chart), а та-
кож проект "Дослідження інноваційної політи-
ки в Казахстані та Вірменії " (RIPKA project
Researching Innovation Policy in Kazakhstan and
Armenia). Втім, ці проекти не були продовжені, і
останні дані за інноваційними трендчартами для
цих країн датовані 2006 роком [16].

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки необхідно відзначити,

що світовий досвід аналізу і моніторингу інно-
ваційного розвитку на глобальному, національ-
ному та регіональному рівнях засвідчує постійне
зростання кількості використовуваних інстру-
ментів і ускладнення їх структури. При цьому
спостерігаються такі дві тенденції: на національ-
ному рівні (характерним прикладом є ЄС) — си-
стема оцінюваних параметрів оптимізується і
має незначну тенденцію до скорочення, на гло-
бальному рівні — характеристики умов для роз-
витку інновацій включаються до більшості ком-
позитних індексів, хоча і висвітлюють такі умо-
ви фрагментарно. Прогнозуючи подальший роз-
виток зазначених тенденцій, можна очікувати на
уніфікацію національних статистичних спосте-

режень в галузі інновацій, а значить і поглиблен-
ня передумов для дієвого моніторингу інновац-
ійного розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Дослідження регіональної економіки активно
ведуться в Україні протягом кількох десятиліть,
хоча світова спадщина наукових пошуків за даним
напрямом датується ще 50-ми роками ХХ століття
і поєднується з прізвищем американського вчено-
го У. Айзарда. Починаючи з 70-х років ХХ століття
регіоналістичне вчення стає популярним на тере-
нах радянських країн. Російський вчений А. Лан-
дабасо писав, що світ і світове академічне співто-
вариство нібито знов відкрили для себе вчення про
регіон. 70-ті роки дали, по суті справи, імпульс всім
аспектам, різновидам регіоналістики. Головною
метою регіоналістики як науки у цей період поста-
ло стати фундаментальною, повсюдною дисцип-
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ліною. І хоч у СРСР її розвиток був заблокований
централістськими догмами, загальносвітові тен-
денції спричинили певні зрушення у сфері істори-
ко-географічних досліджень — поряд з економі-
ко-географічними підходами до проблем району-
вання почали активно розроблятися історико-ет-
нографічні [1; 2, с. 29—30].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В Україні напрям регіоналістики активно про-
сувається представниками Львівської наукової
школи, серед яких найбільш глибинними у теоре-
тико-методологічному і прикладному (у т.ч. й на-
вчальному) контексті є праці М. Долішнього,
Б. Заблоцького, С. Злупка, В. Кравціва, І. Миха-
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сюка, С. Писаренко, Ю. Стадницького, О. Шаблія,
Л. Шевчук та багатьох інших. Також вирізняєть-
ся за даним напрямом Київська наукова школа,
зокрема завдяки напрацюванням вже не діючої
нині Ради по вивченню продуктивних сил Украї-
ни НАН України, співробітники котрої загалом
розглядали регіональну економіку в тісному взає-
мозв'язку і взаємозалежності з продуктивними
силами.

Актуальність даного дослідження підтверджує
потреба переосмислення сутності регіону та регі-
ональної економіки, зокрема через призму підви-
щення ролі регіонів для загального розвитку краї-
ни, підтримки процесів інтелектуалізації суспіль-
ства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної публікації є формулювання тео-

ретичних засад сучасного розуміння регіону та
його економічної системи в контексті нових вик-
ликів суспільного розвитку. Завданнями при цьо-
му будуть наступі:

— визначення основних підходів та зрізів фор-
мування і розвитку вчення про регіони;

— формулювання сучасної сутності регіону за
системним підходом та виділення в його структурі
економічної системи;

— з'ясування можливих напрямів вивчення
регіональної економіки та визначення її змісту за
кожним із них;

— виділення ключових ознак сучасної ре-
гіональної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нагромадження теоретичних знань та при-
кладних досліджень за напрямом регіональної
економіки призвело до частого використання
підходу регіоналізму, який передбачає обгрунту-
вання пріоритетів та способів оптимального вико-
ристання специфіки й унікальності внутрішнього
потенціалу регіонів для прискорення темпів еко-
номічного зростання [3].

Сучасна потреба проведення адміністратив-
но-територіальної реформи в Україні ще більше
привертає увагу вчених до регіоналістичного на-
пряму наукових досліджень. На тлі формування
науки регіоналістики вченими обгрунтовувалась
думка, що регіони, територіальні громади мають
перетворюватися з об'єктів у суб'єкти розвитку
[4, с. 24]. Тобто поступово викристалізовувалась
ідея відносної автономності процесів регіональ-
ного розвитку з одночасним балансуванням цен-
тралізованих впливів контролю та підтримки
міжрегіональних конвергенцій на обгрунтованих
засадах.

На рисунку 1 відображено сутність основних
підходів у формуванні вчення про регіон та його
економіку. З означених зрізів у рамках регіоналі-
стики та регіонології вагому нішу займає еконо-
мічний, що власне передбачає здійснення різних
досліджень з питань регіональної економіки.

Поняття регіональної економіки дуже широ-
ко використовується в науці "регіоналістика". По
суті, даний науковий напрям сформувався на тлі

Рис. 1. Підходи та зрізи формування і розвитку вчення про регіони

Складено автором.
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активних досліджень різних економічних процесів
у регіонах з виявленням специфіки їх господарю-
вання, інвестиційної діяльності, ефективності ви-
користання соціально-трудового потенціалу тощо.

Перш ніж означити наше розуміння регіональ-
ної економіки не можемо оминути увагою, хоч і
загально, потребу сучасного осмислення сутності
регіону. У вітчизняній літературі існує величезна
кількість різних його визначень. Хочемо відзначи-
ти, що доволі системно подають можливі підходи
до трактування регіону Ю. Денисов, Л. Савельєв
та Л. Шевчук у своїй публікації ще 2003 року. Вчені
виділяють історичний, географічний, ресурсний,
виробничий, відтворювальний, політекономічний,
економічний, регіонально-економічний, геополі-
тичний, міждисциплінарний, політико-правовий та
геосистемний підходи [5, с. 182—183].

Найбільш широко побутують визначення регі-
ону як частини (ланки) системи (структури) вищо-
го ієрархічного порядку, або ж як відносно само-
стійної системи. Це не означає, що слід застосо-
вувати один із них. Кожен підхід може бути вірним
залежно від поставлених завдань дослідження.
Водночас структурний підхід дозволяє більше ви-
являти вертикальні зв'язки регіону з системами
вищого порядку, як от держава чи певне інтегра-
ційне утворення, а системний підхід акцентує ува-
гу на складовості самого регіону, його внутрішній
будові, яку формують визначені підсистеми, в тому
числі й економічна.

Також багато уваги вчені приділяють критері-
ям диференціації регіонів, що дозволяє їх виокре-
мити за різними ознаками. Здебільшого такі озна-
ки групуються в розрізі специфіки природних ре-
сурсів й умов, структури міжнародної торгівлі,
конкурентних та економічних переваг, віддале-
ності від ринків, рівня освіти населення, інвестиц-
ійної політики тощо [6, с. 327].

Таким чином, бачимо, що економічна складо-
ва в регіональній диференціації є досить потуж-
ною, що вимагає її грунтовного й неперервного
вивчення. Важливо також конкретизувати від-
мінність трактування регіону від території. Погод-
жуємось з висновками Н. Межевича, що регіон є
не лише економічною або географічною катего-
рією, тобто не можна ототожнювати поняття "ре-
гіон" і "територія". Територіальна складова є сут-
тєвою для будь-якого регіону, оскільки виступає
базисом його формування й існування. Будь-який
регіон представляє собою територію, але одного
територіального компонента недостатньо для
того, щоб назвати територію регіоном. Необ-
хідною передумовою формування регіону на
певній території є наявність специфіки економіч-
ного, етнографічного, конфесійного, соціально-
культурного складу, особливий характер політич-
ної організації суспільства та владних еліт [7].
Обов'язково регіон слід розглядати з владною при-
в'язкою. Це означає, що невід'ємною його ознакою
має бути ієрархія інституцій виконавчої влади та
місцевого самоврядування [8, с. 17].

Нинішні умови переходу до суспільства знань
вимагають по-новому підійти до вивчення регіо-
нальної економіки, тим паче, що цілісних дослід-
жень, які стосуються суто її розвитку, насправді є
дуже мало. Оновлене вивчення регіональної еко-
номіки вимагає зміщення акцентів у сутності регі-
ону як такого. Важливою його характеристикою
постає інноваційна адаптивна спроможність, що
являє собою здатність регіональних соціально-
економічних систем включати в свою структуру і
діяльність (тобто приймати) зміни, викликані інно-
ваційним процесом [9, с. 460].

Таким чином, регіон за нинішніх умов слід роз-
глядати як складну систему, просторово обмеже-
ну економічними, етнографічними, соціокуль-
турними (у т.ч. релігійними), політичними, інфор-
маційно-комунікаційними характеристиками,
здатну відтворювати свій ресурсний потенціал з
відображенням на якісних характеристиках жит-
тя населення і з обов'язковим дотриманням засад
сталості. Відтворення ресурсного потенціалу має
здійснюватись на інноваційних засадах — з опти-
мізацією витрат ресурсів відносно одержаних
ефектів, причому не лише економічного, але й соц-
іокультурного й екогомологічного характеру.
Інноваційний орієнтир дасть змогу дотримуватись
умов сталості, тобто таким чином забезпечувати
процеси підвищення якісних характеристик жит-
тя населення, щоб при цьому не обмежувати мож-
ливості відтворення наступних поколінь, їх повно-
цінного існування та розвитку.

Визначення регіону як системи передбачає
оперування поняттям регіональної суспільної
системи. Водночас не слід його ототожнювати
з територіальною суспільною системою в силу
відмінності сутності території і регіону, про
що говорилось вище. Територіальна суспільна
система повинна виступати об'єктом вивчення
регіональної економіки як певна територія ре-
гіону, в межах котрої така система формуєть-
ся та яка оконтурена політико-адміністратив-
ними одиницями з визначеним центром [10, с.
5—6].

Розгляд регіону як системи передбачає вклю-
ченість до нього конкретних підсистем. Вважаємо,
що такими є:

— поселенська — мережа розселення населен-
ня з визначеними характеристиками щільності, на-
вантаження на об'єкти соціальної інфраструкту-
ри;

— геопросторова — ресурсні можливості рег-
іону з диференційованою просторовою концент-
рацією, його розташування з відображенням на ме-
режі міжрегіональних (транскордонних) взаємоз-
в'язків;

— економічна — середовище ділової актив-
ності, інвестиційної, інноваційної діяльності з
відображенням у структурних характеристиках
(за видами економічної діяльності);

— працересурсна — середовище використан-
ня соціально-трудового потенціалу населення;
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— освітньо-наукова — середовище підготовки
та неперервного розвитку соціально-трудового
потенціалу населення, наукової діяльності з відоб-
раженням на інноваційних результатах;

— управлінська — ієрархічна організація влад-
них структур з вертикальними та горизонтальни-
ми взаємозв'язками і регламентованими важеля-
ми впливу;

— соціокультурна — середовище розвитку
об'єктів соціальної інфраструктури, що відповіда-
ють вимогам до якісних характеристик життя на-
селення;

— інформаційно-комунікаційна — мережа
віртуальних зв'язків між суб'єктами як у межах
регіону, так і з тими, що фізично знаходяться в
інших регіонах.

При розгляді регіону як системи, просторово
обмеженої за визначеними характеристиками,
значно змінюється функціональність та змістовна
сутність регіональної економіки. При з'ясуванні її
сучасного змісту однозначно повинен домінувати
системний підхід, адже економіка виступає як одна
із підсистем регіональної суспільної системи (ре-
гіону) і також являє собою систему — регіональ-
ну економічну систему.

 Базове тлумачення регіональної економі-
ки як науки відкидає її прикладні прояви. Рег-
іональна економіка також повинна досліджу-
ватись у процесно-функціональній і становій
площинах (в обмежених часових координатах).
За прикладним напрямом розглядаємо регіо-
нальну економіку як складову регіональної
суспільної системи, сформовану сукупністю
економічних відносин із приводу використан-
ня ресурсних можливостей з подальшим відоб-
раженням на рівні матеріального добробуту
населення.

Тобто якщо важливим функціональ-
ним завданням регіону як системи має бути
організація відтворення ресурсного потен-
ціалу з наслідковим відображенням на
якості життя населення, то регіональна
економіка повинна використовувати ре-
альні ресурсні можливості з підвищенням
матеріального добробуту людей. Визна-
чення регіональної економіки за теорети-
ко-методологічним та прикладним напря-
мами подано в таблиці 1.

Доповнення сутності регіональної
економіки потребує визначення основних
її ознак, які надають їй специфікації, ви-
окремлюють з-поміж економічних систем
інших регіонів (у свою чергу специфікація
економіки конкретного регіону вирізняє
його з-поміж інших суспільних систем). До
основних ознак регіональної економіки як
системи відносимо наступні (разом зі зга-
даною вже структурованістю):

— цілісність, яка відображає певну за-
вершеність, внутрішню єдність економіч-
ної системи, її відносну автономність (у

тому числі відносно інших регіональних підсис-
тем), протиставленість оточенню, що проявляєть-
ся у синергії ресурсів задля досягнення спільної
мети регіонального розвитку — підвищення якості
життя населення на засадах сталості [11, с. 152];

— дисипативність — як постійна мінливість
системи, її взаємодія із зовнішнім середовищем з
одночасним збереженням своїх загальних рис у
силу базової стійкості;

— структурованість — як якісне розчленуван-
ня, кількісна пропорційність процесів виробницт-
ва, що відображає внутрішньовиробничі зв'язки та
залежності, котрі виникають під впливом суспіль-
ного поділу праці, рівня розвитку продуктивних
сил і системи виробничих відносин [12, с. 406]. Ке-
рування даною ознакою передбачає визначення
структури регіональної економіки за конкретни-
ми критеріями, яка найчастіше може бути терито-
ріальною, галузевою і технологічною (найбільш
поширена й доступна за інформаційною аналізо-
ваністю типологія);

— функціональність, що вимагає від економі-
чної системи виконання чітких задач, які в подаль-
шому зумовлюють загальний розвиток регіону з
вимогами сталості;

— потенційність, що підкреслює максимальні
можливості регіонів у реальному використанні
свого накопиченого природно-ресурсного, мате-
ріально-фінансового (вартісного, інноваційного),
соціально-трудового та інших видів потенціалу [13,
с. 302];

— самоорганізація — здатність економіки че-
рез сформовану систему відноси та механізм гос-
подарювання використовувати свої ресурсні
можливості з оптимальним їх використанням та
мінімізацією залученості ресурсів інших (позаре-
гіональних) економічних систем, за винятком по-

Теоретико-
методологічний 

напрям 

Прикладний напрям 

Процесно-функціональний 
аспект 

Становий аспект 

Загальна сутність 

Регіональна 
економіка як 
наука, 
предметом 
вивчення котрої 
постають 
рушійні сили 
суспільного 
розвитку та 
способи їх 
використання 

Регіональна економіка як 
система, сформована 
сукупністю економічних 
відносин із приводу 
використання ресурсних 
можливостей регіону з 
відображенням на рівні 
матеріального добробуту 
населення 

Регіональна економіка як 
поточний стан 
використання ресурсних 
можливостей регіону з 
відображенням на рівні 
матеріального добробуту 
населення 

Мета 

Формування 
теоретико-
методологічної 
основи способів 
використання 
ресурсних 
можливостей 
регіону 

Визначення способів 
відтворення, мобілізації 
ресурсних можливостей 
регіону  

Оцінка ефективності 
використання ресурсних 
можливостей регіону 

Таблиця 1. Напрями вивчення регіональної
економіки та її суть

Складено автором.
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треби ресурсного відновлення та поглиблення міри
міжрегіональної (транскордонної, міжнародної)
інтеграції;

— трансформаційність — як неперервна зако-
номірна чи штучно спричинена структурна пере-
будова економіки, яка повинна виступати основою
для формування збалансованого, завершеного,
максимально інтегрованого у світову й національ-
ну економічні системи, технічно найбільш доско-
налого, економічно високоефективного госпо-
дарського комплексу, здатного повністю забезпе-
чити всі потреби населення [14, с. 51];

— трансакційність — наслідкова ознака від-
носно трансформаційної, що означає станову
зміну економіки, системи відносин, які її ви-
значають;

— податкоспроможність — економічна рента-
бельність, забезпечення профіциту місцевого бюд-
жету з можливості формування бюджету розвит-
ку на якісній основі та у відповідності до регла-
ментованих стратегічних векторів регіонального
розвитку [15, с. 25];

— логістичність — неперервне протікання ма-
теріальних, фінансових, інформаційних потоків у
межах економічної системи [16];

— фракталізація — поява можливості і варі-
антів вибору, що спричиняє біфуркаційний розви-
ток системи, своєрідну протиставленість різних
підсистем з формуванням конкурентного середо-
вища [17, с. 19];

— соцієтальність, що передбачає базування
економічних процесів та побудову системи еконо-
мічних відносин на основі спільності — інтересів,
мотивів, потреб (термін соцієтальності вперше ви-
користав 1903 року А. Келлер);

— інноваційність — здатність мобілізовувати
інноваційні ресурси задля реалізації стратегічних
і тактичних цілей стимулювання економічного зро-
стання, а також здатність економічної системи
сприймати інновації, адекватно на них реагувати
[18].

ВИСНОВКИ
Отже, за сучасних умов підвищеної цінності

знань розвиток економіки регіонів повинен набу-
вати нових стратегічних орієнтирів. Повинні ак-
тивізовуватись уже не стільки модернізаційні
процеси як реакція регіонів на централізовано
декларовані цілі розвитку. Важливо чітко розум-
іти, що економіка є ключовою регіональною
підсистемою, яка формує матеріальний базис для
розвитку інших підсистем. Вона повинна висту-
пати рушієм інноваційних змін та осередком мо-
тивації населення до неперервного розвитку, про-
дукування інновацій та прагнення їх втілення в
життя. Відтак, сучасний регіон може постати
рушієм загальнодержавних модернізаційних
змін, новатором нових ідей та рішень життєдіяль-
ності суспільства у значних просторових масш-
табах. Тому економічна система регіону повинна
цільово розвиватись з обов'язковою умовою

підтримки процесів інтелектуалізації суспільства,
його нової здатності продукувати і використову-
вати знання у сформованому віртуальному еко-
номічному просторі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні протягом останніх десяти років ство-

рюються умови для переходу національної еконо-
міки до моделі інтелектуально-інноваційного роз-
витку. При цьому важливим аспектом актуалізації
уваги на інноваційних процесах є дослідження
особливостей їх перебігу в аграрному секторі еко-
номіки, ефективне функціонування якого є гаран-
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Визначено роль інтелектуальних продуктів в інноваційному розвитку аграрної економіки. Розглянуто інтелек-
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сфері. Обгрунтовано необхідність розробки стратегії модернізації інституту інтелектуальної власності, спрямова-
ної на програмування інституційних змін, які детермінують оновлення вітчизняного АПК. Означено пріоритети та
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effectiveness of the innovative development of the agricultural sector are analyzed. Basic normative documents,
government agencies and public organizations, which exercise influence on the industry's subjects of intellectual property
rights, are defined. The problems of institutional modernization of intellectual property in agrarian economics are
determined. The necessity of developing a strategy to modernize intellectual property institute aimed at programming
the institutional changes that determine the renovation of national agribusiness is proved. Priorities and indicators of
the process of institutional modernization of intellectual property in the agricultural economy are presented.

Ключові слова: інноваційна аграрна економіка, інтелектуальний продукт, інтелектуаль-
на власність, соціальний інститут, інституціоналізація.

Key words: innovative agrarian economics, intellectual products, intellectual property, social
institution, institutionalization.

тією продовольчої безпеки держави. У зв'язку із
зазначеним виникає нагальна потреба у науково-
му осмисленні ролі і значущості інституту інтелек-
туальної власності в аграрній економіці, дослід-
женні форм та об'єктно-суб'єктного складу інте-
лектуальної власності в АПК, виявленні специфі-
чних правових чинників та економічних стимулів
розвитку інтелектуальної власності у галузі.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання загальної теорії та практики іннова-
ційного менеджменту, розвитку інтелектуальної
власності свого часу досліджували такі зарубіжні
науковці, як І. Бенкс, Е. Волинець-Руссет, К. Кемп-
белл, М. Портер, Б. Санто, Б. Твісс, Р. Фостер,
Ф. Фукуяма, Й. Шумпетер, а також вітчизняні
вчені Г. Андрощук, Ю. Бажал, О. Бутнік-Сіверсь-
кий, В. Геєць, О. Святоцький, Г. Соловйов, М. Ту-
ган-Барановський. Пошуку шляхів інтелектуаль-
но-інноваційного розвитку аграрного сектора еко-
номіки України присвятили свої праці В. Андрій-
чук, П. Гайдуцький, О. Дацій, М. Кісіль, М. Кро-
пивко, В. Месель-Веселяк, П. Саблук, В. Юрчишин
та ін. Проте до цього часу практично немає нау-
кових робіт, в яких інтелектуальна власність роз-
глядалася б з позицій аналізу особливостей її ста-
новлення як соціально-правового інституту в аг-
рарній сфері, що є підставою акцентувати увагу на
науково-теоретичній та практичній значимості
проблеми та зумовлює вибір теми, актуальність і
цільову спрямованість дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета даної роботи полягає у виявленні харак-

теристик, проблем та перспектив становлення
інституту інтелектуальної власності в аграрному
секторі економіки України. Об'єктом досліджен-
ня є процес інституціоналізації інтелектуальної
власності в аграрній економіці.

МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Потенціал аграрної науки України сьогодні

мобілізовано для вирішення першочергової задачі
— формування аграрного сектора, здатного бути
конкурентоспроможним в глобальній інтелекту-
альній економіці. Досягнення поставленої мети ви-
магає вирішення численних завдань, серед яких:
технологічне переоснащення господарств сектору;
створення сучасної системи інформаційного та
інфраструктурного забезпечення інноваційної
діяльності в аграрному секторі економіки; впро-
вадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій
виробництва, зберігання і переробки сільськогос-
подарської продукції; відтворення родючості
грунтів, запобігання всіх видів їх деградації, роз-
робка адаптивних технологій агроекосистем і аг-
роландшафтів; розвиток виробництва органічної
продукції сільського господарства; формування
організаційно-економічного механізму функціо-
нування АПК на інноваційній основі; удосконален-
ня системи підготовки кадрів, що забезпечують
комерціалізацію результатів наукових досліджень
[1] і т.д. Як наслідок, в аграрній економіці активно
зростає попит на інтелектуальні продукти.

У сучасних умовах продукти розумової праці
в аграрній сфері можуть приймати різноманітні
форми, зокрема нові сорти і гібриди сільськогос-
подарських рослин; породи тварин і кроси птиці;
нові види добрив та засобів захисту рослин; нові

технології обробітку сільськогосподарських куль-
тур, біологізації і екологізації землеробства, ви-
робництва і зберігання харчових продуктів; нео-
форми організації та мотивації праці, технічного
обслуговування, забезпечення ресурсами і управ-
ління в АПК; нові види агротехніки; програми для
ЕОМ; наукові відкриття; інноваційні концепції та
методи вироблення рішень, спрямовані на форму-
вання системи науково-технічного забезпечення
АПК, покращення умов праці, забезпечення спри-
ятливих екологічних умов, вирішення проблем
охорони здоров'я, освіти і культури жителів
сільських територій тощо (адаптовано [2]). Ство-
рення та обіг перелічених інтелектуальних про-
дуктів потребують соціально-правового закріп-
лення специфічних відносин у сфері інтелектуаль-
ної діяльності і виробництва нових знань та, тим
самим, сприяють інституціоналізації інтелектуаль-
ної власності в аграрній економіці.

У науковій літературі існують різні підходи до
визначення поняття "соціальний інститут", але всі
вони переважно зводяться до трактування соціаль-
них інститутів як історично сформованих, стійких
форм організації спільної діяльності людей. У кон-
тексті даного дослідження автор поділяє погля-
ди російського вченого Є. Константінової, відпо-
відно до яких інтелектуальна власність як соціаль-
ний інститут являє собою організовану сукупність
норм та досвіду людей, їх взаємовідносин, що ви-
никають у результаті виробництва інтелектуаль-
ного продукту (переклад з рос. [3]). Продовжую-
чи думку, можна стверджувати, що в аграрній еко-
номіці соціальний інститут інтелектуальної влас-
ності являє собою з точки зору форми — систему
організаційних структур та засобів, які сприяють
здійсненню інтелектуальної діяльності та захисту
інтелектуальної праці; та з точки зору змісту —
сукупність визнаних в суспільстві зразків поведі-
нки, які відповідно до соціальних норм забезпечу-
ють захист і визнання інтелектуального продукту
і праці.

Основна функція інституту інтелектуальної
власності у всі часи зводилась до регуляції відно-
син між суспільством і творцем інтелектуально-
го продукту, результатом якої були: для творця
— можливість самореалізуватися та отримати
матеріальну винагороду за творчу працю, пов'я-
зану з процесом впровадження інтелектуальної
власності, для суспільства — можливість скори-
статися новими знаннями, отриманими в обмін
на виняткові права творців, збільшуючи тим са-
мим свій інтелектуальний потенціал. Реалізую-
чи відповідну функцію в аграрному секторі еко-
номіки сьогодні, інститут інтелектуальної влас-
ності перетворюється на важливий інструмент
загальнонаціональної інноваційної політики,
який:

— перетворює об'єкти інтелектуальної влас-
ності на вагому складову активів суб'єктів госпо-
дарювання, індикатор їх досягнень у агропромис-
ловому виробництві;
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— сприяє формуванню сучасних елементів
інфраструктури аграрного ринку інтелектуальних
продуктів (патентно-інформаційних систем, інсти-
туту патентних повірених), розвитку посередниць-
ких структур (організацій з колективного управлін-
ня майновими правами інтелектуальної власності,
патентних фондів), поширенню аудиту та механізмів
страхування інтелектуальної власності та ін.;

— активізує системні науково-технічні до-
слідження, міжсуб'єктну та міжгалузеву дифузію
інновацій, поглиблення кооперації між аграрною
освітою, наукою та агробізнесом на основі транс-
феру інтелектуальних продуктів, об'єднання ре-
сурсів і проведення спільних досліджень, розвит-
ку нових форм патентно-ліцензійної кооперації;

— формує передумови розбудови національ-
ної агроінноваційної системи на основі обміну
інтелектуальними продуктами між творцями, по-
середниками, кінцевими споживачами (адаптова-
но матеріали розд.11.1 [4]).

Процес інституціоналізації інтелектуальної
власності в аграрному секторі економіки (форму-
вання та розвитку системи інтелектуальної влас-
ності та перетворення її у соціальний інститут)
передбачає: по-перше, створення різних організа-
ційних форм інтелектуальної власності; по-друге
внутрішню диференціацію об'єктів права інтелек-
туальної власності; по-третє, формування систе-
ми цінностей і норм, що регулюють діяльність
суб'єктів інтелектуальної власності; і нарешті —
інтеграцію інтелектуальної власності в економіч-
ну, правову і соціальну системи агропромислово-
го комплексу. Підсумком інституціоналізації є
створення чіткої статусно-рольової структури,
яка тримається на: 1) декларованих в нормативних
актах державного та міждержавного рівня фор-
мальних правилах; 2) представлених традиціями,
звичаями, договорами, угодами, морально-етични-
ми кодексами, професійними установками тощо
неформальних обмеженнях; 3) механізмах приму-
су, що забезпечують виконання вищевказаних
формальних та неформальних правил (адаптова-
но переклад з англ. [5]).

У сучасному аграрному секторі України ство-
рений базовий фундамент для формування систе-
ми інтелектуальної власності. Прийнято значну
кількість державних нормативних актів у сфері
інтелектуальної власності, серед яких ключове
значення для суб'єктів аграрної економіки мають
Цивільний кодекс, закони України "Про авторсь-
ке право і суміжні права", "Про охорону прав на
винаходи та корисні моделі", "Про охорону прав
на промислові зразки", "Про охорону прав на сор-
ти рослин", "Про науково-технічну інформацію",
"Про захист від недобросовісної конкуренції",
"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
та ін. Україна приєдналась до Паризької конвенції
з охорони промислової власності, Всесвітньої
Женевської конвенції про авторське право,
Міжнародної конвенції про охорону селекційних
досягнень, Угоди про торговельні аспекти прав

інтелектуальної власності та багатьох інших між-
народних конвенцій та договорів, що дозволило
нівелювати істотні відмінності вітчизняного зако-
нодавства від норм, поширених у правових систе-
мах розвинених країн, а також встановити стан-
дарти охорони інтелектуальної власності, міні-
мально необхідні для комерціалізації обігу резуль-
татів інтелектуальної діяльності.

Розбудовано організаційну структуру органів,
які прямо та опосередковано забезпечують
діяльність у сфері правової охорони і захисту прав
інтелектуальної власності в аграрному секторі
економіки України. Так, законодавча гілка влади
представлена Підкомітетом з питань інтелектуаль-
ної власності у складі Комітету з питань науки і
освіти у ВРУ. Структура судової гілки представ-
лена судами загальної юрисдикції. У 2000 р. сфор-
мована Судова палата Вищого господарського
суду України з розгляду справ у господарських
спорах, пов'язаних із захистом права на об'єкти
інтелектуальної власності, а також відповідні ко-
легії у складі місцевих та апеляційних господарсь-
ких судів. Структура органів виконавчої гілки вла-
ди представлена СБУ, МВС, Міністерством доходів
і зборів України, Антимонопольним комітетом
України, Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України, Міністерством освіти і науки
України, Державним агентством з питань науки,
інновацій та інформації України, Міністерством
аграрної політики та продовольства України та
основним урядовим органом державного управл-
іння у сфері правової охорони прав об'єктів інте-
лектуальної власності — Державною службою
інтелектуальної власності. Питаннями розвитку
інституту інтелектуальної власності в Україні зай-
маються, також, численні громадські організації,
такі як Всеукраїнська асоціація патентних повіре-
них, Всеукраїнська асоціація інтелектуальної
власності; Товариство винахідників і раціоналіза-
торів України, Українська асоціація власників то-
варних знаків України тощо [6].

Інституційна основа сформованої системи гло-
бальної охорони інтелектуальної власності в аг-
рарній сфері представлена авторитетними міжна-
родними організаціями, найбільш впливовими се-
ред яких є Всесвітня організація інтелектуальної
власності, Євразійська патентна організація, Євро-
пейське патентне відомство, Паризький союз,
Союз з охорони селекційних досягнень, Інтерпол
та ін. Певний вплив на процеси інституціоналізації
здійснюють, також, міжнародні неурядові органі-
зації: Міжнародна асоціація з охорони промисло-
вої власності, Міжнародний альянс із захисту інте-
лектуальної власності, Азіатська асоціація патен-
тних повірених, Асоціація власників інтелектуаль-
ної власності, Ліцензійне товариство, Міжнарод-
на асоціація з розвитку навчання і досліджень у
сфері інтелектуальної власності, Міжнародна фе-
дерація винахідницьких асоціацій, Союз спец-
іалістів, що практикують у сфері промислової
власності та ін.
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Окрему увагу слід звернути на ряд сучасних
організацій, які здобули бедвілл маргіналів за ра-
хунок того, що дотримуються нетрадиційних по-
глядів на інтелектуальну власність та пересліду-
ють інтереси не власників виключних прав, а
індивідів, які користуються результатами інтелек-
туальної діяльності. До таких організацій можна
віднести міжнародний рух "Інтернаціонал піратсь-
ких партій", коаліцію Європейської партії зелених
та Європейського вільного альянсу, Фонд вільно-
го програмного забезпечення, американську неко-
мерційну організацію "Творчі громади" [7] та ба-
гато інших інституцій, створених світовими сусп-
ільними фондами, громадськими спілками, на-
вчальними та науковими центрами тощо.

Проведений інституціональний аналіз систе-
ми інтелектуальної власності, що сформувалась
в сучасному аграрному секторі України, дозво-
ляє зробити висновок, що, хоча система в цілому
здатна виконувати основні функції регулювання
відносин інтелектуальної власності, проте вона не
позбавлена серйозних недоліків. Підтверджен-
ням цієї тези є реальний стан розвитку інновац-
ійного процесу та непродуктивність взаємодії у
ланцюгу "аграрна наука — аграрна освіта — аг-
рарне виробництво". На підставі систематизації
джерел [4 (розділ 11.2); 8] та матеріалів власних
спостережень ми схильні умовно поділити ос-
новні проблеми інституціоналізації інтелектуаль-
ної власності в аграрній сфері України на на-
ступні три групи:

1. Проблеми регулювання відносин, що вини-
кають при створенні об'єктів інтелектуальної влас-
ності:

— структурна деформованість, інституційна
неповнота та незбалансованість технологічних,
економічних та соціально-ціннісних аспектів і ме-
ханізмів інноваційної діяльності в аграрному сек-
торі економіки;

— недосконалість специфікації прав власності
на результати науково-дослідних та дослідно-кон-
структорських робіт, що фінансуються за рахунок
державного бюджету або через державні закла-
ди;

— неузгодженість діяльності організацій ко-
лективного управління авторськими правами.

2. Проблеми, що стосуються комерціалізації
об'єктів права інтелектуальної власності:

— нерозвиненість інститутів, що забезпечують
передачу на комерційних засадах прав на об'єкти
інтелектуальної власності, трансфер технологій за
кордон, налагодження системи інноваційного
аудиту;

— відсутність ефективного інноваційного рин-
ку венчурного капіталу, сучасних форм коопе-
рації інноваційного бізнесу (агротехнополісів, аг-
ротехнопарків);

— недосконалість механізму оцінки і передачі
прав на об'єкти інтелектуальної власності;

— бюрократизація форм управління інтелек-
туальною власністю.

3. Проблеми забезпечення надійної та ефек-
тивної охорони і захисту прав інтелектуальної
власності та економіко-правового стимулювання
розвитку інформаційних технологій:

— відсутність узгодженої цілісної системи
охорони та захисту прав інтелектуальної влас-
ності;

— недосконалість нормативно-правової систе-
ми регулювання інтелектуальної власності, фраг-
ментарність і декларативність інноваційного зако-
нодавства, його неузгодженість з інвестиційною,
фіскальною, монетарною та соціальною політи-
кою;

— низький рівень правової культури су-
спільства та нестача кваліфікованих фахівців у
сфері інтелектуальної власності.

З метою вирішення перерахованих проблем та
стимулювання інтелектуально-інноваційного роз-
витку аграрної економіки необхідна розробка
стратегії модернізації інституту інтелектуальної
власності, спрямованої на забезпечення формаль-
них і неформальних інституційних змін, які детер-
мінують технологічне та соціальне оновлення аг-
рарного виробництва [9, с. 116]. Пріоритетами
інституціональної модернізації інтелектуальної
власності в аграрному секторі відповідно до гло-
бальних тенденцій повинні стати:

— розвиток неформальних інститутів інтелек-
туальної власності;

— специфікація прав власності в аграрному
секторі економіки;

— перенос акцентів з питань правової охоро-
ни інтелектуальної власності на економічні та фор-
мування інституціональних підходів до оцінки
об'єктів інтелектуальної власності;

— внутрішня диверсифікація та якісне вдоско-
налення управління інтелектуальною власністю —
відповідно до швидких змін в об'єктах регулюван-
ня авторського права та промислової власності;

— зростаюча адаптація національних норма-
тивних документів до міжнародних норм регулю-
вання;

— якісне збільшення потужності та технічно-
го оснащення інфраструктури охорони інтелекту-
альної власності;

— переорієнтація цільових установок аграрної
науки на практичне застосування її результатів,
узгодження інтересів наукової спільноти, держа-
ви та бізнесу.

Індикаторами позитивних зрушень у вирі-
шенні ключових проблем та реалізації проектів
інституціональної модернізації інтелектуальної
власності в аграрній економіці можуть слугувати
наступні показники: зміцнення позицій України
у глобальному рейтингу інноваційної конкурен-
тоспроможності, позбавлення статусу "пріори-
тетної іноземної країни" у Списку 301 США, на-
ближення до орієнтирів інноваційного розвитку
за Лісабонською стратегією, реалізація цілей
Стратегії розвитку аграрного сектора України до
2020 року.
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ВИСНОВКИ
Ефективне функціонування, інноваційний роз-

виток та підвищення глобальної конкурентоспро-
можності аграрного сектора неможливі без подо-
лання суперечностей, що склалися в його інсти-
туційній системі. Пріоритетним напрямом сучас-
ної урядової політики повинно стати формування
власних інститутів аграрного сектора, серед яких
одне з ключових місць відводиться інституту інте-
лектуальної власності.

У сучасних умовах невирішеними проблемами
інституціоналізації інтелектуальної власності в аг-
рарному секторі України залишаються бюрократи-
зована система організації та фінансування дослі-
джень, розповсюдження результатів досліджень і
розробок через застарілі інституційні канали, не-
узгодженість інтересів наукової спільноти, держа-
ви та агробізнесу, пасивність недержавних установ
у сфері регулювання відносин інтелектуальної влас-
ності та ін. Тому вектори інституціональних пере-
творень інтелектуальної власності в аграрному сек-
торі України, орієнтуючись на відомі зразки інте-
лектуальних систем у світі, повинні бути спрямо-
вані на побудову ефективної системи захисту прав
власника інтелектуального продукту, правил роз-
робки та реалізації інноваційної політики на різних
рівнях ієрархії державного управління аграрним
сектором, інфраструктури ринку інтелектуальної
власності, що в кінцевому підсумку призведе до
формування ефективно функціонуючих суб'єктів у
агробізнесі. Перспективи подальших досліджень у
сфері інституційного аналізу інтелектуальної влас-
ності в першу чергу пов'язані з реалізацією можли-
востей застосування неоінституціонального інстру-
ментарію при вивченні проблем, пов'язаних із ство-
ренням і використанням об'єктів права інтелекту-
альної власності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Промислове будівництво в сільській місце-

вості забезпечує зведення нових і реконструк-
цію існуючих будинків і споруд, у тому числі
виробничого, обслуговуючого та допоміжно-
го призначення. У результаті такої діяльності
формуються основні фонди, які дозволяють
організувати ефективну і конкурентоспромож-
ну виробничо-комерційну діяльність господа-
рюючих суб'єктів на селі. Розвиток промисло-
вого будівництва на сільських територіях
сприяє економічному розвитку регіону і краї-
ни в цілому, посиленню виробничого потенціа-
лу місцевості, дозволяє вирішувати соціально-
економічні проблеми сільських жителів. Сти-
мулювання такої діяльності безпосередньо по-
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в'язано з питаннями фінансування та інвесту-
вання. У зв'язку з вищевказаним, для забезпе-
чення стабільного розвитку промислового бу-
дівництва на селі необхідно систематичне до-
слідження сучасного стану фінансово-інвести-
ційної діяльності в даному напрямі і наступне
визначення шляхів її активізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми фінансування відтворення ос-

новних засобів досліджували В.Г. Андрійчук,
В.Я. Амбросов, А.П. Гайдуцький, М.Я. Дем'я-
ненко, П.Т. Саблук, В.С. Шебанін та інші. Про-
те в роботах вчених-економістів практично не
приділяється увага питанню стимулювання
розвитку такої групи основних засобів як
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будівлі і споруди виробничого, обслуговуючо-
го та допоміжного призначення, що і визначає
актуальність даної наукової роботи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особливістю сільської місцевості є те, що

на її території розміщують виробничі потуж-
ності різних галузей народногосподарського
комплексу, проте однією з основних є сільське
господарство. Відповідно до цього, інвестуван-
ня в об'єкти виробничої сфери на селі пов'яза-
но в значній мірі зі створенням умов для ефек-
тивної виробничо-збутової діяльності підпри-
ємств аграрного сектору економіки.

Інвестування в розвиток будівництва об'єк-
тів виробничого призначення в сільській місце-
вості регулюється такими основними закона-
ми України, як "Про інвестиційну діяльність",
"Про пріоритетність соціального розвитку села
та агропромислового комплексу в народному

господарстві", "Про держав-
ну підтримку сільського гос-
подарства України" та інши-
ми [1—3].

У Законі України "Про
державну підтримку
сільського господарства Ук-
раїни" [3] в статті 13 визнача-
ються особливості фінансо-
вої підтримки суб'єктів госпо-
дарювання агропромислово-
го комплексу. В пункті 13.3.2
зазначається, що кредитна
субсидія надається позичаль-
нику щомісяця виходячи з
суми фактично сплачених
відсотків за відповідний пері-
од. Кредитна субсидія на-

дається за середньостроковими кредитами, за-
лученими для: придбання основних засобів
сільськогосподарського виробництва; здійснен-
ня витрат, пов'язаних з будівництвом і реконст-
рукцією виробничих об'єктів сільськогоспо-
дарського призначення, а також з переробкою
сільськогосподарської продукції. Кредитна суб-
сидія за залученими довгостроковими кредита-
ми надається для: придбання основних засобів
сільськогосподарського виробництва, облад-
нання для виробництва та переробки сільсько-
господарської продукції; будівництва та рекон-
струкції виробничих об'єктів (у тому числі оп-
тових ринків сільськогосподарської продукції,
сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів).

Аналіз державного бюджету України на
2010—2014 роки показав, що в частині видатків
окремим рядком не виділяються кошти на роз-
виток будівництва об'єктів виробничого при-
значення в сільській місцевості. Проте є ряд

програм щодо підтримки роз-
витку галузей рослинництва,
тваринництва, формування ме-
режі оптових ринків тощо.
Фактично в державному бюд-
жеті Україні за 2010—2014
роки передбачено наступний
розмір фінансової підтримки
аграрної галузі (рис. 1) [4—8].

Дослідження динаміки фі-
нансової підтримки заходів в
агропромисловому комплексі
має чітко виражений негатив-
ний тренд. У 2010 році не перед-
бачалося фінансової підтрим-
ки ні заходів в агропромисло-
вому комплексі в цілому, ні на
умовах лізингу.

Рис. 1. Фінансова підтримка заходів в аграрному комплексі
за 2010—2014 рр.

Джерело: дослідження автора за даними [4—8].

Рис. 2. Державна підтримка галузі тваринництва
за 2010—2014 роки

Джерело: дослідження автора за даними [4—8].
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Поряд з цим в державному
бюджеті є окрема стаття щодо
видатків по галузі тваринниц-
тва (рис. 2).

Згідно досліджень величи-
на державної підтримки, що
визначалася в державному бю-
джеті України на 2010—2014
роки на галузь тваринництва,
щорічно варіювала. Так, у 2010
році видатки за цією статтею
не проводилися. Найбільша ве-
личина фінансової підтримки
галузі припала на 2011 рік —
2,03 млрд грн. та на 2013 рік —
2,8 млрд грн. у 2014 році видат-
ки на підтримку галузі тварин-
ництва суттєво скоротилися —
до 0,9 млрд грн.

У державному бюджеті на
створення мережі оптових ринків в 2011 році
було виділено 10 млн грн., а в 2012 р. — 200 млн
грн. (рис. 3).

Такі обсяги державної підтримки, що вка-
зані на рисунку 3, не відповідають зазначеним
в постанові КМУ від 3 червня 2009 р. N 562 "Про
затвердження Державної цільової програми
створення оптових ринків сільськогосподарсь-
кої продукції" [9], де передбачалися наступні
джерела і суми фінансування (табл. 1).

У пункті 13.3.3. Закону України "Про дер-
жавну підтримку сільського господарства
України" також вказано, що кредитна субси-
дія (державна підтримка суб'єктів господа-
рювання агропромислового комплексу через
механізм здешевлення кредитів) здійс-
нюється на конкурсних засадах у розмірі не
менш як 90 відсотків банківських відсотків
(процентів), за якими отримані кредити в на-
ціональній та іноземній валюті на будівницт-
во оптових ринків сільськогосподарської
продукції, виробничих приміщень, тварин-
ницьких і птахівничих комплексів, а також на
будівництво сховищ для зберігання зерна,
овочів та фруктів.

Будівництво об'єктів виробничого призна-
чення для аграрної галузі здійснюється з вико-
ристанням таких джерел, як
власні або залучені кошти сіль-
ськогосподарських підпри-
ємств, фінансування з місце-
вого та держаних бюджетів в
рамках програм підтримки
рослинництва, тваринництва,
з інших джерел, що не супере-
чать чинному законодавству.

Розподіл капітальних вкладень відповідно
до джерел фінансування в сільському госпо-
дарстві наведено в таблиці 2.

Відповідно до результатів дослідження
загальна величина інвестицій в основні засо-
би в сільському господарстві складала 6,5—
7,6% від загальної суми капітальних інвес-
тицій в народному господарстві. Інвестиції з
державного бюджету не є основним джере-
лом фінансування капітальних інвестицій.
Так, у структурі інвестицій в основні засоби
сільського господарства на долю державних
припадало до 1,6% від загальної їх суми. При
цьому вага капітальних інвестицій має стійку
тенденцію до скорочення — в 2013 році вона
склала 0,2%.

Таким чином, у діючому нормативно-право-
вому забезпеченні сформовані основні принци-
пи та підходи до розвитку промислового буді-
вництва на селі. Проте чітко не визначений по-
рядок і не враховуються особливості інвесту-
вання в розвиток будівництва таких об'єктів в
сільській місцевості.

Враховуючи існуючий стан інвестування в
розвиток будівництва в сільській місцевості,
динаміку державної підтримки промислового
та цивільного будівництва на селі, пропонуєть-

Рис. 3. Видатки на фінансову підтримку створення оптових
ринків сільськогосподарської продукції

Джерело: дослідження автора за даними [4—8].

Таблиця 1. Прогнозні обсяги та джерела фінансування на
створення оптових ринків сільськогосподарської продукції

Джерело: [9].
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ся звернути увагу на пошук шляхів залучення
інвестицій з наступних джерел:

— власні ресурси сільських мешканців, гос-
подарюючих суб'єктів на селі;

— кошти спілок, асоціацій, товариств, гро-
мадських та релігійних організацій;

— кошти юридичних осіб, які зацікавлені в
розвитку будівництва в сільській місцевості
регіону;

— кошти державних та місцевих програм
сприяння розвитку сільської місцевості, при-
значені для житлового, соціально-культурно-
го та інших видів будівництва;

— кошти позабюджетних та інших інвести-
ційних фондів;

— банківські кредити;
— іноземні інвестиції в вигляді "донорської

допомоги" на розвиток сільської місцевості,
виробничого сектору та інше;

— міжнародна технічна допомога;
— інші джерела залучення інвестицій в роз-

виток промислового та цивільного будівницт-
ва в сільській місцевості.

Для цього пропонується використовувати:
— податкові важелі — зменшення податко-

вого навантаження для господарюючих
суб'єктів на селі, які здійснюють будівництво
споруд промислового та цивільного призначен-
ня за власні або залучені кошти;

— інформаційні важелі — ознайомлення
господарюючих суб'єктів в сільській місцевості
з існуючими програмами підтримки розвитку
будівництва об'єктів промислового призначен-
ня на селі, проведення семінарів та консуль-
тацій щодо використання сучасних підходів
мотивації та стимулювання праці співробіт-
ників підприємств на засадах розвитку будів-
ництва об'єктів соціально-культурного та жит-
лового призначення;

— маркетингові важелі — використання
соціальної реклами та інших маркетингових
інструментів для формування позитивного
іміджу сільської місцевості як привабливого
місця працевлаштування та проживання;

— політико-правові важелі — посилення
діяльності державних та місцевих органів вла-
ди в напрямку забезпечення соціального захи-
сту сільських жителів та підтримки пріоритет-
ної галузі економіки країни — аграрного сек-
тору.

Крім цього, пропонується внести зміни до
Закону України "Про інвестиційну діяльність"
щодо уточнення порядку інвестування в
об'єкти промислового призначення (в т.ч. ви-
робничого, обслуговуючого, допоміжного) в
сільській місцевості. Таке інвестування пропо-
нується проводити через фонди фінансування
будівництва, фонди операцій з нерухомістю,
інститути спільного інвестування, шляхом ви-
пуску облігацій.

Використання таких способів фінансуван-
ня вказаних об'єктів дозволить здійснювати
кваліфікований контроль за процесом будів-
ництва і цільового використання коштів; забез-
печить гарантію прав інвесторів на отримання
визначеного ефекту від інвестицій; дозволить
отримати інші переваги в залежності від виду
обраного механізму.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У результаті проведених досліджень було
встановлено, що особливістю сільської місце-
вості є те, що на її території розміщують вироб-
ничі потужності різних галузей народногоспо-
дарського комплексу, проте однією з основних
є сільське господарство. Відповідно до цього,
інвестування в об'єкти виробничої сфери на
селі пов'язано в значній мірі зі створенням умов
для ефективної виробничо-збутової діяльності
підприємств аграрного сектору економіки. Так,
у державному бюджеті України на 2010—2014
роки передбачалося ряд програм підтримки
розвитку галузей рослинництва, тваринництва,
формування мережі оптових ринків тощо. Про-
те дослідження динаміки фінансової підтрим-
ки заходів в агропромисловому комплексі ви-
значило чітко виражений негативний тренд. В

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
2013 р.  

до 2011 р., +/- 
2013 р.  

до 2011 р., % 

Освоєно капітальних інвестицій, 
всього, млн грн. 17980,9 19089,7 18639,7 658,8 103,7 

в т.ч. з державного бюджету 286,3 72,6 28,3 -258,0 9,9 

Питома вага освоєних капітальних 
інвестицій до загального обсягу 
капітальних інвестицій, % 7,6 6,5 7,0 -0,6 Х 

Питома вага освоєних капітальних 
інвестицій з державного бюджету до 
загального обсягу капітальних 
інвестицій в сільське господарство, % 1,6 0,4 0,2 -1,4 Х 

Таблиця 2. Інвестиції в основний капітал в сільське господарство за 2011—2013 рр.

Джерело: дослідження автора за даними офіційного сайту Державної служби статистики України
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діючому законодавстві сформовані основні
принципи та підходи до розвитку промислово-
го будівництва на селі, однак не визначений
порядок і не враховуються особливості інвес-
тування в розвиток будівництва таких об'єктів.

Враховуючи результати досліджень пропо-
нується звернути увагу на залучення інвестицій
з запропонованих у роботі джерел. Доцільно
внести зміни в законодавчо-нормативну базу
щодо уточнення порядку інвестування в об'єк-
ти промислового призначення (в т.ч. виробни-
чого, обслуговуючого, допоміжного) в сільській
місцевості. Інвестування пропонується проводи-
ти через фонди фінансування будівництва, фон-
ди операцій з нерухомістю, інститути спільного
інвестування, шляхом випуску облігацій.

Подальші дослідження будуть направлені на
формування інвестиційної політики розвитку
промислового будівництва в сільській місцевості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як економічний інваріант етнічний чинник

має суттєвий потенціал для прогнозу та моде-
лювання в аграрній сфері. Цей потенціал необх-
ідно досліджувати, закладаючи підвалини відпо-
відних теоретичних та методологічних засад.
Насамперед, це стосується використання суто
специфічних характеристик етнічних процесів в
умовах сучасної світової економіки. Зокрема
йдеться про феномен лінійного прискорення у
споживанні енергії етнічними колективами. Ра-
ніше було висвітлено, що в контексті оцінки
ефективності аграрного сектору вкрай необхі-
дним є врахування такої ознаки етнічних про-
цесів як дивергенція векторного поля [1]. Ди-
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Стаття присвячена загальній проблемі встановлення казуального зв'язку між динамікою етнічних процесів (ко-
лективної психології та стереотипів поведінки) із перспективами розвитку аграрного сектору в умовах сучасної світо-
вої економіки (домінування семантичної складової над політекономічною). В умовах сітьової економіки етнічний
феномен розглядається як невід'ємна частина годувального ландшафту (екологічної ніші). Встановлення взаємовід-
носин між етнічними процесами та ефективністю сільського господарства потребує розробки відповідних теоретич-
них та методологічних засад. У цьому контексті в статті розв'язується локальна задача — розглянути особливості
векторних ознак та феномен лінійного прискорення етнічних процесів. Усвідомлення їх вагомості дозволить визна-
чити найбільш проблемні ділянки наукового пошуку у цьому напрямі, а також зосередити увагу на перспективних
"точках росту" аграрного сектору. Насамперед, це стосується ключової проблематики сітьової економіки — як своє-
часно усвідомити, яка саме діяльність є правильною замість того, щоб намагатися більш ефективно виконувати заз-
далегідь визначені та відомі операції.

The article is devoted to casual interrelation establishment common problem between ethnical processes (collective
psychology and behavior stereotypes) dynamic and agricultural sector development perspectives in modern world
economy conditions (the semantic essence dominating over the political economy one). In the neo-economy conditions
dominating the ethnical phenomenon is being considered as an essential part of feeding landscape (ecological niche).
Therefore, the immediate (direct) interrelation establishment between ethnical processes and agriculture effectiveness
is requiring its own theoretical and methodological basis working out. In this context in the article is solved the local
problem: to consider ethnical processes vector features and linear acceleration phenomenon. Their importance
understanding permits to define the most problematical spheres for known direction science search. But also: to focus
researching attention into agricultural sector perspective resonance points. Primarily, it concerns to basic answer of
neo-economy key question: not how more effectively provide apriority defined and known operations, but how to
understand promptly — which from a number of possible kinds of activities are the right ones.
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вергенція не залежить від обраної в конкретно-
му випадку системи координат. Саме тому нау-
ковий розгляд економічного прояву етнічного
феномена не є обмеженим чіткими рамками ок-
ремих дисциплін. Етнічний чинник є інваріантом,
тобто цілком самостійною цільністю крізь будь-
які призми. Етнос як природне джерело енергії
є інваріантом відносно всіляких підходів до
кількісного та якісного оцінювання ступеня його
прояву. Звідси виникають різноманітні пробле-
ми з коректністю інтерпретації численних фак-
тичних даних, отриманих у цих системах вимі-
ру, але не скоригованих з головним — джере-
лом енергії, проявом якої насправді і обумовле-
на поява цих багатьох фактів [2, с. 132—150]. На
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підставі виокремлення ознак етнічних процесів
стане можливим здійснювати ефективне моде-
лювання та прогноз динаміки аграрного секто-
ру в умовах сітьової економіки.

Етнічний процес є процесом споживання та
кругообігу природної енергії. Тому його дивер-
генції є неодмінно притаманним інваріантна
ознака лінійного прискорення. Ознаці лінійно-
го прискорення у споживанні енергії (що транс-
формується через екологічну нішу годувально-
го ландшафту) в науковій літературі практич-
но неможливо знайти безпосередній опис та
узагальнену характеристику. Водночас, це
цілком можливо здійснити шляхом частково-
го виокремлення та системного синтезу вис-
новків із окремих досліджень, які формально
не стосуються ані етнічних процесів, ані про-
блем ефективності сільського господарства [3,
с. 57—59]. Отже, проблема полягає у чіткому
формулюванні сутності та значення лінійного
прискорення етнічної дивергенції для моделю-
вання та прогнозу в аграрному секторі

Аналіз останніх досліджень свідчить, що
практично будь-яких системних вивчень ролі
лінійного прискорення (тим більш, в контексті
етнічних процесів) у споживанні енергії для
сільського господарства в умовах сучасного
світового ринку практично не існує. Відомі
джерела, з яких окремо можна "витягнути" цей
чинник (лінійність прискорення як інваріантну
складову), можуть бути задіяні лише як такі, що
опосередковано стосуються прояву етнічних
ознак в аграрній сфері. Зокрема це праці
В.І. Вернадського, В.Р. Вільямса, Л.М. Гуміль-
ова, О.О. Меняйлова, Л.В. Мілова, О.С. Панар-
іна, О.С. Паршева, Ю.П. Платонова та інших.
У цьому контексті, зокрема, Д.Б. Богоявленсь-
ка зосереджує увагу на ототожненні лінійності
прискорення в дивергенції етнічного феномену
із немотивованим визначенням мети (НМВМ)
[4, с. 139—229], а О.О. Меняйлов узагальнює
прояв цієї етнічної ознаки в контексті глобаль-
ної геополітики та сучасної світової економі-
ки [5, с. 183—225]. У працях О.С. Панаріна та
О.П. Паршева систематизовано інтегральні
економічні наслідки проявів ознак лінійного
прискорення в процесах етнічної дивергенції [6,
с. 111—147; 7, с. 106—161]. При цьому зауважи-
мо, що кожен з авторів працював у своїй конк-
ретній сфері, а отже безпосереднього дослід-
ження зв'язку феномену лінійного прискорен-
ня етнічних процесів із проблемами ефектив-
ності аграрного комплексу в сучасній економіці
не встановлено.

Таким чином, метою цієї статті є розв'язан-
ня локальної задачі в контексті формування

теоретико-методологічних засад використан-
ня етнічних процесів задля підвищення ефек-
тивності аграрного сектору в сучасній еко-
номіці. Така задача полягає в окресленні про-
блематики лінійного прискорення дивергенції
етнічних полів з метою використання для пер-
спективного підвищення ефективності году-
вального ландшафту

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Будучи вектором, етнічний феномен — це

спрямований вихід за кордони первинної еко-
логічної ніші в процесі розширення господарсь-
кої діяльності. Такий процес подолання зов-
нішніх чинників стримування може носити соц-
іальний, культурний, економічний, військовий,
політичний, біологічний, правовий чи будь-
який іншій характер. Також цей вихід можна
визначити немотивованим, тобто безпосеред-
ньо не обумовленим сукупністю факторів го-
дувального ландшафту, невід'ємною складо-
вою якого є сам етнос. Саме енергетична сут-
ність прояву економічної активності етносів
обумовлює інваріантну особливість етнічного
вектора як економічного феномена. Наявність
чіткої культурної зорієнтованості результатів
господарювання являє собою географічну
чітку спрямованість природної енергії при її
трансформації в результати праці. Фізичне роз-
ташування відповідних енергетичних зон чітко
відповідає певним областям земної поверхні.
Наслідки ж та результати такої дискретності
мають чітко виражений економічний характер,
впливаючи на формування стереотипів повед-
інки в різних екологічних нішах. За рахунок
цього формуються різні економічні системи, із
сукупності яких і складається світова економ-
іка. Тобто культурна приналежність резуль-
татів праці означає перенесення енергії в кон-
кретні сфери світового господарського просто-
ру, що стає можливим лише за наявності век-
торних властивостей етносів відносно геогра-
фічної системи координат [3, с. 62—64]. Роз-
ходження етнічних ознак (дивергенція) в сис-
темі світової економіки підтверджує природ-
ну сутність етносу як енергетичного потоку.

Ще одним емпірично зафіксованим фактом,
що підтверджує сутність економічної діяль-
ності етнічних колективів як енергетичних по-
токів, є феномен інверсії проективної енергії
[6, с. 248—249]. Необхідно звернути увагу на те,
що сам розгляд глобальної економіки і про-
цесів, які в ній відбуваються, фактично озна-
чає, що розгляду підлягають особливості і ре-
зультати взаємодії значної кількості етносів.
Сутність феномена інверсії проективної енергії
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полягає в тому, що в міру свого розширення і
проникнення в усі сфери суспільного життя,
система ринкових відносин практично стає не-
подоланим бар'єром для реалізації господарсь-
ких планів окремих етносів. Однак при виник-
ненні такого бар'єру енергія етнічного колек-
тиву зазнає інвертування, тобто спрямовуєть-
ся замість творчих на руйнівні цілі. Іншими сло-
вами, енергія етносу під таким впливом спря-
мовується у бік економічної антитези — руй-
нування створеного на даний час. Оскільки
світова економіка являє собою сукупність по-
токів енергії, то стає очевидним, що таким
"дзеркальним" чином змінити свій характер при
взаємодії з певним енергетичним потоком може
тільки інший подібний потік. Саме в такому ви-
гляді один потік може завадити руху і просу-
ванню елементів іншого, у якого в силу наяв-
ності векторних характеристик немає можли-
вості його обійти, певним чином викрививши
свою траєкторію розповсюдження. Це могло б
відбуватися тільки у випадку, якщо б він являв
собою процес, відмінний за своєю енергетич-
ною сутністю від потоку енергії як векторного
поля. Зафіксована етнічна властивість своєрі-
дного "рикошету" енергії, яка втрачає мож-
ливість трансформуватися в творчу діяльність,
а вимушена обернутися в свою економічну про-
тилежність — руйнацію, засвідчує, що етнос є
потоком енергії (рис. 1).

На користь економічного визначення етно-
су як потоку енергії також свідчить той факт,
що стосовно кожного конкретного етнічного
колективу система ринкових відносин неухиль-
но ліквідує набори так званих "неринкових"

професій, тобто ті з них, що первинно обумов-
лені етнічним вектором. Раніше це явище було
визначене як ринкова інверсія, оскільки в мо-
делі етнічного вектора в багатомірному про-
сторі видів господарської діяльності напрям
вектора енергетичного обміну між етносами
був перпендикулярним площині, утворюваній
цими етнічними векторами [3, с. 28]. Інверсія як
процес ліквідації не відповідних до поточних
вимог ринку професій являє собою "вилучен-
ня" енергії із етнічних систем шляхом економ-
ічної заборони на певні види діяльності, які,
подібно до інших, такої енергії також потре-
бують. Оскільки система світової економіки є
енергетичним потоком, міцність якого підтри-
мується шляхом вилучення енергії із інших си-
стем, то можна стверджувати, що такими сис-
темами можуть бути тільки інші потоки енергії.
Інакше кажучи, потік енергії може підживлю-
ватися енергією тільки з іншого потоку, при-
чому більш потужного (рис. 2).

Процес своєрідного "підживлення" через
ринкову інверсію відбувається за рахунок
принципу економічної мозаїчності етнічних
колективів. Це проявляється у захопленні
найбільш активних та рухливих їх (етносів) еле-
ментів до результуючого потоку. На практиці
це проявляється в тому, що, згідно з поточни-
ми вимогами ринкової кон'юнктури, фахівці
вимушені вирішувати виключно прикладні зав-
дання замість фундаментальних та стратегіч-
них [7, с. 219—256].

Серед підтверджень прояву етносу як по-
току енергії необхідно відзначити його здат-
ність до відбудови власної господарської
структури після її руйнації зовнішніми чинни-
ками і, головне, у відповідності до збереженої
мети, обумовленої етнічним вектором. Впро-
довж тривалого історичного періоду етнос
здійснює господарську діяльність у відповід-
ності до колективної підсвідомої мети і досить
часто демонструє здатність до відтворення еко-
номічних систем після руйнівного зовнішньо-
го впливу, зберігаючи при цьому як етнічну до-
мінанту попередні цілі [2, с. 440—461]. Сам факт
збереження під зовнішнім впливом такої мети
означає наявність ненульової різниці між по-
точними стереотипами економічної поведінки
і тенденціями в динаміці етнічної психології.
Тим самим, збереження цілі в життєдіяльності
етносів означає наявність векторних ознак.
Відтворювальна здатність по відношенню до
господарських систем із збереженням їх цільо-
вої орієнтації також свідчить про властивості
саме потоку в характері економічної поведін-
ки етносів.

Рис. 1. Модель інверсії проективної енергії
в світовій економіці

Рис. 2. Модель вилучення енергії
із етнічних струмів світовою системою

ринкових відносин
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Як приклад для остаточного підтверджен-
ня властивостей потоку енергії можна навести
феномен господарської адаптації етносів до
системи світового ринку. Як правило, резуль-
тати повної економічної адаптації етносів до
системи світового ринку в довгостроковій пер-
спективі носять негативний характер. Це при-
родно обумовлено тим, що внаслідок такої по-
літики господарські системи відповідних ет-
носів опиняються в повній залежності від впли-
ву зовнішніх чинників без будь-якої можли-
вості що-небудь їм самостійно протипостави-
ти. Адаптація завжди являє собою спрощення
організації у відповідності із існуючою низкою
зовнішніх умов і факторів впливу. Фактично, це
ліквідація "ринково немотивованих" видів
професій, тобто втрата векторної складової.
Оскільки однозначна економічна адаптація не-
одмінно призводить до економічного краху че-
рез зовнішні причини, на які стає неможливим
оказати превентивний вплив, то практичний
прояв згубності економічної адаптації — це
підтвердження векторних властивостей етно-
сів. [2, с. 524—538].

Оскільки виняткова економічна адаптація
призводить до фіаско, а кожний суперетнос є
енергетичною потенційною системою, то в
фізичному сенсі економічний крах означає не-
зворотне поглинання енергії цієї системи пев-
ною потенційною ямою. Під визначенням "по-
тенційної ями" мається на увазі певна область
господарського простору, економічна взаємо-
дія з якою не передбачає збереження первин-
ного етнічного вектора як відповідного набо-
ру професій, поширених серед членів етнічно-
го колективу. Тоді розрядка етнічної енергії в
потенційну яму завжди буде означати відсут-
ність в етнічному колективі, як системній еко-
номічній цільності, певного рівня кінетичної
енергії (енергії руху), достатньої для того, аби
подолати таку область оточуючого простору,
якою є потенційна яма. Інакше кажучи, еконо-
мічний крах обумовлений саме відсутністю ет-
нічного вектора. Це означає, що спроможність
до подолання економічних криз та формуван-
ня своєї власної господарської системи як до-
статньо незалежної від коливань світової рин-
кової кон'юнктури — це беззаперечне свідчен-
ня наявності ненульового етнічного вектора, а
відповідно, й енергетичного струму (рис. 3).

Як енергетичний потік етнос обумовлений
силою первинного імпульсу, а отже, йому при-
таманне певне лінійне прискорення. Для етно-
су як власна екологічна ніша, так і зовнішня
система ринкових чинників (техносфера та ін-
телектуальні досягнення) є певними потенцій-

ними ямами. Вони не вимагають від етнічного
колективу проявів надзвичайних зусиль у ви-
никаючих ситуаціях, а лише потребують дот-
римання сукупності зовнішніх умов. Тому сто-
совно етнічного вектора будь-яка політика
адаптації означатиме спробу пристосування
енергетичного струму (кінетичної енергії) до
потенційної ями. Можливих варіантів розвитку
цієї ситуації може бути два: або потік завдяки
достатньому рівню кінетичної енергії подолає
притягання, обумовлене цією ямою, або відбу-
деться енергетичне падіння до неї з подальшою
локалізацією самого потоку. Взагалі, поняття
адаптації відносно потенційної ями завжди оз-
начає тільки одне — повністю і беззастережно
опинитися в полі її притягання без прагнення
виходу з неї. Особливо якщо врахувати, що з
часом етнічний потік енергії все одне буде слаб-
нути відповідно до 2-го принципу термодина-
міки (згасатиме первинний імпульс поштовху),
то шансів подолати за рахунок кінетичної
енергії притягання потенційної ями буде все
менше. До цього залишається тільки нагадати,
що виникнення будь-яких проблем, пов'язаних
з вирішенням завдань економічної адаптації,
викликано виключно міжетнічною взаємодією.
Отже, економічна адаптація — це завжди втра-
та власного етнічного вектора, який є критерієм
наявності в етнічній системі власного запасу
енергії для проведення самостійної госпо-
дарської діяльності.

Дотепер поняття "етнос" означало дискрет-
ний елемент господарської взаємодії в світовій
економіці, а також джерело природної енергії
(її потік) для прояву активності з боку світо-
вого ринку як системи міжетнічних комерцій-
них відносин. Щодо терміну "суперетнос", то
він використовувався як позначення певного
етнокультурного простору, а також як енерге-
тичний потенціал, що розряджається у часі.
Після визначення етносу як енергетичного по-
току, стає можливим представити економічну
сутність суперетносу. Нагадаємо, що суперет-
нос являє собою групу етносів, які одночасно
виникли в подібних сусідніх екологічних нішах
(годувальних ландшафтах). Відповідно, еко-
номічні системи в них будуть багато в чому по-

Рис. 3. Модель прояву властивостей
потенційної ями відносно етнічного потоку
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дібними. Оскільки економічна взаємодія ет-
носів з одного суперетносу, фактично означає
господарську діяльність в межах групи ідентич-
них ландшафтів (екологічних ніш), то природні
механізми саморегулювання тут проявляти-
муться в повній мірі. В економічному сенсі це
означатиме, що всередині суперетносу ринкові
відносини завжди матимуть межу свого розвит-
ку. Таке обмеження матиме місце внаслідок
прояву етнічних векторів як домінування в пев-
них сферах етнокультурних цінностей над рин-
ковими факторами мотивації. Тобто економі-
ка як така в межах суперетносу суттєво не по-
рушує етнічних цінностей. Це виглядає цілком
логічно, оскільки мова йде про єдиний окремий
простір з ідентичними психологічними домі-
нантами. В модельному зображенні це означає,
що вектор, який відображує результат еконо-
мічної взаємодії кожної пари етносів з одного
суперетносу, не буде перпендикулярним утво-
рюваній ними площині [3, с. 66] Більш того, ос-
кільки етнопсихологічні настанови в один мо-
мент не дозволяють радикально змінювати на-
бори професій в етнічних колективах, то век-
тор економічних (ринкових) професій має бути
майже паралельним відносно площині етнічних
векторів. У всякому разі — прагнути до такого
свого стану. А подібність економічних систем
в схожих годувальних ландшафтах означає, що
і набори видів господарської діяльності в кож-
ний момент мають бути в деякій мірі подібни-
ми. Тобто етнічні вектори етносів всередині су-
перетносу прагнутимуть до стійкого стану па-
ралельності між собою. Оскільки всередині су-
перетносу результати праці людей спаяні єди-
ною етнокультурною приналежністю, то в еко-
номічному сенсі головним для вагомості супе-
ретносу стає виконана в його межах робота.
При взаємодії кожна пара етносів виконує
свою певну частину від цієї всієї загальної ро-

боти з чіткою культурною приналежністю.
Єдність культури означає єдність енергетичних
процесів, які проявляються у вигляді праці лю-
дей [3, с. 67—68].

Взаємодія етносів в світовій економіці бути
описана за допомогою векторного множення
етнічних векторів (рис. 4). У межах суперетно-
су етнічні вектори прагнутимуть до паралель-
ності, оскільки подібним екологічним нішам
притаманні подібні набори видів господарської
діяльності. Відповідно, і результуючий вектор
економічної активності, що ілюструє економі-
чну взаємодію кожної пари етносів, і площі па-
ралелограмів як результат мозаїчної взаємодії
попарно всіх членів етнічних колективів будуть
прагнути до мінімальних значень. В економіч-
ному сенсі це означатиме несуттєві значення
енергії, що перетікає між етносами у вигляді
праці. Економічна інтерпретація цього факту
полягає в тому, що всередині суперетносу енер-
гетичний баланс обміну є таким, що госпо-
дарські відносини між етносами постійно праг-
нуть стану рівноправ'я та рівноваги. Тому ви-
конана в рамках суперетносу робота — це сума
робіт, виконаних кожним етнічним колективом
самостійно.

Для опису економічних процесів всередині
суперетносу цілком може бути прийнятним
апарат скалярного множення етнічних век-
торів. Це обумовлено тим, що скалярне мно-
ження двох векторів — це проекція одного з
них на інший, що в суто фізичному сенсі і озна-
чає виконану роботу (рис. 5).

Оскільки паралельні вектори проецирують-
ся один на одного повністю, то для суперетно-
су притаманне найбільше економічне сприян-
ня при здійсненні спільної економічної діяль-
ності етносами, що входять до нього. Саме так
прояв психологічного феномена етнічного
відчуття "свій — чужий" отримає чітке еконо-
мічне пояснення і математичний опис. Оскіль-
ки для суперетноса актуальним є саме скаляр-
не множення між кожною парою етнічних век-
торів як сумарна робота, виконана кожним із
етносів в рамках свого етнокультурного про-
стору, то, на відміну від етносу, в економічно-
му сенсі суперетнос являє собою скалярне
поле. Тобто кожній точці суперетносу можна
поставити у відповідність певний скаляр як зна-
чення вже виконаної роботи. А її результатам
притаманна відповідна культурна прина-
лежність, закріплена в психологічному сприй-
нятті людей.

Таким чином, незалежно від системи вимі-
ру, етнос являтиме собою вектор в економіч-
ному просторі, про що свідчить його госпо-

Рис. 4. Модель економічної сутності єдиного
етнокультурного простору

Рис. 5. Модель економічного процесу
всередині суперетносу
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дарська діяльність, культурна орієнтація ре-
зультатів людської праці, вихід за межі влас-
ної екологічної ніші, феномен інверсії проек-
тивної енергії, наявність ненульової дивер-
генції, характерні наслідки політики економі-
чної адаптації, а також виконана робота як ос-
нова цементації суперетносів. Векторною є
сама сутність етносу, незалежно від модельно-
го зображення, а також наших специфічних
знань щодо нього. Економічна векторна
сутність залишається інваріантом. Векторне
множення етнічних векторів — це умовна опе-
рація, яка відображує наявність енергетично-
го струму із однієї соціально-економічної сис-
теми до іншої. Так відбувається моделювання
сутності взаємодії саме процесів, якими і є ет-
носи як системні цільності. В економіці це оз-
начатиме, що при економічній взаємодії одна
із сторін-учасників обов'язково виграє більше
за іншу. Як системна цільність етнос являє со-
бою набір певних стереотипів поведінки і ко-
лективну психологію його членів. Саме їх спо-
лучення і утворює етнічний вектор, визначаю-
чи колективну підсвідому ціль, відчути або по-
бачити яку можна в економічному прояві. Еко-
номічний вектор для етносу — це критерій пе-
реносу енергії в часі, тобто існування енерге-
тичного струму, оскільки сам етнос як фено-
мен біосфери працює на енергії живої речови-
ни. Перенесення енергії (потік) означає спря-
мований рух енергії із природного кругообігу
до техносфери, тобто незворотне виведення
речовини із циклів обігу енергії і речовини в
природі.

Вектор потоку енергії означає, скільки
енергії в кожний проміжок часу споживається
етносом і яка її частка трансформується через
працю в економічному прояві. Економічний век-
тор етносу — це струм енергії із природного
кругообігу до техносфери, а не круговорот
енергії чи живої речовини в природі. Вектор —
це процес виведення речовини та енергії із циклів
обігу задля економічних потреб споживання.
Перенесення такого потоку природної енергії
здійснюється через людей та їх працю. Вектор-
ний характер етнічного поля — це здатність до
такого перенесення етносом природної енергії
в часі і просторі. Іншими словами, етнічний век-
тор — це критерій переносу енергії.

Таким чином, для вивчення процесів, що
мають місце у світовій економіці, кожний ет-
нос слід розглядати як самостійний енергетич-
ний спрямований потік (вектор), що розсіюєть-
ся у часі і переносить енергію в просторі. В цьо-
го потоку є природне джерело (поштовх етно-
генезу) і йому притаманне розходження (ди-

вергенція). Таку дивергенцію етнічного пото-
ку можна спостерігати і моделювати в просторі
видів господарської діяльності (як системі ко-
ординат) у вигляді динаміки професій всередині
конкретного етносу. Слід відзначити, що така
система координат є досить зручною, але не
єдиною, оскільки інваріантність етносу прояв-
лятиметься завжди. Кожна точка енергетично-
го потоку (окрема людина як мозаїчний еле-
мент) у вимірі змінених ним за певний період
видів професійної діяльності в цій системі ко-
ординат характеризується своїм ротором
(обертальним характером руху в потоці). На-
явність роторної складової означає зміну цією
людиною видів економічної діяльності в межах
певного їх існуючого набору та плинність цьо-
го процесу. Те ж саме стосується й окремо взя-
тої соціальної чи професійної групи, а також і
етносу в цілому. Поступове зменшення у часі
енергії джерела енергетичного струму етносу
призводить до збільшення значення роторної
складової в поведінці етнічного вектора і по-
дальшого зменшення інтенсивності енергетич-
ного потоку до повного згасання. З часом етн-
ічний вектор все менше впливатиме на вибір
видів професій членами етносів, а тому вони все
частіше обиратимуть професії у відповідності
до ринкових (роторних) орієнтирів. Таке про-
тистояння між ринковими мотивами та куль-
турними домінантами проходить через все жит-
тя етносу, проявляючись в його економічній
діяльності [3, с. 48—85; 6, с. 156—194; 7, с. 162—
218]. В міру згасання власної енергії етносу,
тобто вектора "стереотипи — психологія", роль
його обертальної (роторної) складової збіль-
шується. Це означає модельне сполучення пси-
хології із стереотипами поведінки, тобто замі-
ну лінійного прискорення на доцентрове (рис.
6).

Прикладом прояву такого ротора всередині
суперетносу чи імперії як економічної системи
є звичайний етнічний сепаратизм, як правило,
первинно оснований саме на економічних про-
блемах та обмеженнях. Адже не існує пробле-
ми національної (етнічної) нерівності, а є на-
томість загальна проблема нерівності [8, с.
245—294]. А загальна, тобто інваріантна про-
блема економічної нерівності може бути саме
енергетичною, а отже, незалежною від раціо-
нальної волі окремих людей. Визнання "загаль-
ності" проблеми нерівності є признанням її не-
залежності від думок людей та їх дій. Таким
чином, оскільки в економічному контексті ет-
нічне поле має ненульову дивергенцію, зміню-
ючись у часі відповідно до 2-го начала термо-
динаміки, то модель "розрядки енергетичного
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потенціалу" етнокультурної системи фактично
відображує існування енергетичного потоку.
Так як кожний етнос є системною цілісністю
дискретного типу, то і відповідний енергетич-
ний потік в кожний момент являє собою диск-
ретну область з власними значеннями енерге-
тичних параметрів. У процесі міжнародної еко-
номічної діяльності ці потоки пересікаються
між собою, вступаючи у взаємодію, однак їх
дискретність при цьому зберігається. Такій
дискретності також притаманний інваріантний
характер, тобто незалежність від систем вимі-
ру. Звідси виникає запитання: чим саме може
бути фактично забезпечена у всіляких проявах
дискретність етносу як енергетичного струму?
З фізичної точки зору можна стверджувати, що
дискретність енергетичного потоку по відно-
шенню до інших подібних за походженням по-
токів може забезпечити тільки один головний
чинник — відмінність значень лінійних приско-
рень елементів в цих потоках. Оскільки під
швидкістю етнічного потоку енергії мається на
увазі поточна інтенсивність споживання і
трансформації природної енергії, то під від-
мінністю прискорень потоків слід розуміти
різну динаміку інтенсивностей споживання
енергії етносами. Отже, що при пропорційній
зміні різних за абсолютним значенням інтен-
сивностей потоків, вони цілком природно мо-
жуть синхронізуватися і зливатися у часі в єди-
ний енергетичний струм.

ВИСНОВОК
Для моделювання та ефективного прогно-

зування процесів в аграрному секторі в умовах
сучасної світової економіки принципово необ-
хідним стає усвідомлення важливості враху-
вання векторних ознак та феномену лінійного
прискорення етнічних процесів. Саме ці озна-
ки є фактичним критерієм гарантії стратегіч-
ної ефективності годувального ландшафту
(екологічної ніші відповідного суперетносу).
Будучи певними інваріантами в умовах сучас-
ної світової економічної біфуркації, ці харак-
теристики етнічних процесів стають своєрідни-
ми дороговказами для досягнення цілей еконо-
мічної діяльності людства.
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Рис. 6. Роторний тип поведінки етнічного
вектору в ринкових умовах
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з найважливіших завдань організації

бухгалтерського обліку на кожному підприємстві
є формування самостійно визначеної облікової
політики. Від вдало сформованої облікової пол-
ітики залежить ефективність управління госпо-
дарською діяльністю підприємства та стратегія
його розвитку у довгостроковій перспективі.

Необхідність формування облікової політи-
ки безпосередньо на підприємстві зумовлена на-
самперед особливостями його діяльності, які не
можуть бути відображені з достатньою повнотою
в жодному нормативному документі внаслідок їх
специфічності, хоч у цілому бухгалтерський облік
на кожному підприємстві грунтується на відпов-
ідному нормативно-правовому забезпеченні —
законах і так званих підзаконних актах (поло-
женнях, інструкціях, вказівках, рекомендаціях,
наказах тощо), які безпосередньо регулюють
організацію бухгалтерського обліку і звітності,
а також вимогах фінансового, господарського і
земельного права. Це зумовлено тим, що у нор-
мативно-правових актах, які регулюють облік
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ітики аграрних підприємств. Особлива увага у статті приділяється дослідженню заключного етапу формування обліко-
вої політики аграрних підприємств, який полягає в оформленні та затвердженні розпорядчого документа щодо обліко-
вої політики, а також в контролі за його виконанням.

This article focuses on investigation of accounting policies formation of agricultural enterprises. The article reviews
scientific approaches to determine the amount of stages of formation of accounting policies of agricultural enterprises, and
the following main stages of formation are determined: organizational stage, preparatory stage, specific stage, work stage
and final stage. There was conducted a detailed research of each of these stages. There are defined the internal and external
factors that influence the formation of accounting policies of agricultural enterprises. Special attention in the article is
given to the research of final stage of the accounting policies formation of agricultural enterprises, the essence of which is
the design and approval of the administrative document on accounting policies and monitoring of its implementation.

Ключові слова: облікова політика, бухгалтерський облік, організація обліку, аграрні
підприємства, процес формування облікової політики.

Key words: accounting policies, accounting, organization of accounting, enterprises agrarian,
the formation of accounting policy.

відповідних об'єктів обліку, передбачено декіль-
ка варіантів вирішення певних облікових питань
і кожне підприємство, виходячи з конкретних
умов своєї роботи, вибирає найбільш прийнятний
для себе варіант. Разом з тим, багато аграрних
підприємств у сучасних умовах підходять до ство-
рення облікової політики формально чи взагалі
не надають їй жодного значення. Вони досить
часто використовують вузький підхід до форму-
вання облікової політики, який зводиться до того,
щоб скласти звітність підприємства, яка б не су-
перечила загальним вимогам законодавства і в
певній мірі влаштовувала як зовнішніх, так і
внутрішніх користувачів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні і практичні аспекти формуван-
ня облікової політики розглядаються у працях
багатьох вчених, як зарубіжних (Б. Нідлза,
Р. Ентоні, Дж. Ріса, Ван Бреда та інших), так і
українських (Н.М. Боднаренко, Ф.Ф. Бутинця,
П.Є. Житного, В.М. Жука, Г. П. Журавля,
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В.А. Кулик, Р.Е. Островерхи, Н.Л. Правдюк,
М.С. Пушкаря, С.В. Свірка, П.Я. Хомина,
М.Т. Щирби, М.Я. Черній тощо). Проте у пра-
цях цих вчених відсутня однозначність стосов-
но визначення етапів формування облікової
політики та мало уваги приділяється особли-
востям її формування саме в аграрних підприє-
мствах, які характеризуються специфікою
своєї діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження етапів форму-

вання облікової політика підприємства та виз-
начення специфічних особливостей її форму-
вання в аграрних підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Процес формування облікової політики —

це надана законом можливість суб'єкту госпо-
дарювання самостійно здійснювати у межах
правового поля облікову діяльність, яка вклю-
чає сукупність принципів, методів і процедур
здійснення первинного спостереження, аналі-
зу, поточного групування, підсумкового уза-
гальнення фактів господарської діяльності,
складання та подання фінансової звітності [6,
с. 75]. Як бачимо, основною метою формуван-
ня облікової політики є надання достовірної та
необхідної інформації для забезпечення про-
цесу управління підприємством і представлен-
ня обгрунтованої звітності для прийняття уп-
равлінських рішень.

На практиці формування облікової політи-
ки підприємства здійснюється поетапно. Однак
в економічній літературі наводять різні підхо-

ди до визначення кількості етапів формування
облікової політики (табл. 1).

Аналіз наведених підходів свідчить про те,
що вони не завжди повністю розкривають зміст
формування облікової політики підприємства.
В деяких з них упущені важливі обліково-ана-
літичні процедури чи специфіка діяльності
підприємства. Тому, виходячи з методичних
підходів науковців і фахівців-практиків, вва-
жаємо, що процес формування облікової полі-
тики повинен включати п'ять етапів: організа-
ційний, підготовчий, специфічний, робочий та
заключний (рис. 1). У представленій послідов-
ності кожен етап є необхідним, а виконання
кожного попереднього забезпечує здійснення
наступного.

Процес формування облікової політики аг-
рарних підприємств трудомісткий та потребує
відповідального й професійного підходу, тому
власнику або керівнику підприємства, який
відповідає за організацію обліку на підпри-
ємстві, доцільно ініціювати процес формуван-
ня облікової політики, тобто здійснити органі-
заційний етап формування облікової політики.
На практиці дуже часто керівники аграрних
підприємств доручають розробляти облікову
політику головним бухгалтерам, проте вони не
завжди є компетентні у всіх питаннях, пов'яза-
них з її формуванням. Тому на підприємстві до-
цільно створити спеціальну комісію із розроб-
ки розпорядчого документу про облікову пол-
ітику та, за потребою, заключити договір з
аудиторською (консалтинговою) фірмою чи
іншими професійними організаціями про роз-
робку облікової політики.

Таблиця 1. Наукові підходи до визначення кількості етапів формування облікової політики

Автори Етапи формування облікової політики 

Боднаренко Н.М. [2, с. 148] 1) організаційний; 2) методичний (підготовчий, проміжний, заключний) 

Балакирева Н.М., Гущина И.З. 
[1, с. 11] 

1) формування; 2) розкриття 3) внесення змін в облікову політику 

Правдюк Н.Л. [13, с. 183] 1) підготовчий; 2) проміжний (робочий); 3) заключний 

Стеців І.І [18, с. 10] 1) дослідний; 2) розрахунковий 3) затверджуючий 

Островерха Р.Е. [12, с. 129] 1) підготовчий; 2) основний; 3) заключний 

Колос І. [7, с. 46] 1) організаційний; 2) підготовчий; 3) технологічний; 4) результативний 

Черній М.Я. [19, с. 386] 

1) встановлення предмету облікової політики; 2) визначення факторів впливу на 
формування облікової політики; 3) аналіз загальновизнаних припущень у побудові 
облікової політики; 4) вибір потенційно придатних для підприємства способів ведення 
бухгалтерського обліку; 5) безпосередній вибір способів ведення бухгалтерського обліку 
для підприємства; 6) документальне оформлення облікової політики 

Житний П.Є. [6, с. 7] 
1) організаційний; 2) підготовчий; 3) визначення зовнішніх умов; 4) формування чинників 
внутрішнього середовища; 5) вибір елементів облікової політики; 6) інформаційне 
забезпечення процесу формування облікової політики; 7) заключний 

Пушкар М.С. [16, с. 185] 

1) постановка мети та визначення завдань облікової політики підприємства; 2) вибір 
суб’єкта формування облікової політики; 3) дослідження складу і характеру впливу факторів 
на формування облікової політики; 4) вибір і обгрунтування вихідних положень (принципів) 
побудови облікової політики 5) визначення об’єктів облікової політики; 6) вибір та розробка 
елементів за об’єктами облікової політики; 7) дослідження впливу варіантів облікової 
політики на показники фінансово-господарської діяльності підприємства; 8) документальне 
оформлення та затвердження облікової політики; 9) розкриття сформованої облікової 
політики; 10) внесення змін до облікової політики та документальне її оформлення;  
11) впровадження обраної облікової політики та контроль за її виконанням 
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Руденко О.В. із цього приводу
слушно зазначає: "Формування обліко-
вої політики зумовлює використання
знань різних галузей науки, тому в її
створенні повинні брати участь майже
всі економічні, технічні й екологічні
служби підприємства для задоволення
власних потреб і виконання зобов'я-
зань перед державою" [17, с. 101]. Оск-
ільки фінансово-господарська діяль-
ність аграрних підприємства є багато-
аспектною і багато в чому залежить від
технологічних та організаційних особ-
ливостей суб'єктів господарювання, то
у зв'язку з цим до складу фахівців, які
безпосередньо формуватимуть обліко-
ву політику необхідно залучати спе-
ціалістів виробничих, планово-економ-
ічних, фінансових, агротехнічних, тва-
ринницьких та інших заінтересованих
служб. Це дасть можливість інтегрува-
ти бухгалтерський облік з іншими скла-
довими системи управління — плану-
ванням, бюджетуванням, прогнозуван-
ням, аналізом, контролем тощо, а та-
кож прискорити процес впровадження
на підприємствах нашої країни систе-
ми управлінського обліку. Правильний
підхід до формування облікової пол-
ітики дозволить забезпечити потреби
менеджменту всіх рівнів управління в дос-
татній, оперативній, релевантній інформації
для прийняття рішення [10].

Отже, створення відповідного виконавчого
органу щодо формування облікової політики
та закріплення за його фахівцями обов'язків та
повноважень залежить від обсягів діяльності
підприємства, кваліфікації та рівня освіти об-
лікових працівників, наявності платіжних за-
собів і є суто індивідуальним для кожного су-
б'єкта господарювання у конкретній еконо-
мічній ситуації. Остаточне рішення щодо скла-
ду виконавчого органу з формування обліко-
вої політики приймає власник або колегіальний
орган, який складається із власників або їх
представників, оскільки вони несуть відпові-
дальність за формування та дотримання обра-
ної облікової політики на підприємстві.

На другому етапі формування облікової
політики визначаються перелік конкретних
об'єктів обліку, оцінюється стан бухгалтерсь-
кого обліку цих об'єктів відповідно до норм
чинного законодавства, проводиться вибір
форми бухгалтерського обліку. Особливу ува-
гу звертають на об'єкти обліку, для яких здійс-
нюється вибір одного варіанта методики бух-

галтерського обліку з декількох — альтерна-
тивних, передбачених нормативно-правовими
актами. Разом з тим переважна більшість прин-
ципів, методів і процедур, що використовують-
ся для складання та подання фінансової
звітності, безальтернативно (однозначно) про-
писані в нормативних документах з бухгал-
терського обліку, тому перелічувати їх в об-
ліковій політиці немає потреби. Такі норми
підлягають безумовному виконанню, тобто є
імперативними для застосування підприєм-
ством. Про недоцільність включення до розпо-
рядчого документа про облікову політику
підприємства безальтернативних методів оці-
нки, обліку та процедур зазначено у Методич-
них рекомендаціях щодо облікової політики
підприємства, які затверджені Наказом Мін-
фіну від 27.06.2013 р. №635 [11].

Третій етап формування облікової політи-
ки ми виділяємо, як специфічний, тому що на
цьому етапі вивчається вплив факторів та спе-
цифічних особливостей діяльності аграрних
підприємств на облікову політику. Досліджен-
ня літературних джерел дає можливість уза-
гальнити ці фактори, та класифікувати їх на
внутрішні і зовнішні (рис. 2), а також зазначити,

Організаційний 

Підготовчий 

Робочий 

Заключний 

створення відповідного 
виконавчого органу та закріплення 
за його фахівцями обов’язків та 
повноважень 

визначення об’єктів обліку та 
оцінка стану бухгалтерського 
обліку цих об’єктів 

вибір елементів методології 
облікової політики (принципів, 
правил, методичних прийомів, 
способів і процедур) 

оформлення та затвердження 
розпорядчого документа стосовно 
обраної облікової політики й 
способи контролю за її 
дотриманням 

Специфічний 
вивчення факторів, що впливають 

на діяльність підприємства 

Етапи формування облікової політики підприємства 

підприємства 

Рис. 1. Процес формування облікової політики
підприємства

Джерело: власна розробка автора.
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що вибір облікової політики
залежить не лише від специфі-
ки діяльності підприємства,
але й від ряду інших факторів.

Вибір альтернативних ме-
тодів оцінки і обліку майна
підприємства, його витрат, до-
ходів та фінансових резуль-
татів здійснюється на четвер-
тому етапі формування обліко-
вої політики — робочому. Ви-
світлювати обрану облікову
політику шляхом опису прин-
ципів оцінки і методів обліку
окремих статей фінансової
звітності із зазначенням одно-
го або декількох допустимих
варіантів потрібно тільки тоді,
коли нормативно-правові акти
у сфері бухгалтерського об-
ліку надають можливість вибо-
ру (містять більше ніж один ва-
ріант). Причому з усіх допус-
тимих варіантів слід обрати
той, який якнайповніше відоб-
ражає специфіку господарсь-
кої діяльності конкретного
підприємства.

Відзначимо, що робочий
етап формування облікової по-
літики аграрних підприємств
включає сукупність обраних
способів ведення обліку щодо:
основних засобів; нарахування
амортизації; вибору способу
відображення активів та об'єктів нерухомості;
вибір порядку обліку орендованих основних
засобів тощо.

В обліковій політиці аграрних підприємств
повинні бути обов'язково зафіксовані: вибір
одиниці обліку матеріально-виробничих за-
пасів; метод оцінки матеріально-виробничих
запасів; спосіб обліку та оцінки готової про-
дукції; спосіб оцінки товарів у власній
роздрібній торгівлі чи при передачі на перероб-
ку тощо.

Важливим є обрання способу списання за-
гальногосподарських витрат; вибір бази для
розподілу загальновиробничих і загальногос-
подарських витрат; спосіб оцінки незавершено-
го виробництва по галузях і виробництвах;
спосіб списання комерційних витрат; спосіб
списання витрат майбутніх періодів; вибір спо-
собу створення резервів по сумнівних боргах;
вибір способу створення резервів майбутніх
витрат тощо.

За рахунок варіативності вибору способів і
методів відображення фінансового стану, виз-
наченого в обліковій політиці, в сучасних умо-
вах підприємства можуть в значній мірі управ-
ляти показниками прибутковості (за рахунок
вибору методу амортизаційних відрахувань,
способу оцінки капіталу, віднесення витрат,
оцінки доходів, оцінки витрат за справедливою
вартістю, зобов'язань за поточною оцінкою,
створюваних резервів тощо). З огляду на те, що
одним із завдань облікової політики є забезпе-
чення стандартних характеристик фінансової
звітності, важливими об'єктами підвищення
інвестиційної привабливості є її складові, за
допомогою яких звітні показники набувають
певної спрямованості.

На заключному етапі формування обліко-
вої політики проводиться оформлення та зат-
вердження керівником розпорядчого докумен-
та стосовно обраної облікової політики й спо-
соби контролю за її дотриманням. Законодав-

Рис. 2. Фактори, які впливають на формування облікової
політики аграрних підприємств*

*Джерело: узагальнено автором на основі [1, с. 13; 16, с. 173—176].
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ством не затверджена типова форма розпоряд-
чого документу про облікову політику, у зв'яз-
ку із цим відсутні вимоги до його назви, офор-
млення, змісту та структури.

Форма розпорядчого документу про об-
лікову політику обирається підприємством са-
мостійно. Вивчення вітчизняної і зарубіжної
економічної літератури та проведені дослід-
ження на аграрних підприємствах нашої краї-
ни свідчать про те, що, крім наказу як органі-
заційно-розпорядчого документа стосовно до-
кументального оформлення облікової політи-
ки використовують розпорядження та по-
ложення. У зв'язку з цим, М.С. Пушкарем та
М.Т. Щирбою розглянуто зміст цих організа-
ційно-розпорядчих документів, якими пропо-
нують документально оформлювати облікову
політику [16, с. 198—199].

Ними визначено, що для документального
оформлення облікової політики найбільше підхо-
дить наказ, який видається керівником підприє-
мства для вирішення основних та оперативних
завдань. Що стосується розпорядження, то воно,
по-перше, на відміну від наказу має обмежений
строк дії; по-друге, воно стосується дуже вузь-
кого кола посадових осіб; по-третє, згідно з діло-
вою практикою, його підписують заступники ке-
рівника підприємства (інші уповноважені на це
посадові особи); по-четверте, воно практично не
застосовується для затвердження інших доку-
ментів підприємства [8, с. 73].

Практичні дослідження В. Кулик щодо роз-
порядчих документів про облікову політику
показали, що серед бухгалтерів-практиків та-
кож відсутній єдиний підхід до складових час-
тин розпорядчих документів про облікову по-
літику, більшість респондентів складає розпо-
рядчий документ про облікову політику без
виділення будь-яких розділів. Структуро-
ваність розпорядчого документу про облікову
політику, що має місце на 53,4 % із опитаних
підприємств, свідчить про системність знань
щодо облікової політики та бажання бухгал-
терів розподілити облікову політику на мето-
дичну та організаційну складові або залежно
від видів обліку — облікову політику щодо уп-
равлінського обліку, облікову політику щодо
податкового обліку, облікову політики щодо
фінансового обліку; розділити організаційні та
методичні аспекти [9, c. 104]

Огляд обліково-економічної літератури дає
можливість зробити висновок про те, що біль-
шість авторів виділяють три основних розділи
розпорядчого документу про облікову політи-
ку підприємства, що відповідають основним ета-
пам формування облікової політики підприєм-

ства: методичні, організаційні та технічні. Кожен
автор пропонує власний перелік складових кож-
ного із зазначених розділів. Найбільш викорис-
товуваним є поділ елементів облікової політики
підприємства на методичні, організаційні та
технічні [3, с. 56; 5, с. 145].

При цьому розпорядчий документ про об-
лікову політику не повинен стати єдиним, а
лише основним у питаннях узгодження правил
ведення бухгалтерського обліку, складання
фінансової звітності на підприємстві. Його слід
доповнювати внутрішніми правилами, інструк-
ціями, положеннями, регламентами, робочим
планом рахунків, рішеннями власників тощо.
Крім того, на кожному підприємстві повинна
бути розроблена та затверджена проектна до-
кументація з побудови бухгалтерського обліку,
до якої належать графіки документообороту,
план організації бухгалтерського обліку, про-
екти автоматизації бухгалтерського обліку,
інші, що забезпечують документальне оформ-
лення не лише прийнятних способів ведення
бухгалтерського обліку, складання фінансової
звітності, але й засобів їх реалізації.

Водночас дослідження свідчать, що багато
аграрних підприємств не поспішають складати
свій розпорядчий документ про облікову пол-
ітику, деякі з них складають його формально,
елементи його не обгрунтовані й дублюють ок-
ремі пункти нормативних документів чи вико-
ристовують типові форми розпорядчих доку-
ментів, що поширені у засобах масової інфор-
мації без врахування індивідуальних особливо-
стей. Також ігноруються зміни в нормативно-
правому забезпеченні бухгалтерського обліку,
які безпосередньо впливають на формування
облікової політики підприємства. Відсутня
структуризація наказу про облікову політику,
у наказі відсутні додатки, які деталізують зміст
окремих елементів організації обліку.

Також на заключному етапі, сформована
виконавчим органом управління підприємством
облікова політика подається на затвердження
(погодження) власнику (власникам), органу,
уповноваженому управляти державним майном,
органу, уповноваженого управляти корпоратив-
ними правами держави [15]. Зі змістом розпо-
рядчого документу про облікову політику, під
підпис, повинні бути ознайомлені усі працівни-
ки підприємства, які зобов'язані виконувати
його положення. За невиконання зазначених
норм розпорядчого документа можливе засто-
сування відповідальності, яка встановлюється
внутрішніми правилами підприємства.

Зміни та доповнення облікової політики
оформляються в тому ж порядку, що і вже прий-
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нята підприємством облікова політика — відпо-
відним розпорядчим документом — наказом
(розпорядженням, положенням), яким, власне,
і коригується базовий наказ (розпорядження,
положення ) про облікову політику підприєм-
ства. У ситуації, коли внесені до облікової пол-
ітики зміни за обсягом охоплюють більшу час-
тину тексту або суттєво впливають на її зміст,
відповідно до рекомендацій наданих у Листі
Міністерства фінансів України № 27793, варто
викласти зміст розпорядчого документу про
облікову політику у новій редакції [4].

Оскільки способи ведення обліку обрані
підприємством повинні застосовуватися із 1-го
січня для дотримання принципу послідовності,
то формування або зміни до розпорядчого до-
кументу про облікову політику, повинні готу-
ватися і затверджуватися до цієї дати. Цю ро-
боту доцільно проводити у четвертому кварталі
паралельно із підготовкою до складання річної
бухгалтерської звітності.

ВИСНОВОК
Формування облікової політики аграрних

підприємств є складним, комплексним проце-
сом, у якому кожний етап відіграє відповідну
роль. Лише забезпечивши їх гармонізацію та
наступність можна сформувати раціональну
облікову політику, тому підприємство повин-
но детально розробити зміст кожного з етапів
залежно від організаційно-технологічних
особливостей діяльності. На всіх етапах фор-
мування облікової політики та при її реалізації
необхідно дотримуватись принципів ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансо-
вої звітності, визначених законодавством
(обачність; повне висвітлення; автономність;
послідовність; безперервність; нарахування та
відповідність доходів та витрат; превалювання
сутності над формою; історична (фактична)
собівартість; єдиний грошовий вимірник; пері-
одичність); вимог до облікової політики під-
приємства (законності, адекватності, гласності,
ефективності, єдності), а також враховувати
специфіку діяльності підприємства. Це забез-
печить комплексність обраних методів оцінки і
обліку та ефективність облікової політики аг-
рарних підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Господарська самостійність підприємства

та відповідальність за результати діяльності в
ринкових умовах породжують необхідність
моніторингу фінансового стану для недопу-
щення виникнення кризи. Нині зростає роль
оцінки фінансового стану підприємства та його
складових: платоспроможності, ліквідності,
фінансової стійкості, ділової активності та рен-
табельності з метою пошуку шляхів його
зміцнення. В економічних умовах, що склали-
ся на сьогоднішній день в Україні, сільськогос-
подарські підприємства все частіше стикають-
ся з проблемою підвищення ділової активності
для забезпечення ефективності використання
фінансових ресурсів, прискорення їх руху, а
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APPLYING THE "GOLDEN RULE ECONOMY" FOR ASSESSMENT OF BUSINESS ACTIVITY
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

також просування фірми на ринку продукції,
підвищення конкуренто-спроможності. Усі ці
аспекти поєднує у собі поняття "ділова ак-
тивність підприємства. В ринковій економіці
саме ділова активність фірми і визначає її шан-
си на виживання і отримання прибутку, тому
питання оцінки сучасного рівня ділової актив-
ності сільськогосподарських підприємств та
пошуку шляхів її підвищення є надзвичайно
актуальними.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питань обгрунтування сут-
ності ділової активності підприємства та удос-
коналення методики її оцінки займалося бага-

В статті проведений аналіз ділової активності сільськогосподарських підприємств на основі застосування "золо-
того правила економіки". Відповідно до мети були поставлені завдання оцінити ділову активність підприємств в цілому
по Україні, по галузі сільського господарства і по окремих сільськогосподарських підприємствах; розробити реко-
мендації щодо збалансування показників "золотого правила економіки" і підвищення ділової активності. В резуль-
таті оцінки ділової активності за допомогою "золотого правила економіки" підприємств України і галузі сільського
господарства запропоновані рекомендації щодо її підвищення: оптимізація структури капіталу, підвищення ефек-
тивності використання фінансових ресурсів, зниження витрат, ціновий моніторинг.

The article paper conducted analyze business activity of agricultural enterprises based on the "golden rule of economy"
and search for directions to improve it. In accordance with the purpose, tasks were set to evaluate business activity of
enterprises in general in Ukraine, at the agriculture sector and separate agricultural enterprises, to develop
recommendations for balancing the indicators of the "golden rule of economy" and the increase business activity. The
assessment of business activity through the "golden rule of economy" of Ukrainian enterprises and agriculture industry
provide recommendations on improving it: optimization of structure capital, more efficient use of financial resources,
lower costs, and price monitoring.

Ключові слова: фінансовий стан, ділова активність, розвиток, "золоте правило економі-
ки".

Key words: financial condition, business activities, development, "golden rule of economy".
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то вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема:
Ю.М. Тютюнник [1], М.Я. Коробов [2], М.Д. Бі-
лик [3], І.О. Школьник, С.В. Лєонов, І.М. Бояр-
ко [4], Т.Б. Надтока, А.Г. Виноградов [5], А.П.
Дорошенко [6], О.А. Гарасюк [7], Ю.О. Мере-
чина [8] та ін. Беручи до уваги значні напрацю-
вання учених стосовно ділової активності
підприємства актуальними щодо подальших
досліджень залишаються питання аналізу су-
часного стану ділової активності сільськогос-
подарських підприємств.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
У рамках окресленої проблематики метою

статті є аналіз ділової активності сільськогос-
подарських підприємств на основі застосуван-
ня "золотого правила економіки", розробка
рекомендацій і пошук напрямів підвищення
ділової активності в сучасних економічних умо-
вах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття "ділова активність" являє собою,
можливо, не цілком вдалий переклад англомов-
ного терміну "business activity", який якраз і ха-
рактеризує відповідну групу коефіцієнтів із
системи показників оцінки фінансового стану
суб'єктів підприємницької діяльності [2].

Нерідко ділову активність зводять до сукуп-
ності показників, що характеризують обо-
ротність використовуваних ресурсів та фактич-
но виражають собою ефективність використан-
ня матеріальних ресурсів. Проте таке тлума-
чення є досить звуженим.

Ділова активність це багаторівнева та бага-
тогранна категорія, яка стає інтегральною ха-
рактеристикою сільськогосподарського під-
приємства в ринкових умовах, щодо його відпо-
відності зовнішнім економічним умовам. Діло-
ва активність сільськогосподарських підпри-
ємств — це мотивований процес управління
ефективністю господарської діяльності під-
приємств, спрямований на збільшення трудо-
вої зайнятості, забезпечення розвитку еконо-
мічних відносин та національної економіки в
цілому [1; 8].

Слушною, на нашу думку, є пропозиція роз-
різняти ділову активність у широкому та ву-
зькому розумінні, висловлена науковцем
М.Я. Коробовим. У широкому розумінні вона
означає весь спектр зусиль, спрямованих на
просування фірми на ринках продукції, праці,
капіталу. У вузькому розумінні в контексті ана-
лізу фінансово-господарської діяльності вона
означає поточну виробничу й комерційну діяль-
ність підприємства [2, c. 341].

Ділова активність підприємства оцінюється
сукупністю кількісних і якісних параметрів, се-
ред яких зростання економічного потенціалу
підприємств, обсяги поставок на експорт, імідж
підприємства, його соціальна і природоохорон-
на активність [7, с. 63].

Часто аналіз ділової активності підприєм-
ства зводиться науковцями до оцінки коефі-
цієнтів оборотності активів та капіталу, а та-
кож показників рентабельності. Проте такий
аналіз має ряд обмежень у застосуванні. Зок-
рема статичність аналізу фінансових коефіці-
єнтів, що не дає змоги оцінити динаміку роз-
витку підприємства; відсутність єдиного інтег-
рального показника ділової активності для уза-
гальнення і прийняття стратегічних рішень;
складність визначення галузевих (норматив-
них) значень коефіцієнтів у підприємств з ши-
рокою виробничою спеціалізацією і ін. [5].

Враховуючи характерні риси сучасного
підприємства як цілеспрямованість, динамізм,
саморозвиток необхідно визнати, що для оцін-
ки їх ділової активності поряд з фінансовими
коефіцієнтами доцільно використовувати спів-
відношення темпів зміни основних показників
розвитку підприємства, яке у фінансовому ана-
лізі дістало назву "золоте правило економіки
підприємства" [1; 3; 5; 6]. "Золоте правило еко-
номіки" є найбільш загальним вираженням
темпів зміни ділової активності і характеризує
даний процес як співвідношення темпів зрос-
тання чистого прибутку, доходу підприємства
та його майна. Таким чином, дане правило спи-
рається на характеристиці ділової активності
як категорії, що характеризує рівень ефектив-
ності використання вкладених ресурсів в ди-
наміці.

"Золоте правило економіки" можна відоб-
разити формулою [3—5]:

100% < ТЗ(А) < ТЗ(ВК) < ТЗ(ЧД) < ТЗ(ЧП),
де ТЗ(А) ланцюговий темп зростання ак-

тивів підприємства;
 ТЗ(ВК) ланцюговий темп зростання влас-

ного капіталу підприємства;
 ТЗ(ЧД) ланцюговий темп зростання чисто-

го доходу (виручки) від реалізації товарів,
робіт, послуг підприємства;

 ТЗ(ЧП) — ланцюговий темп зростання чи-
стого прибутку підприємства.

Перша нерівність (100 % < ТЗ(А)) означає,
що економічний потенціал підприємства зрос-
тає, тобто розширюються масштаби його діяль-
ності [3, c. 373].

Друга нерівність (ТЗ(А) < ТЗ(ВК)) означає,
що поряд із загальною сумою авансованого
капіталу відбувається збільшення власного ка-
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піталу підприємства, тобто підтримується або
зростає фінансова автономія підприємств і йо-
го фінансова стійкість.

Третя нерівність (ТЗ(ВК) < ТЗ(ЧД)) вказує
на те, що в порівнянні із збільшенням економі-
чного потенціалу обсяг реалізації підвищуєть-
ся більш високими темпами, тобто ресурси ко-
мерційної організації використовуються більш
ефективно, підвищується віддача з кожної гро-
шової одиниці, вкладеної в компанію [3, c. 373].

Із четвертої нерівності (ТЗ(ЧД) < ТЗ(ЧП))
видно, що прибуток зростає випереджальними
темпами порівняно з активами і доходом від
реалізації, що свідчить про відносне зниження

витрат виробництва та обігу як результат дій,
спрямованих на оптимізацію технологічного
процесу і взаємовідносин з контрагентами [1;
3].

Однак можливі також відхилення від цієї
ідеальної залежності, які не завжди слід розг-
лядати як негативні. Причинами порушення
системи нерівності можуть бути освоєння но-
вих перспективних напрямів застосування ка-
піталу, реконструкція та модернізація діючих
виробництв, упровадження продуктових ново-
введень тощо. Така діяльність завжди пов'яза-
на із значним вкладенням фінансових, матері-
альних, інтелектуальних ресурсів, які порушу-

Рис. 1. Зображення логіки "золотого правила економіки"
Джерело: [5].

Таблиця 1. Показники "золотого правила економіки" підприємств України
за 2008—2012 рр.

* Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприє-
мствами їх основного виду діяльності.

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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ють наведене співвідношення показників, але це
не свідчить про зниження ділової активності
підприємства [3, c. 373].

Наочно "золоте правило економіки" зобра-
жено на рисунку 1.

"Золоте правило економіки" узагальнено
відбиває найбільш бажану тенденцію розвитку
підприємства чи групи підприємств, адже зав-
жди бажано, щоб активи підприємства зроста-
ли (що означало б розширення масштабів діяль-
ності підприємства), власний капітал зростав
вищими темпами ніж активи (збільшення фінан-
сової незалежності), чистий дохід (виручка) від
реалізації товарів робіт послуг зростав швид-
шими темпами ніж зростають активи (ефектив-
не використання ресурсів), чистий прибуток

зростав швидшими темпами ніж чистий дохід
(відносне скорочення витрат) [4]. Розглянемо
динаміку показників "золотого правила еконо-
міки" підприємств України за 2008—2012 рр.
(табл. 1). Слід сказати, що дослідження тен-
денцій 2013—2014 рр. на разі є неможливим че-
рез відсутність даних офіційної статистики, не-
обхідних для такого аналізу.

Як видно із таблиці 1, у 2009 р. по відношен-
ню до 2008 р. "золоте правило економіки" для
підприємств України повністю порушувалося.
У 2010 р. порівняно з 2009 р. хоча темпи зрос-
тання показників були більші за 100, проте
власний капітал зростав повільнішими темпа-
ми ніж активи підприємств. Це свідчить про
зростання фінансової залежності підприємств

Рис. 2. Виконання "золотого правила економіки" підприємствами України

Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України.

Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України.

Рис. 3. Виконання "золотого правила економіки" підприємствами галузі сільського, лісового
та рибного господарства України
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від позикових коштів. У 2011 р. порівняно з 2010
р. темп зростання прибутку був дуже високим,
при цьому темп зростання вартості активів і
власного капіталу були майже однаковими, а
чистий дохід зріс лише на 23,1 %. Темп зрос-
тання активів у 2012 р. порівняно з попереднім
роком становив 115,5 %, разом з тим темп зро-
стання капіталу був ще вище — 117,9 %. Отже,
фінансова незалежність підприємств зросла.
Поряд з цим темп зростання чистого доходу
був нижчим, що є порушенням "золотого пра-
вила" і свідчить про неефективне використан-
ня ресурсів. Темп зміни чистого прибутку у
2012 р. був менший за 100 %, тобто відбулося
зниження прибутковості, що теж є негативним
явищем.

По галузі сільського, лісового та рибного
господарства теж відбувається порушення "зо-
лотого правила". У 2009 р. по відношенню до
2008 р. темп зростання власного капіталу був
нижчим за темп зростання активів, що свідчить
про те, що приріст доходу та прибутку дося-
гається за рахунок позикових фінансових ре-
сурсів і знижується фінансова незалежність
підприємств галузі. Також у 2010 р. та у 2011 р.
відбувалося відставання ланцюгового темпу
зростання чистого доходу від темпу зростання
власного капіталу, що означає зниження ефек-
тивності використання капіталу і уповільнен-
ня оборотності фінансових ресурсів.

Чистий прибуток зростав швидшими темпа-
ми, ніж дохід від реалізації, а отже, відбува-
ється відносне скорочення витрат на виробниц-
тво і реалізацію продукції. Виняток становить

темп зростання чистого прибутку у 2012 р. —
лише 105,7 % при зростанні чистого доходу на
24,6 % порівняно з попереднім роком. А оск-
ільки поряд з цим у 2012 р. темп зростання чис-
того доходу був нижчим від темпу зростання
активів, можна стверджувати, що відбуваєть-
ся зростання витрат і зниження ефективності
використання ресурсів на підприємствах галузі.

Більш наочно виконання "золотого прави-
ла економіки" показує рисунок 2.

На рисунку 2 видно, що для підприємств Ук-
раїни характерним є переважаюче зростання
активів над власним капіталом та нестійка ди-
наміка прибутковості. Знижується фінансова
незалежність підприємств, оскільки темп зро-
стання власного капіталу нижчий, ніж темп
зростання активів. Спадна динаміка прибутко-
вості і зростання фінансової залежності при-
зводить до недотримання "золотого правила
економіки".

Для галузі сільського господарства харак-
терні вищі темпи приросту показників (рис. 3),
проте існує певна їх розбалансованість.

Одразу привертає увагу переважаючий
темп зростання чистого прибутку у 2010 р. по
відношенню до 2009 р., а також майже повністю
дотримана відповідність між темпами зростан-
ня показників. Темп зростання чистого дохо-
ду лише на 0,2 пп нижчий від темпу зростання
власного капіталу. Перевищення темпу приро-
сту чистого доходу над активами, а прибутку
над приростом чистого доходу свідчить про
більш ефективне використання ресурсів та
відносне зниження витрат. У 2011 р. по відно-

Таблиця 2. Напрями поліпшення ділової активності та виконання "золотого правила
економіки" підприємств України

Джерело: пропозиції автора.

Вид економічної 
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Зростання фінансової залежності 
Оптимізація структури капіталу, підвищення ефективності 
використання наявних фінансових ресурсів, грамотне залучення 
позикових ресурсів 

Низький темп зростання чистого доходу 
порівняно з темпами зростання активів та 
власного капіталу 

Моніторинг зміни цін реалізації сільськогосподарської продукції, 
пошук шляхів більш ефективного використання ресурсів 

Тенденція до зниження прибутковості, в 
окремі роки збитковість, нестійка 
динаміка прибутку 

Пошук внутрішніх важелів фінансової стабілізації підприємства, 
оптимізація витрат, ресурсозбереження, пошук більш вигідних 
ринків збуту продукції, інтенсифікація 
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Зростання фінансової залежності 
Оптимізація структури капіталу, підвищення ефективності 
використання наявних фінансових ресурсів, грамотне залучення 
позикових ресурсів 

Нестійка динаміка темпів зростання 
чистого доходу 

Однією з причин цього є динаміка цін та інфляція, а отже, 
напрямами вирішення можуть бути ціновий моніторинг, пошук 
більш вигідних ринків збуту, підвищення конкуренто-
спроможності. Зниження витрат виробництва і реалізації, 
ресурсозбереження 

Зниження темпів приросту чистого 
прибутку  

Зниження собівартості продукції, запровадження ресурсоощадних 
технологій, оптимізація витрат, пошук інших резервів підвищення 
прибутковості 
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шенню до 2010 р. темп зростання чистого до-
ходу був нижчим від темпу зростання власно-
го капіталу. А в 2012 р. темп приросту чистого
прибутку був найнижчим за весь період. А
отже, прибутковість підприємств має устале-
ну тенденцію до зниження, уповільнились тем-
пи зростання власного капіталу, чистого дохо-
ду, а особливо активів підприємства, що теж
свідчить про уповільнення динаміки розвитку
підприємств галузі і недотримання "золотого
правила економіки підприємства".

Проаналізувавши у загальному вигляді ді-
лову активність підприємств України і зокре-
ма по галузі сільського господарства, можна
дати певні рекомендації щодо її підвищення
(табл. 2).

Виявлені в результаті дослідження ділової
активності підприємств проблемні питання
свідчать про необхідність запровадження сис-
темних змін у фінансово-господарській діяль-
ності суб'єктів господарювання. Зокрема необ-
хідними є пошук внутрішніх важелів фінансо-
вої стабілізації підприємства, збільшення чис-
того грошового потоку, проведення заходів оп-
тимізації структури капіталу, підвищення
ефективності виробництва тощо.

Розбалансування "золотого правила еконо-
міки" відбувається і на рівні окремих підпри-
ємств. Дослідження ділової активності, зокре-
ма дотримання вказаного правила було
здійснено за даними сільськогосподарських
підприємств Чугуївського району Харківської
області. В таблиці 3 подано розрахунок показ-
ників "золотого правила економіки" для
підприємств, які відрізняються за розмірами та
спеціалізацією: Агрофірма "Чугуївська" зай-
мається виключно виробництвом продукції
рослинництва, площа сільськогосподарських
угідь у 2012 р. складала 1640 га, середньорічна
чисельність працівників — 26 осіб; у СТОВ
"Маяк" питома вага продукції тваринництва у
2012 р. складала 47,7 %, площа сільськогоспо-
дарських угідь — 2322 га, середньорічна чи-
сельність працівників — 60 осіб; у ТОВ "Агро-
сервіс" ЛТД тваринництво займало 52,8 % то-
варної продукції 2012 р., площа сільськогоспо-
дарських угідь — 5861 га, середньорічна чи-
сельність працівників — 158 осіб.

В Агрофірмі "Чугуївська" у 2009—2010 рр.
були суттєві диспропорції в темпах розвитку.
Переважаючий темп зростання вартості влас-
ного капіталу у 2011 р. свідчив про неефек-

Показники 

Сума за рік, тис. грн. Ланцюговий темп зростання, % 

2008 2009 2010 2011 2012 
2009  

до 2008 р. 
2010  

до 2009 р. 
2011  

до 2010 р. 
2012 

до 2011 р. 

Агрофірма "Чугуївська" ТОВ Чугуївського району Харківської області 

Чистий прибуток -1012,0 -1707,0 1724,0 1509,0 2385,0 -68,7 201,0 87,5 158,1 

Чистий дохід від реалізації 3619,0 4779,0 5472,0 3411,0 5540,0 132,1 114,5 62,3 162,4 

Середньорічна вартість 
власного капіталу 

5346,5 3368,5 3377,0 4993,5 6633,5 63,0 100,3 147,9 132,8 

Середньорічна вартість 
активів 

7631,5 7472,5 5717,5 6193,0 7322,0 97,9 76,5 108,3 118,2 

СТОВ "Маяк" Чугуївського району Харківської області 

Чистий прибуток 322,0 173,0 394,0 781,0 99,0 53,7 227,7 198,2 12,7 

Чистий дохід від реалізації 4803,0 4935,0 6727,0 7465,0 6949,0 102,7 136,3 111,0 93,1 

Середньорічна вартість 
власного капіталу 

5193,0 5440,5 5724,0 6311,5 7770,5 104,8 105,2 110,3 123,1 

Середньорічна вартість 
активів 

6886,0 7580,0 7553,0 7833,0 9156,5 110,1 99,6 103,7 116,9 

ТОВ "Агросервіс" ЛТД Чугуївського району Харківської області 
Чистий прибуток 4926,0 6457,0 7073,0 12294,0 7730,0 131,1 109,5 173,8 62,9 

Чистий дохід від реалізації 12361,0 29999,0 27317,0 34647,0 46268,0 242,7 91,1 126,8 133,5 

Середньорічна вартість 
власного капіталу 

15754,0 21447,5 28210,5 37894,0 47906,0 136,1 131,5 134,3 126,4 

Середньорічна вартість 
активів 

20967,5 26926,0 30535,5 39795,0 49527,5 128,4 113,4 130,3 124,5 

Таблиця 3. Показники "золотого правила економіки" окремих сільськогосподарських
підприємств Чугуївського району Харківської області за 2008—2012 рр.

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств.
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тивність використання ресурсів. У 2012 р. си-
туація була більш збалансованою, спостерігав-
ся лише переважаючий темп зростання чисто-
го доходу над чистим прибутком, що свідчить
про зростання собівартості продукції. Таким
чином, в Агрофірмі "Чугуївська" протягом дос-
ліджуваного періоду зафіксовані порушення
правила "золотого правила економіки", лише у
2012 р. воно було майже дотримане (крім
відставання росту прибутку).

Кращою порівняно з Агрофірмою "Чугуї-
вська" була ділова активність СТОВ "Маяк".
Зокрема у 2010—2011 рр. "золоте правило еко-
номіки" повністю дотримано: приріст чистого
прибутку перевищував приріст чистого дохо-
ду, а отже, собівартість знижувалась, темпи
приросту власного капіталу були меншими, ніж
чистого доходу, це означає, що ресурси вико-
ристовувались ефективно, і відбувалося наро-
щування активів підприємства. А у 2012 р. си-
туація була цілком протилежною: низька при-
бутковість, зниження дохідності і падіння діло-
вої активності підприємства.

ТОВ "Агросервіс" ЛТД за досліджений пе-
ріод тільки у 2011 р. ситуація була близькою до
дотримання "золотого правила економіки",
проте збалансованого стану показників роз-
витку так і не було досягнуто. У 2009 р. порівня-
но з 2008 спостерігалося стрімке зростання
доходу від реалізації — у 2,4 раза, а темп при-
росту чистого прибутку становив 31,1 %. При
цьому вартість власного капіталу зросла більш
швидкими темпами, ніж вартість активів. Зро-
стання власного капіталу продовжувалось і у
2010 р. на рівні 131,5 %. Поряд з цим, відбува-
лася спадна тенденція зміни доходу від реалі-
зації, а темп зростання чистого прибутку був
на рівні 109,5 %. У 2011 р. відбувалося лише
відставання темпу приросту чистого доходу від
реалізації, а в 2012 р. — чистого прибутку. Та-
ким чином, головним дестабілізуючим факто-
ром на підприємстві є нестійка динаміка дохо-
ду від реалізації і прибутку зумовлена більшою
мірою зовнішніми факторами. В такому випад-
ку для підвищення ділової активності підприє-
мства можна порекомендувати здійснення
цінового моніторингу і вивчення динаміки рин-
ку для реагування на зміни цінової кон'юнкту-
ри та вигідного збуту виробленої продукції.

Підвищення темпів зростання основних по-
казників в умовах ринку є одним із найважлив-
іших завдань кожного економічного суб'єкта,
вирішення якого тісно пов'язане із забезпечен-
ням останнього ефективними засобами вироб-
ництва, впровадженням ресурсозберігаючих
технологій та застосуванням досконалих форм

управління. Ми поділяємо позицію М.Д. Біли-
ка, що проблема забезпечення зростання ос-
новних темпових показників має формуватися
на принципово новому підході. Так, підвищен-
ня темпів зростання основних показників має
бути досягнуто не будь-якою ціною, а вибором
оптимального варіанта розвитку, який перед-
бачає мінімальне витрачання виробничо-фінан-
сових ресурсів. Крім того, масштаби виробниц-
тва мають оцінюватися з обов'язковим ураху-
ванням рівня конкурентоспроможності про-
дукції та ступенем задоволення ними потреб
ринку. Нарешті, проблема динамічного зрос-
тання оціночних показників має розглядатися
з позиції довгострокової перспективи, протя-
гом якої в певні періоди можливе навіть зни-
ження їх рівнів задля утворення резерву по-
дальшого розвитку [3, c. 374].

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Динамічна оцінка ділової активності під-

приємства за допомогою "золотого правила
економіки" є більш доцільною в сучасних умо-
вах, ніж статичні методики, оскільки являєть-
ся інтегральною оцінкою загальної ефектив-
ності підприємства і може бути використана
при дослідженні темпів його розвитку. В ре-
зультаті дослідження виявлено, що динаміка
ділової активності як в цілому по галузі та і по
окремих сільськогосподарських підприємствах
вказує на відсутність сталості їх розвитку і не-
обхідність пошуку напрямів фінансової стабі-
лізації.

За результатами дослідження для вказаних
підприємств можна дати кілька рекомендацій
стосовно поліпшення їх ділової активності.

По-перше, необхідно мати на увазі, що у
сучасних умовах суттєвий вплив на ділову ак-
тивність справляє динаміка прибутковості
підприємства, а отже, необхідно здійснюва-
ти пошук резервів збільшення прибутку та-
ких, як зниження собівартості, економія ре-
сурсів, підвищення якості, якщо витрати на
ці заходи є обгрунтованими, а також моніто-
ринг ринку на предмет зміни цін на продук-
цію, пошук вигідних умов збуту, робота з
партнерами та ін.

По-друге, для вітчизняних сільськогоспо-
дарських підприємств характерною є нестача
обігових коштів і для підвищення ділової актив-
ності необхідне прискорення обертання обіго-
вих коштів шляхом інкасації дебіторської за-
боргованості, надання різноманітних послуг,
переробки сільськогосподарської продукції,
налагодження тісних економічних зв'язків з
партнерами стосовно збуту тощо.
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По-третє, розбалансованість показників
"золотого правила економіки" спостерігалася
і стосовно темпів приросту власного капіталу і
активів, тому необхідно здійснювати пошук
оптимальної структури капіталу шляхом роз-
робки економіко-математичних моделей опти-
мізації структури капіталу з максимізацією
прибутку.

Таким чином, однією з основних причин
низького рівня ділової активності сільськогос-
подарських підприємств є нестійка динаміка
їх прибутковості, в окремі роки збитковість,
зумовлена зростанням цін на фактори вироб-
ництва і ціновим диспаритетом. Свій негатив-
ний вплив у ці процеси вносить і фінансова
криза. Недостатність оборотних коштів
підприємств призводить до подальшого зрос-
тання фінансової залежності сільськогоспо-
дарських підприємств від позикових джерел.
На багатьох сільськогосподарських підприє-
мствах відбувається скорочення обсягів реа-
лізації продукції (особливо в тваринництві),
неефективним є використання наявних ре-
сурсів.

Недотримання "золотого правила еконо-
міки" свідчить про глибокі структурні диспро-
порції сільськогосподарських підприємств,
відсутність стабільності їх розвитку і необхід-
ності змін як на державному рівні, так і на рівні
окремих суб'єктів господарювання. Запропо-
новані напрями збалансування темпів зміни
основних показників розвитку підприємства на
основі аналізу дотримання "золотого правила
економіки" дадуть змогу підвищити ділову ак-
тивність сільськогосподарських підприємств і
галузі в цілому.
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ВСТУП
Розвиток фінансового сектору, зокрема

його інституційної та організаційної структу-
ри, фінансових інструментів, що на ньому
обертаються, тощо гостро ставить питання
про вплив фінансіалізації на стійкість фінан-
сової системи. Стійкість фінансової системи,
яка характеризується добре функціонуючими
ринками, інститутами, що здійснюють свою
діяльність без труднощів, та цінами на акти-
ви, що майже відповідають своїй реальній вар-
тості, є життєво необхідною для економіки
країни, яка спрямована на безперервне зрос-
тання за низького рівня інфляції. З іншого
боку, фінансова нестійкість може стримувати
економічну активність та зменшувати еконо-
мічний добробут. Отже, бачимо, що виперед-
жаючий розвиток фінансів нерозривно пов'я-
заний із стійкістю фінансових ринків та фінан-
сових систем країн в цілому. Тому цілком ак-
туальним є дослідження впливу фінансіалі-
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зації економіки на стійкість фінансової сис-
теми країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Багато вітчизняних та зарубіжних дослід-
ників у своїх роботах досліджували вплив
фінансіалізації економіки на стійкість фінан-
сових систем, а саме: Т. Васильєва, С. Козьмен-
ко, І. Ломачинська, А. Кравцова, О. Козьмен-
ко, В. Опарін, Е. Штокхаммер, Р. Бойер, И. Ле-
вина, Т. Сафина та інші. Проте окремі засади
впливу фінансіалізації економіки на стійкість
фінансових систем є недостатньо досліджени-
ми дотепер та потребують подальшого науко-
вого опрацювання.

МЕТА СТАТТІ
Дослідити взаємозв'язок між рівнем фінан-

сіалізації економіки країни та рівнем стійкості
її фінансової системи, обгрунтувати перева-
жання негативного впливу випереджаючого
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розвитку фінансового сектору над реальним у
країнах світу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В аспекті вивчення впливу фінансіалізації
економіки на стійкість фінансової системи
країни доцільно буде сформулювати гіпотезу,
яка стверджує про присутність негативного та-
кого впливу. Необхідною є перевірка цієї гіпо-
тези за допомогою відповідних математичних
інструментів для її підтвердження чи спросту-
вання.

У світовій практиці існує досить багато
підходів до оцінювання стійкості фінансової
системи країни. Одним з поширених підходів
є використання індикаторів фінансової
стійкості (ІФС), які виступають статистични-
ми одиницями вимірювання фінансового ста-
ну та стійкості фінансового сектору країни
для забезпечення відповідних цілей моніто-
рингу. Ці індикатори були розроблені під ке-
рівництвом спеціалістів МВФ за підтримки
ряду міжнародних організацій: Світовий банк
(СБ), Банк міжнародних розрахунків (МБР) та
ін. Зауважимо, що зазначені ІФС на сьогодні
можна вважати найбільш адекватним та доц-
ільним підходом до оцінювання стійкості
фінансової системи країни. ІФС повинні: зо-
середжуватись на основних ринках та інсти-
тутах; мати аналітичну важливість; засвідчу-
вати свою корисність; бути значимими за
більшості умов (наприклад, не повинні бути
пов'язані зі специфікою окремої країни); бути
доступними; бути економними — отримання
максимального обсягу інформації з обмеже-
ної кількості ІФС [2].

У межах нашого дослідження ми будемо
використовувати як основний показник стій-
кості фінансової системи зазначені ІФС. По-
ряд з цим, як додатковий показник стійкості
фінансової системи країни використаємо по-
казник Z-score для банківської системи країни,
дані щодо якого для кожної країни представ-
лені у статистичному розділі СБ. Зазначимо, що
застосування методики Z-score для оцінюван-
ня стійкості обумовлюється тим, що в більшості
країн вибірки головне місце у фінансовій сис-
темі належить банківській системі, тобто
стійкість фінансової системи країни в більшій
мірі залежить від стійкості банківської систе-
ми. Методика Z-score в основному використо-
вується для аналізу стійкості банку або банкі-
вської системи через призму різних фінансо-
вих ризиків та факторів, які визначають умови
діяльності фінансових інститутів. Позитивним
у даному показнику є те, що він враховує ос-

новні компоненти, які безпосередньо пов'язані
з платоспроможністю банку або банківської
системи країни [1]. Показник Z-score банківсь-
кої системи розраховується за наступною фор-
мулою (1):

 ( )
δ

µ k
Z

+
= (1)

де µ — середнє значення рентабельності
активів (ROA — return on assets) банківської
системи за аналізований період;

k — відношення власного капіталу до ак-
тивів банківської системи;

δ — стандартне відхилення показника рен-
табельності активів ROA за аналізований пе-
ріод.

Таким чином, для оцінювання стійкості
фінансової системи країни використаємо два
різні підходи.

Для виявлення взаємозв'язку між рівнем
фінансіалізації економіки країни та рівнем
стійкості її фінансової системи, а відтак, для
перевірки сформульованої вище гіпотези,
скористаємося кореляційним аналізом.
Відразу зазначимо, що незважаючи на обо-
в'язковість розрахунку ІФС, починаючи з
2006—2007 рр., дані за цими показниками ок-
ремих країн є неповними або взагалі відсутні.
Проте для реалізації поставлених цілей, ми
врахували всі наявні у публічному доступі
дані щодо основних та рекомендованих ІФС,
які представлені на офіційному сайті МВФ.
Слід відзначити, що кореляційний аналіз про-
водився для двох періодів: до 2008 р. (докри-
зовий) та після 2008 р. (післякризовий). Для
окремих країн (наприклад, України, Молдо-
ви та ін.) враховано специфіку перебігу в них
недавньої світової фінансової кризи, що зу-
мовило визначення після кризового періоду
для цих країн, починаючи з 2010 р. — на рік
пізніше, ніж для економічно розвинутих
країн таких, як США, Великобританія тощо.
Окремо слід відзначити, що для США не має
можливості провести кореляційний аналіз
між рівнем її фінансіалізації та стійкістю
фінансової системи. Це пояснюється тим, що
ця країна характеризується найвищим рівнем
розвитку фінансової економіки серед країн
світу, що підтверджує розрахований показ-
ник фінансіалізації на рівні 1 у всі роки про-
тягом періоду дослідження. А це не дає змо-
ги розрахувати кореляцію між відповідними
показниками та отримати адекватні резуль-
тати. Поряд з цим, Азербайджан виключено
з переліку країн для дослідження зв'язку ІФС
та рівня фінансіалізації в цій країні через від-
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сутність відкритої інформації щодо ІФС в
офіційних джерелах.

У контексті висунутої гіпотези щодо нега-
тивного впливу фінансіалізації на стійкість
фінансової системи країни для конкретного
ІФС визначимо відповідний рівень зв'язку з
показником фінансіалізації економіки. Від-
значимо, що до переліку показників було
включені такі, для яких рівень зв'язку з показ-
ником фінансіалізації серед 31 країни є се-
реднім або сильним для переважної кількості
країн, що склали вибірку (табл. 1). Проведе-
ний кореляційний аналіз між показником
фінансіалізації економіки та ІФС фінансово-
го сектору країни дає змогу зробити наступні
висновки. Перш за все, проаналізуємо отри-

мані результати кореляції для депозитних
корпорацій в країні.

Дослідження взаємозв'язку між показни-
ком фінансіалізації та співвідношенням регу-
лятивного капіталу до зважених за ризиком
активів показує зміну тенденцій з позитивного
впливу у докризовий період на негативний у
післякризові роки для більшості країн, що скла-
ли вибірку. Особливо яскраво позитивний
вплив фінансіалізації на співвідношення регу-
лятивного капіталу до зважених за ризиком
активів спостерігається у докризовий період у
таких країнах, як Канада, Індонезія, Італія, Ру-
мунія, про що свідчить розрахований ко-
ефіцієнт кореляції на рівні 0,8—0,9. У після кри-
зові роки ситуація дещо змінюється. Десять

ІФС 
Направленість 

зв’язку 

Депозитні корпорації 

ІФС на базі капіталу  

Cпіввідношення регулятивного капіталу до зважених за 
ризиком активів 

Обернений 

Cпіввідношення регулятивного капіталу 1 рівня до 
зважених за ризиком активів 

Обернений 

Cпіввідношення недіючих кредитів без урахування 
резервів до капіталу 

Прямий 

Cпіввідношення капіталу до активів Обернений 

Норма прибутку на капітал Прямий 

Cпіввідношення великих відкритих позицій до капіталу Прямий 

Cпіввідношення чистої відкритої позиції в іноземній 
валюті до капіталу 

Прямий 

Cпіввідношення валової позиції похідних фінансових 
інструментів в активах до капіталу 

Прямий 

Cпіввідношення валової позиції похідних фінансових 
інструментів у зобов’язаннях до капіталу 

Прямий 

ІФС на базі активів  

Cпіввідношення ліквідних активів до сукупних активів Не визначено 

Cпіввідношення ліквідних активів до короткострокових 
зобов’язань 

Не визначено 

Cпіввідношення депозитів клієнтів до сукупних валових 
кредитів (крім міжбанківських) 

Обернений 

Норма прибутку на активи Прямий 

Cпіввідношення недіючих кредитів до сукупних валових 
кредитів 

Прямий 

Cпіввідношення кредитів на житлову нерухомість до 
сукупних валових кредитів 

Не визначено 

Cпіввідношення кредитів на комерційну нерухомість до 
сукупних валових кредитів 

Не визначено 

Cпіввідношення кредитів в іноземній валюті до 
сукупних валових кредитів 

Прямий 

Cпіввідношення зобов’язань в іноземній валюті до 
сукупних зобов’язань 

Прямий 

ІФС на базі доходів та витрат  

Cпіввідношення процентної маржі до валового доходу Обернений 

Cпіввідношення доходу від торговельних операцій до 
валового доходу 

Прямий 

Cпіввідношення непроцентних витрат до валового 
доходу 

Прямий 

Cпіввідношення витрат на утримання персоналу до 
непроцентних витрат 

Прямий 

ІФС інших фінансових корпорацій 

Співвідношення активів до сукупних активів фінансової 
системи 

Прямий 

Відношення активів до ВВП Прямий 

Z-score Обернений 

Таблиця 1. Прогнозована направленість зв'язку між показником фінансіалізації
та окремими ІФС в контексті сформульованої гіпотези
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країн з вибірки (Франція, Індія, Італія, Мекси-
ка, Філіппіни, Російська Федерація, Україна,
Великобританія, Естонія, Болгарія) засвідчу-
ють присутність позитивного впливу фінансіа-
лізації економіки на стійкість фінансового сек-
тору. В той же час дев'ять країн (Казахстан,
Китай, Грузія, Індонезія, Японія, Південна
Африка, Латвія, Чехія, Вірменія) показують
зворотну ситуацію, що підтверджується від-
повідними коефіцієнтами кореляції на рівні
більше 0,7. В цілому відзначимо, що для
більшості країн розраховані коефіцієнти коре-
ляції показують сильний зв'язок між досліджу-
ваними величинами. Кореляційний зв'язок між
показником фінансіалізації та співвідношен-
ням регулятивного капіталу 1 рівня до зваже-
них за ризиком активів показує схожі резуль-
тати розрахунків, як і з показником, описаним
вище. У після кризовий період 18 з 31 країни
мають від'ємне значення коефіцієнта кореляції,
при цьому 10 (Австралія, Казахстан, Грузія,
Індонезія, Японія, Південна Африка, Румунія,
Латвія, Естонія, Чехія) з них засвідчують при-
сутність середнього та сильного зв'язку між
досліджуваними величинами. В той же час, 8
країн (Франція, Індія, Італія, Мексика, Філіп-
піни, Російська Федерація, Україна, Великоб-
ританія) демонструють наявність позитивного
впливу фінансіалізації на зростання співвідно-
шення регулятивного капіталу 1 рівня до зва-
жених за ризиком активів у після кризові роки.

Поряд з дослідженням зв'язку фінансіалі-
зації економіки країни та співвідношення ре-
гулятивного капіталу до зважених за ризиком
активів, слід відзначити негативний вплив ви-
переджаючого розвитку фінансового сектору
на співвідношення недіючих кредитів до капі-
талу та до сукупних валових кредитів. Одразу
відзначимо, що в докризовий період поступо-
ва фінансіалізація економік майже всіх обра-
них нами країн сприяла зменшенню обсягів не-
діючих кредитів по відношенню до капіталу та
сукупних валових кредитів, що демонструють
нам від'ємні коефіцієнти кореляції між цими
показниками. Після подій недавньої світової
фінансової кризи надмірний розвиток фінан-
сового сектору майже у всіх країнах, що фор-
мують вибірку, окрім Казахстану, Грузії, Індо-
незії, Мексики, Філіппін, України, Румунії,
Угорщини та Болгарії, в після кризовий період
став причиною зростання обсягів недіючих кре-
дитів по відношенню до інших величин, що
підтверджується високими позитивними кое-
фіцієнтами кореляції.

Відзначимо, що перелік країн, що показу-
ють сильний прямий зв'язок у після кризові

роки, складають країни з перехідними еконо-
міками або економіками, що розвиваються.
Тому навіть в умовах зростання обсягів недію-
чих кредитів по відношенню до капіталу чи су-
купних валових кредитів, починаючи з 2009—
2010 рр. у цих країнах, причинами таких тен-
денцій можуть виступати інші фактори поряд
з активним розвитком фінансового сектору над
реальним. Як і у випадку з попередніми двома
показниками, аналізуючи результати кореляції
між показником фінансіалізації та показника-
ми норми прибутку на активи та норми прибут-
ку на капітал, можемо стверджувати про пере-
важання присутності в більшості обраних країн
негативного впливу фінансіалізації на показни-
ки прибутковості діяльності депозитних кор-
порацій. Таке твердження грунтується на тому,
що майже для всіх 31 країни, окрім Канади,
Грузії, Кореї, Великобританії, Угорщини, Чехії
та Болгарії, розраховані коефіцієнти кореляції
є від'ємними та свідчать про досить сильний
зв'язок у більшості випадків.

Тобто можемо зробити висновок, що в умо-
вах надмірного збільшення обсягів фінансових
потоків та поширення фінансових операцій в
країні депозитні корпорації мають можливість
отримувати надприбутки, зокрема часто засто-
совуючи в своїй діяльності похідні фінансові
інструменти. Отже, за нормальних економічних
умов та не перевищенні певного рівня розвит-
ку фінансового сектору в країні порівняно з
реальним, фінансіалізація може виступати
фактором отримання стабільного розміру при-
бутків, що відображатиметься на показниках
прибутковості. В той же час, при фінансових
колапсах світового масштабу ситуація різко
змінюється на протилежну, що неодмінно
відображається на рівні прибутковості суб'єк-
тів економіки, зокрема депозитних корпорацій.
За таких умов розладнаний фінансовий ринок
країни та міжнародний фінансовий ринок сут-
тєво обмежують можливості для отримання
"легких" прибутків від інвестування коштів у
фінансові активи та інструменти. А це в свою
чергу негативно відображається на стійкості
фінансової системи будь-якої країни.

Стосовно зв'язку між показником фінан-
сіалізації та показником співвідношення капіта-
лу до активів відзначимо, що 7 країн (Франція,
Італія, Мексика, Філіппіни, Російська Федера-
ція, Болгарія), у після кризовий період демон-
струють наявність суттєвого прямого зв'язку,
в той час як для 9 країн (Казахстан, Грузія, Пів-
денна Африка, Україна, Латвія, Литва, Естонія,
Чехія) коефіцієнти кореляції показують на-
явність оберненого зв'язку. Щодо зв'язку між
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показником фінансіалізації та співвідношен-
ням процентної маржі до валового доходу за-
значимо, що у докризовому періоді тільки сто-
совно Канади, Німеччини, Індонезії, Італії та
Румунії коефіцієнти кореляції демонструють
високий рівень зв'язку між цими показниками.
При цьому, цей зв'язок в більшості зазначених
країн свідчить про пряму залежність між до-
сліджуваними показниками, а відтак про пози-
тивний вплив фінансіалізації до моменту подій
світової фінансової кризи.

На противагу докризовому періоду, в після
кризові роки 18 з 31 країни аналізу демонст-
рують середній та сильний зв'язок між показ-
ником фінансіалізації та співвідношенням
процентної маржі до валового доходу. До того
ж майже у всіх з 18 країн, окрім Китаю, Мек-
сики, України, Малайзії, Латвії, Литви та Бол-
гарії спостерігається негативний вплив фінан-
сіалізації на досліджуваний ІФС. Тобто над-
мірний розвиток фінансового сектору, в
більшій мірі у економічно розвинутих країнах,
чинить негативний вплив на частку чистого
процентного прибутку у валових доходах. У
цьому аспекті відзначимо, що в умовах фінан-
сіалізації економіки країни основним джере-
лом прибутку мають виступати не процентні
доходи, а доходи, отримані шляхом операцій
з основними та похідними фінансовими
інструментами, активне застосування та обся-
ги операцій з якими і визначають випереджа-
ючий розвиток фінансового сектору країни
над реальним.

Зазначений вище показник у певній мірі по-
в'язаний з розглянутими вище показниками
прибутковості, так як скорочення чистого про-
центного прибутку як основної складової за-
гального прибутку призводить до зменшення
останнього, що відповідно призводить до змен-
шення рівня прибутковості депозитних корпо-
рацій. Тому можемо стверджувати про при-
сутність схожого впливу фінансіалізації на ок-
реслені вище аспекти діяльності суб'єктів еко-
номіки. Про це свідчать високі коефіцієнти ко-
реляції для всіх трьох показників, наприклад,
у Австралії (-0,813; -0,789; -0,952), Італії (-0,576;
-0,550; -0,891), Південної Африки (-0,841; -0,827;
-0,937), Молдови (-0,856; -0,837; -0,854), Естонії
(-0,993; -0,981; -0,888).

У той же час, кореляційний аналіз у після-
кризовий період між показником співвідношен-
ня непроцентних витрат до валового доходу та
рівнем фінансіалізації не дає змоги виявити
однозначні тенденції. Наприклад, 10 країн з
вибірки (Австралія, Бразилія, Китай, Німеччи-
на, Індія, Італія, Мексика, Румунія, Литва, Ес-

тонія) показують наявність прямого сильного
зв'язку між зазначеними показниками, в той
час як інші 10 країн (Казахстан, Грузія, Японія,
Корея, Філіппіни, Південна Африка, Малайзія,
Чехія, Болгарія, Вірменія) також демонструють
наявність сильного зв'язку між показниками,
проте оберненої направленості. Стосовно пи-
тання стійкості фінансової системи, фінансіа-
лізація в другій групі з 10 країн розцінюється
як позитивне явище, оскільки вона призводить
до скорочення обсягу адміністративних витрат
по відношенню до валового доходу, що пози-
тивно відображається на зростанні обсягів ос-
таннього. Тобто можемо підсумувати, що для
другої групи з 10 країн підвищення рівня фінан-
сіалізації позитивно впливає на стійкість їх
фінансових систем. Поряд з цим, отримані ре-
зультати для першої групи підтверджують
сформульовану нами гіпотезу про негативний
вплив фінансіалізації на стійкість фінансової
системи.

Із розглянутим вище показником співвідно-
шення непроцентних витрат до валового дохо-
ду в певній мірі пов'язаний показник співвідно-
шення витрат на утримання персоналу до не-
процентних витрат. Проведений кореляційний
аналіз між показником фінансіалізації та цим
показником демонструє розподіл країн з вибі-
рки на дві групи: перша включає країни, для
яких спостерігається прямий зв'язок між по-
казниками (Бразилія, Німеччина, Корея,
Польща, Вірменія), друга група країн характе-
ризується наявністю оберненого зв'язку між
досліджуваними показниками (Австралія,
Індонезія, Італія, Південна Африка, Румунія,
Литва, Естонія). Для країн обох груп коефіціє-
нти кореляції засвідчують середній або силь-
ний зв'язок між показниками саме у післякри-
зовий період. У цьому випадку не можна одно-
стайно стверджувати про наявність позитивно-
го чи негативного впливу фінансіалізації на
скорочення витрат на утримання персоналу до
непроцентних витрат відповідно до конкретної
із сформованих груп країн.

З одного боку, фінансіалізація в першій
групі країн на противагу другій може розціню-
ватися як позитивне явище, оскільки виперед-
жаючий розвиток фінансового сектору над ре-
альним призводить до збільшення рівня працев-
лаштованих у фінансовій сфері, що призводить
до підвищення заробітних плат, а відтак, веде
до покращення добробуту населення в країні.
З іншого боку, для другої групи країн при зро-
станні рівня фінансіалізації співвідношення
витрат на утримання персоналу до непроцент-
них витрат скорочується, що є позитивним з
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точки зору забезпечення стійкості фінансової
системи, проте є негативним з позиції забезпе-
чення соціального розвитку країни.

Важливого значення набуває дослідження
зв'язку між показником фінансіалізації та по-
казником співвідношення доходу від торго-
вельних операцій до валового доходу, оскіль-
ки останній з них допомагає оцінити ступінь
стійкості показників рентабельності депозит-
них корпорацій поряд з іншими ІФС, які базу-
ються на доходах або витратах. Так, результа-
ти кореляційного аналізу свідчать про при-
сутність як сильного прямого зв'язку, так і
оберненого зв'язку в межах країн, що склали
вибірку. Наприклад, прямий зв'язок між показ-
никами спостерігається у Німеччині, Італії,
Філіппін, Польщі, Південної Африки, Латвії,
Естонії, Чехії, що характерно саме для після
кризового періоду. В той же час, від'ємні кое-
фіцієнти кореляції у після кризовий період при-
таманні для таких країн, як Австралія, Казах-
стан, Мексика, Україна, Великобританія, Мол-
дова та Болгарія.

Так само, як і у випадку з попереднім по-
казником, результати дослідження зв'язку між
показником співвідношення ліквідних активів
до сукупних активів та показником фінансіа-
лізації економіки демонструють розподіл країн
на дві майже рівні групи. До першої групи
країн, в яких розвиток фінансового сектору
позитивно впливає на зростання співвідношен-
ня ліквідних активів до сукупних активів, у на-
шому випадку відносяться: Бразилія, Китай,
Грузія, Німеччина, Індія, Італія, Філіппіни,
Польща, Російська Федерація, Малайзія, Сло-
ваччина, Вірменія. До другої групи країн, в яких
фінансіалізація економіки призводить до змен-
шення співвідношення ліквідних активів до су-
купних активів, відносяться: Австралія, Індо-
незія, Японія, Корея, Південна Африка, Украї-
на, Латвія, Литва, Естонія, Чехія та Болгарія.
Такі висновки підтверджуються високими ко-
ефіцієнтами кореляції для зазначених країн,
враховуючи той факт, що через відсутність да-
них аналіз здійснено переважно для докризо-
вого періоду розвитку світового господарства.

Схожу ситуацію демонструють розраховані
коефіцієнти кореляції між показником фінан-
сіалізації економіки країни та співвідношенням
ліквідних активів до короткострокових зобо-
в'язань. Так, 8 країн демонструють наявність
сильного прямого зв'язку між показниками, в
той час 11 країн показують сильний обернений
зв'язок.

У межах двох показників, проаналізованих
вище, зауважимо, що не можна однозначно

стверджувати про позитивний чи негативний
вплив фінансіалізації на відношення ліквідних
активів до сукупних активів чи короткостроко-
вих зобов'язань. Таке твердження грунтуєть-
ся на тому, що наразі невідомими є складові
ліквідних активів окремої країни, які включа-
ються до розрахунку відповідних ІФС, бо від-
повідно до рівнів ліквідності кошти можуть
вкладатися як у високоліквідні активи (наприк-
лад, державні цінні папери), так і в низько-
ліквідні активи (наприклад, нерухомість). А це
в аспекті фінансіалізації економіки має досить
важливе значення з позиції впливу на стійкість
фінансової системи країни.

На противагу розглянутим вище показни-
кам ліквідності, результати кореляційного ана-
лізу між показником фінансіалізації та показ-
ником співвідношення депозитів клієнтів до
сукупних валових кредитів (крім міжбанківсь-
ких) демонструють наявність середнього або
сильного оберненого зв'язку між ними для 11 з
31 країни як у докризовий, так і в після кризо-
вий період. Така ситуація свідчить про те, що
зростання рівня фінансіалізації призводить до
скорочення відношення "стабільної" депозит-
ної бази до сукупних валових кредитів, що
може розцінюватися в якості негативного впли-
ву на стійкість фінансової системи країни.

Важливого значення набуває дослідження
зв'язку між рівнем фінансіалізації економіки та
кредитним і валютним ризиками у фінансовій
системі. В цьому аспекті кореляційний аналіз у
після кризовий період між показником фінан-
сіалізації та показником співвідношення чистої
відкритої позиції в іноземній валюті до капіта-
лу дозволяє зробити висновок, що серед країн,
які склали вибірку, переважають такі, в яких
при підвищенні рівня фінансіалізації економі-
ки зменшується співвідношення чистої відкри-
тої позиції в іноземній валюті до капіталу (Ка-
захстан, Індонезія, Італія, Південна Африка,
Румунія, Угорщина), тобто фінансіалізація доз-
воляє зменшити валютний ризик. Проте в та-
ких країнах, як Китай, Грузія, Україна, Вели-
кобританія, Естонія коефіцієнти кореляції де-
монструють наявність середнього або сильно-
го прямого зв'язку між досліджуваними показ-
никами. А це свідчить про те, що фінансіаліза-
ція може виступати фактором зростання ва-
лютних ризиків у фінансовій системі країни, що
розцінюється як негативне явище.

Порівняно з результатами дослідження
зв'язку фінансіалізації та валютних ризиків в
країні, результати аналізу зв'язку між рівнем
фінансіалізації та кредитним ризиком показу-
ють схожу тенденцію як у докризовий, так і в
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післякризовий період, для переважної кіль-
кості країн, що ввійшли до аналізу. Така ситу-
ація дає змогу стверджувати про позитивний
вплив розвитку фінансового сектору над реаль-
ним на зниження кредитних ризиків в країні.

В аспекті дослідження впливу фінансіалі-
зації на виникнення валютних ризиків у фінан-
совій системі країни також важливим є аналіз
зв'язків між показником фінансіалізації еконо-
міки країни та наступними показниками:
співвідношення кредитів в іноземній валюті до
сукупних валових кредитів та співвідношення
зобов'язань в іноземній валюті до сукупних
зобов'язань. У випадку дослідження зв'язку
показника фінансіалізації з першим показни-
ком відзначимо, що коефіцієнти кореляції між
ними демонструють наявність прямого зв'язку
в обидва періоди для таких країн, як Україна,
Румунія та Німеччина. В той же час, в після-
кризовий період до цього переліку країн також
долучаються Казахстан, Канада, Латвія, Лит-
ва, Естонія, Словаччина. Поряд з цим оберне-
ний зв'язок у післякризовий період характер-
ний для Франції, Грузії, Італії, Південної Аф-
рики, Чехії та Болгарії. Щодо другого показ-
ника відзначимо, що у після кризовому періоді
спостерігається розходження результатів ко-
реляційного аналізу: суттєвий прямий зв'язок
між показниками притаманний для Казахста-
ну, Німеччини, Російської Федерації, Молдо-
ви, Литви та Болгарії, обернений — для Італії,
Чехії та Вірменії. В той же час, сильний обер-
нений зв'язок між показниками демонструють
від'ємні коефіцієнти кореляції одночасно в док-
ризові та після кризові роки в таких країнах,
як Канада, Грузія, Індонезія та Румунія.

Показники відношення валових позицій
похідних фінансових інструментів в активах та
зобов'язаннях до капіталу мають на меті сфор-
мувати уявлення про схильність до ризику по-
зиції депозитної корпорації за похідними
фінансовими інструментами відносно капіта-
лу. Аналізуючи зв'язок між показником
фінансіалізації економіки та цими показника-
ми, можемо стверджувати, що для більшості
країн у докризовий та після кризовий періоди
спостерігається присутність сильного оберне-
ного зв'язку. Тобто для таких країн, як Авст-
ралія, Франція, Індонезія, Мексика, Польща,
Україна, Естонія та Болгарія при підвищенні
рівня фінансіалізації економіки співвідношен-
ня валової позиції похідних фінансових
інструментів в активах та зобов'язань до кап-
італу зменшується. Це свідчить про те, що ак-
тивний розвиток фінансового сектор у зазна-
чених країнах зменшує ризики депозитних

корпорацій щодо операцій з похідними фінан-
совими інструментами. Проте у випадку Ка-
захстану, Японії, Великобританії, Латвії та
Словаччини коефіцієнти кореляції демонстру-
ють сильний прямий зв'язок між досліджува-
ними показниками.

Проведений вище аналіз здійснено для пе-
реважної більшості ІФС, які стосуються ви-
ключно депозитних корпорацій. Поряд з цим,
необхідним є визначення зв'язків між показни-
ком фінансіалізації та ІФС інших суб'єктів
фінансової системи — інших фінансових кор-
порацій, не фінансових корпорацій, домашніх
господарств, а також окремо ринків ліквідності
та нерухомості.

Одними з важливих показників, які харак-
теризують інші фінансові корпорації в аспекті
впливу на стійкість фінансової системи країни,
виступають співвідношення активів цих
суб'єктів до сукупних активів фінансової сис-
теми та відношення їх активів до ВВП. Зважа-
ючи на той факт, що випереджаючий розвиток
фінансового сектору над реальним супровод-
жується активним зростанням ролі фінансів у
країні, фінансіалізація впливає на зростання
зазначених ІФС інших фінансових корпорацій
поряд з депозитними корпораціями. Це
підтверджується проведеним кореляційним
аналізом, результати якого демонструють ви-
сокі значення додатних коефіцієнтів кореляції
між показником фінансіалізації економіки та
окресленими ІФС. Зокрема прямий вплив
фінансіалізації на зростання сектору інших
фінансових корпорацій спостерігається в обид-
ва періоди в таких країнах, як Австралія, Ка-
захстан, Канада, Франція, Індонезія. Проте,
Молдова та Словаччина демонструють зовсім
протилежні тенденції у цій взаємодії.

Так, у докризовий період коефіцієнти ко-
реляції переважно демонструють присутність
суттєвого оберненого зв'язку між показником
фінансіалізації та співвідношенням кредитів як
на житлову, так і на комерційну нерухомість,
до сукупних валових кредитів. У післякризові
роки ситуація змінюється.

Отже, на основі кореляційного аналізу між
показником фінансіалізації та зазначеними
вище ІФС отримано результати, які дають змо-
гу стверджувати про наявність прямого чи
оберненого зв'язку між процесом фінансіалі-
зації та рівнем стійкості фінансової системи.

Дослідивши вплив фінансіалізації на
стійкість фінансової системи країни шляхом
дослідження зв'язку між показником фінан-
сіалізації та ІФС, які визначає МВФ, пара-
лельно проведемо дослідження взаємозв'яз-



57
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2014

ку між показником фінансіалізації та показ-
ником Z-score, що розраховується для банкі-
вської системи країни, для порівняння двох
різних підходів та результатів, які вони да-
ють змогу отримати. У цьому випадку для
аналізу буде використано дані Z-score банкі-
вської системи для всіх 32 країн, включаючи
й Азербайджан.

Прямий середній та сильний зв'язок між
показником фінансіалізації економіки та по-
казником Z-score банківської системи підтвер-
джується відповідними коефіцієнтами коре-
ляції для таких країн, як Індія (0,95), Мексика
(0,94), Угорщина (0,52), Словаччина (0,62) та
Чехія (0,68). У той же час, більша кількість
країн, що склали вибірку, демонструють суттєві
від'ємні коефіцієнти кореляції, які засвідчують
наявність середнього, а в окремих випадках
сильного, оберненого зв'язку між досліджува-
ними показниками. Зокрема до таких країн
відносяться: Казахстан (-0,73), Франція (-0,61),
Грузія (-0.58), Індонезія (-0,56), Південна Аф-
рика (-0,58), Великобританія (-0,77), Молдова
(-0,80), Румунія (-0,93), Латвія (-0,66), Литва (-
0,73), Естонія (-0,71), Болгарія (-0,79). Така си-
туація говорить про те, що у докризовий період
серед досліджуваних країн прослідковується
тенденція, в якій при підвищенні рівня фінанс-
іалізації економіки країни стійкість її банківсь-
кої системи знижується, що свідчить про на-
явність негативного впливу фінансіалізації в
цьому аспекті. Це дає змогу підтвердити сфор-
мульовану гіпотезу про негативний вплив
фінансіалізації на стійкість фінансової систе-
ми.

Слід відмітити, що події недавньої світової
фінансової кризи змінили існуючі тенденції
впливу фінансіалізації на стійкість банківських
систем окремих країн. Після світової фінансо-
вої кризи 2007—2008 рр. для окремих країн
вплив фінансіалізації на стійкість банківської
системи змінився з негативного на позитивний,
що підтверджують відповідні зміни коефі-
цієнтів кореляції.

Так, зв'язок між показниками з прямого на
обернений змінився у Франції, Індонезії, Кореї,
Російської Федерації, Великобританії. Поряд
з цим, у деяких країнах у після кризовий пері-
од обернений зв'язок зберігся та в окремих ви-
падках навіть посилився. Зокрема до таких
країн відносяться: Казахстан, Китай, Грузія,
Німеччина, Південна Африка, Молдова, Руму-
нія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія. Поряд з
цим, окрема група країн, до якої увійшли Індія
та Словаччина, демонструє протилежні зміни
порівняно із зазначеними вище.

У Болгарії, Естонії, Литві, Південній Аф-
риці, Грузії, Казахстані у післякризовий пері-
од спостерігається посилення оберненого
зв'язку фінансіалізації та стійкості банківської
системи, в той час як у докризовий період кое-
фіцієнти кореляції вже демонстрували суттє-
вий рівень зв'язку між показниками. Ці країни
мають банкоцентричну фінансову систему, а
тому можемо бачити, що події недавньої світо-
вої фінансової кризи негативно вплинули на їх
банківські системи, що дає підстави стверджу-
вати про зростаючий негативний вплив фінан-
сіалізації на стійкість фінансової системи цих
країнах.

Таким чином, на основі проведеного коре-
ляційного аналізу між показником фінансіалі-
зації економіки та ІФС фінансової системи для
31 країни можемо сформувати основні аспек-
ти позитивного та негативного впливу процесу
фінансіалізації на стійкість фінансової систе-
ми країни, що дасть змогу підтвердити чи спро-
стувати висунуту нами гіпотезу. Для формулю-
вання висновків пропонуємо розділити країни,
що склали вибірку, на три групи відповідно до
класифікації ООН: розвинуті країни (Австра-
лія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Япо-
нія, Польща, Великобританія, Румунія, Латвія,
Литва, Естонія, Угорщина, Чехія, Болгарія);
країни з перехідною економікою (Казахстан,
Грузія, Російська Федерація, Молдова, Украї-
на, Вірменія); країни, що розвиваються (Брази-
лія, Китай, Індія, Індонезія, Корея, Мексика,
Філіппіни, Південна Африка, Малайзія, Сло-
ваччина).

Таким чином, відповідно до кожної з трьох
груп країн нами сформульовано висновки щодо
підтвердження чи спростування гіпотези про
негативний вплив фінансіалізації економіки на
стійкість фінансової системи.

Для групи розвинутих країн результати
розрахунків 11 ІФС відповідають направле-
ності зв'язку між показниками відповідно до
сформульованої гіпотези, що складає більшість
з усього переліку ІФС, а відтак, дають змогу
підтвердити гіпотезу про присутність негатив-
ного впливу випереджаючого розвитку фінан-
сового сектору над реальним на стійкість
фінансової системи для цієї групи країн. Щодо
групи країн з перехідною економікою відзна-
чимо, що 8 ІФС відповідають умовам сформо-
ваної гіпотези, що дає змогу зробити висновок
про її підтвердження. Всупереч висновкам
щодо зв'язку фінансіалізації та стійкості фінан-
сової системи для розвинутих країн та країн з
перехідною економікою, результати дослід-
ження для країн, що розвиваються, дозволяють
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стверджувати про відсутність негативного
впливу фінансіалізації економіки на стійкість
фінансової системи країни. Тобто для третьої
групи країн сформульована гіпотеза є не-
підтвердженою. Також слід відзначити, що для
окремих ІФС отримано однакову відповідність
зв'язку з показником фінансіалізації для всіх
трьох груп країн.

Окремо слід відзначити, що негативний
вплив фінансіалізації економіки на стійкість
фінансової системи розвинутих країн та країн
з перехідною економікою, поряд із результа-
тами розрахунків кореляції між показником
фінансіалізації та ІФС, підтверджується й ре-
зультатами кореляційного аналізу між показ-
ником фінансіалізації та Z-score стійкості бан-
ківської системи.

ВИСНОВКИ
Отже, можна зробити висновок про пере-

важання негативного впливу випереджаючого
розвитку фінансового сектору над реальним у
більшості країн світу, виключення з яких скла-
дають країни, що розвиваються. Це пояснюєть-
ся наступними твердженнями.

1. Аналізуючи зв'язок фінансіалізації еко-
номіки та стійкості фінансової системи у роз-
винутих країнах, слід підкреслити, що ці краї-
ни на момент дослідження вже характеризу-
ються максимально можливим рівнем розвит-
ку фінансового сектору, що починає негатив-
но відображатись на реальному секторі еконо-
міки, який демонструє відставання від поперед-
нього. В той же час країни, що розвиваються,
ще не досягли критичного рівня фінансіалізації
економіки, що на певний період часу стримує
виникнення деструктивних явищ у реальному
секторі економік цих країн та надмірне пере-
важання в них фінансового сектору.

2. Розвинуті країни світу мають ефектив-
ний та високотехнологічний реальний сектор,
який добре функціонує та забезпечує потре-
би економіки та населення, в той же час, не
даючи того рівня прибутків, що є можливими
для отримання від здійснення операцій на
фінансовому ринку. Фінансовий ринок цих
країн характеризується найвищим рівнем роз-
витку та функціонування поряд з іншими краї-
нами світу. В кінцевому результаті це призво-
дить до відволікання капіталу з реального сек-
тору економіки в фінансовий, що має від-
повідні негативні наслідки для цих країн. Краї-
ни з перехідною економікою знаходяться на
етапі перебудови як реального, так і фінансо-
вого секторів економіки. В цих країнах реаль-
ний сектор потребує значних фінансових інве-

стицій для оновлення фондів та впроваджен-
ня інновацій. В той же час фінансова система
цих країн є нестабільною: відбувається рефор-
мування та реорганізація банківської системи,
ринок цінних паперів майже не розвинутий,
досить поширеними є спекулятивні операції та
операції, які здійснюються з порушенням або
обходженням законодавства та ін. За таких
умов не має реально існуючого потоку необх-
ідних грошових коштів з фінансового секто-
ру економіки в реальний. Країни, що розвива-
ються, демонструють динамічні темпи еконо-
мічного зростання, в яких одночасно розви-
вається як реальний, так і фінансовий сектор
економіки. Вплив фінансіалізації на стійкість
фінансової системи цих країн не має такого
негативного впливу, як в інших країнах, оск-
ільки в них банківський сектор в поточних
умовах займає однакові позиції поряд з фінан-
совим сектором, що не дає змоги останньому
повністю "відволікати" грошові кошти з реаль-
ного сектору економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом років незалежності в Україні

сформувалась експортоорієнтована економі-
чна модель, в якій експорт слугує засобом
підвищення економічного розвитку країни та
інструментом стимулювання підвищення наяв-
них конкурентних переваг країни в умовах гло-
бальної економічної інтеграції. Проблема
ефективної інтеграції України у сучасне світо-
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THE DEVELOPMENT OF THE EXPORT POTENTIAL OF UKRAINE IN THE FIELD
OF KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Протягом років незалежності в Україні сформувалась експортоорієнтована економічна модель, в якій експорт слугує
засобом підвищення економічного розвитку країни та інструментом стимулювання підвищення наявних конкурентних пере-
ваг країни в умовах глобальної економічної інтеграції. Швидкий розвиток сфери високотехнологічних послуг став визна-
чальним фактором зростання експортного потенціалу сучасних національних економік. Метою роботи є дослідження впли-
ву експортного потенціалу високотехнологічних послуг України на конкурентоспроможність національної економіки в
умовах євроінтеграції. За допомогою побудови кореляційного поля були знайдені залежності між міжнародними індексами
оцінки конкурентоспроможності національних економік та експортного потенціалу України у сфері високотехнологічних
послуг. Досліджено розвиток експортного потенціалу України в сфері високотехнологічних послуг в координатах індексів
глобальної конкуренції. Обгрунтовано гіпотезу щодо залежності між ступенем розвитку експортного потенціалу України у
сфері високотехнологічних послуг та рівнем конкурентоспроможності національної економіки.

During the years of independence, Ukraine formed in export-oriented economic model, which serves as a means of increasing
export economic development tool to stimulate and enhance existing competitive advantages of the country in terms of global
economic integration. The rapid development of knowledge intensive services was the determining factor in the growth of export
potential of modern national economies. The aim is to study the impact of the export potential of knowledge intensive services in
Ukraine competitiveness of the national economy in terms of European integration. There were found relationship between
international the construction of the correlation fields and indexes assessing the competitiveness of national economies and the
export potential of Ukraine in the field of knowledge intensive services. There was investigated the development of export potential
of Ukraine in the field of knowledge intensive services in the coordinates indices of global competition. There was grounded
hypothesis about the relationship between the degree of development of export potential of Ukraine in the field of knowledge
intensive services and the level of competitiveness of the national economy.

Ключові слова: високотехнологічні послуги, високі технології, експортний потенціал ви-
сокотехнологічних послуг України, індекси оцінки національної економіки, високотехнологічні
послуги України в координатах індексів глобальної конкуренції.

Key words: knowledge intensive services, high technology, export potential of knowledge intensive
services of Ukraine, indexes evaluation of the national economy, knowledge intensive services of
Ukraine in terms of the indices of global competition.

ве господарство стала запорукою подальшого
розвитку національної економіки. Питання
розвитку міжнародного співробітництва є од-
ним з пріоритетних завдань зовнішньоеконом-
ічної політики України, що пов'язано з необхі-
дністю коригування галузевої спеціалізації та
географічної структури зовнішньої торгівлі
через посилення міжнародної конкуренції. В
Україні, на жаль, на всіх рівнях на сьогодні
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відсутнє розуміння виняткової ролі розробки,
освоєння і широкого використання високих
технологій в інноваційному розвитку економі-
ки. У зв'язку з цим є актуальною проблема під-
вищення конкурентоспроможності експортно-
го потенціалу національної економіки Украї-
ни за рахунок розвитку сфери високотехноло-
гічних послуг, яка займає головну роль у
стрімкому розвитку міжнародного ринку висо-
ких технологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні тенденції розвитку міжнародного
ринку високотехнологічних послуг займають-
ся наступні українські та російські вчені: Л.І. Фе-
дулова, І.В. Туманян,  М.Є. Дорошенко,
В.В. Смаль, О.Б. Саліхова, Н.І. Іванова та інші.
Серед зарубіжних вчених істотний вклад у дос-
лідження даного питання внесли Б. Хермелін,
Б. Ловендахл, Дж. Камачо, Є. Скоглі, М. Кау-
тонен, П. Хертог, Дж. Робертс, Р. Вернер,
М. Родрігес, Е. Мюллер, Т. Мері, А. Зенкер та
інші науковці. Дослідження проблеми методо-
логії оцінювання експортного потенціалу націо-
нальної економіки містяться в роботах Н.М. Юрі-
ної, Т.Г. Мельника, С.М. Козьменко, Є.О. Ше-
леста та ін. Щодо питання оцінки, розвитку та
удосконалення експортного потенціалу Украї-
ни у сфері високотехнологічних послуг як фак-
тора забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки, то воно залишається
недостатньо вивченим, що й обумовлює ак-
туальність даної роботи.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є дослідження впливу екс-

портного потенціалу України у сфері високо-
технологічних послуг на конкурентоспро-
можність національної економіки в умовах

євроінтеграції. Відповідно до
мети роботи поставлено і ви-
рішено наступні задачі: систе-
матизовано міжнародні індек-
си оцінки національної еконо-
міки України; досліджено
розвиток експортного потен-
ціалу України у сфері високо-
технологічних послуг в коор-
динатах індексів глобальної
конкуренції; обгрунтовано
гіпотезу щодо залежності між
ступенем розвитку сфери ви-
сокотехнологічних послуг Ук-
раїни та рівнем конкурентос-
проможності національної
економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах глобальних процесів становлення
постіндустріальної формації та перетворення
сфери послуг на пріоритетну галузь економіки
відбувається істотне посилення її ролі у відтво-
рювальному механізмі національної економіки,
зростанні ефективності господарювання,
збільшенні кінцевого суспільного продукту.
Україна постає перед необхідністю утвердити
науково-технічні та інформаційно-техно-
логічні основи розбудови високотехнологічно-
го сектору національного господарства [1, с.
70].

Протягом років незалежності в Україні
сформувалась експортоорієнтована економіч-
на модель, в якій експорт слугує засобом підви-
щення економічного розвитку країни та інстру-
ментом стимулювання підвищення наявних
конкурентних переваг країни в умовах глобаль-
ної економічної інтеграції. Тобто проблема
ефективної інтеграції України у сучасне світо-
ве господарство стала запорукою подальшого
розвитку національної економіки [2, с. 652—
653].

Існують різні наукові підходи щодо розра-
хунків експортного потенціалу національної
економіки [3; 4; 5; 6; 7]. В даному дослідженні
оцінку експортного потенціалу України у сфері
високотехнологічних послуг ми будемо роз-
глядати через показник експорту високотехно-
логічних послуг, який взято як результативний
чинник [8].

Швидкий розвиток сектору високотехноло-
гічних товарів та послуг став визначальним
фактором зростання економік країн світу. В
Україні сфера високотехнологічних послуг на-
бирає доволі швидких темпів розвитку і стає
важливим сектором економіки.

Рис. 1. Динаміка розвитку експортного потенціалу ринку
високотехнологічних послуг України, млн дол.

Складено на підставі дослідження [9].
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Річний обсяг експорту українського ринку
високотехнологічних послуг вже сьогодні
складає приблизно 11 млрд дол. Обсяг високо-
технологічних послуг з найбільш інтенсивним
використанням знань (HKIS) складає близько
4 млрд дол., а високотехнологічних послуг з
менш інтенсивним використанням знань (LKIS)
— 8 млрд дол. (рис. 1).

За період 1999—2010 рр. середньорічні темпи
приросту експортного потенціалу ринку високо-
технологічних послуг України склали 13,18 %.
Слід відзначити темпи середньорічного росту
LKIS-послуг, що складає 10,53 %, а також дуже
швидкі терми росту HKIS-послуг — 25,59 %.

Перехід економіки на більш високотехно-
логічний рівень приводить до зниження мате-
ріалоємності та енергоємності, та підвищення
продуктивності праці та конкурентоспромож-
ності економіки країни в цілому.

У ході досліджень нами було виокремлено на-
ступні міжнародні індекси оцінки конкурентос-
проможності України, які представлені в таблиці
1. До цих індексів були долучені індекси глобалі-
зації та індекс розвитку людського потенціалу.

Дані індекси були досліджені на пошук ста-
тистичних взаємозв'язків з експортним потен-
ціалом сфери високотехнологічних послуг
(KIS-послуг) національної економіки. При ви-
рішенні конкретних аналітичних проблем вико-
ристовувалися наступні статистичні методи:
факторний аналіз, кореляційний аналіз, одно-
факторний та багатофакторний регресійний
аналіз, методи дослідження часових рядів, ме-
тоди моделювання часових рядів, методи про-
гнозування. Емпіричною базою дослідження
послужили дані статистичної служби Євро-
пейського союзу ("Євростат"), Світового бан-
ку, ОЕСР, Державного комітету статистики
України. Для України було проведено кореля-
ційний аналіз. У ході досліджень до аналізу
були обрані нелагові моделі, у зв'язку з неве-
ликим періодом дослідження (1999—2010 рр.).
Математична модель має наступний вигляд:

Y=a+bx (1),
де a — коефіцієнт;
x — міжнародний індекс;
b — коефіцієнт.

Дане рівняння показує, що при зміні x (між-
народний індекс) на одиницю, Y (експортний
потенціал HKIS послуг) зміниться на значення
коефіцієнта b. Результати вищеприведеного
дослідження взаємозв'язків KIS та HKIS послуг
з міжнародними індексами України були ском-
поновані у таблиці 2.

З приведеної таблиці можна побачити, що
нами були знайдені математичні моделі взаємоз-
в'язку між чотирма міжнародними індексами та
експортним потенціалом високотехнологічних
послуг України, про що може свідчити значен-
ня коефіцієнта кореляції, який більший за 0,4.
Отже, покращення рівня індексу глобалізації,
індексу розвитку людського потенціалу, індек-
су глобальної конкурентоспроможності та рей-
тингу конкурентоспроможності країн призво-
дить до збільшення обсягу експортного потен-
ціалу високотехнологічних послуг України.

Отже, для розвитку експортного потенціа-
лу ринку високотехнологічних послуг слід при-
ділити увагу розвитку наступних груп показ-
ників даних індексів: 1) залучення країни до
міжнародних політичних процесів, 2) поширен-
ня технологій, 3) персональні контакти грома-
дян, 4) економічна інтеграція; 5) середня три-
валість життя при народженні, 6) індекс осві-
ти: рівень грамотності дорослого населення
країни і сукупна частка учнів та студентів,
7) рівень життя, оцінений через ВВП на душу
населення; 8) регуляторна політика; 9) торгова
політика; 10) фіскальна політика; 11) втручан-
ня держави; 12) монетарна політика; 13) інвес-
тиційна політика; 14) фінансова політика;
15) право власності; 16) боротьба з корупцією;
17) політика в сфері праці.

Швидкий розвиток експортного потенціа-
лу ринку високотехнологічних послуг України
відбувається за рахунок аутсорсингу IT-по-
слуг. Європейский досвід показує, що для
ефективного розвитку галузі аутсорсингу IT-
послуг необхідною є значна державна підтрим-
ка, елементами якої можуть бути впроваджені
в Україні: створення програм підтримки мало-
го та середнього бізнесу у сфері високих тех-
нологій; удосконалення венчурного інвесту-
вання; модернізація системи оподаткування та

Таблиця 1. Міжнародні індекси оцінки національної економіки країни

Складено автором на основі досліджень [10; 11; 12; 13; 14; 15].

№, 

з/п 
Індекси Джерело 

1 Індекс глобальної конкурентоспроможності Всесвітній економічний форум  

2 Рейтинг конкурентоспроможності країн  Міжнародний інститут розвитку управління  

3 Європейське Інноваційне табло Європейська комісія  

4 Індекс глобалізації (KOF Globalization) Швейцарський економічний інститут  

5 Індекс розвитку людського потенціалу (HDI)   

6 Індекс економічної свободи Стратегічний дослідницький інститут The Heritage Foundation  
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законодавчого регулюван-
ня сфери високих техно-
логій; підвищення ефектив-
ності системи освіти IT-
фахівців; створення про-
грам щодо впровадження
IKT у державному та при-
ватному секторі; впровад-
ження національної широ-
космугової мережі; під-
тримка стартап-руху.

Для удосконалення роз-
витку IT-сектору в Україні
слід підвищувати внутрішній
попит на аутсорсинг IT-по-
слуг. Для цього необхідно запровадити проект
впровадження аутсорсингу IT-послуг на украї-
нських підприємствах. Можна запропонувати на-
ступний алгоритм переходу підприємства на аут-
сорсинг: нормалізація бізнес-процесів; аналіз
ресурсів необхідних для аутсорсингу; аналіз ри-
зиків; оцінка ефективності; підготовка критеріїв
пошуку постачальників та договору; пошук по-
стачальника через проведення конкурсу; підпи-
сання угоди; створення мотивації для постачаль-
ника та власного персоналу; поточний контроль
за наданими послугами; аналіз ефективності аут-
сорсингової діяльності; продовження співробіт-
ництва або пошук нового постачальника.

Для країн з трансформаційною економікою,
до яких належить Україна, доцільно долучати-
ся до участі у міжнародних європейських ме-
режевих програмах, формувати власну інсти-
туційну основу розвитку високотехнологічних
послуг. Для ефективного розвитку експортно-
го потенціалу високотехнологічних послуг
України слід долучити досвід країн ЄС — 27.

ВИСНОВКИ
Систематизовано міжнародні індекси оцінки

конкурентоспроможності України. Досліджено
розвиток експортного потенціалу України в сфері
високотехнологічних послуг в координатах
індексів глобальної конкуренції. Обгрунтовано
гіпотезу щодо залежності між ступенем розвитку
експортного потенціалу України у сфері високо-
технологічних послуг та рівнем конкурентоспро-
можності національної економіки. Аналіз та про-
гнозування розвитку експортного потенціалу ви-
сокотехнологічних послуг України зі зміною кон-
курентоспроможності України є актуальним на-
уковим завданням для подальшого дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування економічних відносин у

сільському господарстві на сучасному етапі
переходить на новий рівень свого розвитку, що
перш за все пов'язано з активними ринковими
перетвореннями у аграрному секторі (які не
завжди є прогресивними) та новими інтегра-
ційними зв'язками. Одним із результатів цих
процесів є домінування великого капіталу у аг-
рарній сфері, який призвів до формування но-
вих організаційно-правових форм господарю-
вання, що визначають сучасні тренди у розвит-
ку агробізнесу України. Агрохолдинги є найак-
тивнішими учасниками економічних процесів у
трансформаційній економіці України.
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У статті досліджуються особливості діяльності в українській економіці. Проаналізовано основні переваги та
недоліки агроформувань. Проаналізовано показники ефективності діяльності агрохолдингів в Україні, а саме: ви-
трати, доходи та прибуток. Доведено, що рівень рентабельності агрохолдингів визначається не обсягом прибутку, а
рівнем витрат: чим менший рівень витрат, тим вищий рівень рентабельності. Обгрунтовано необхідність побудови
ефективної системи менеджменту для забезпечення успішності діяльності агрохолдингів. На прикладі прогресивно-
го та регресивного типу розвитку доведено, що агрохолдинги є їх симбіозом, оскільки мають елементи прогресу та
регресу.

The article is researched the notion of "adroholding" and peculiarities of their activity in Ukraine. There are analyzed
are the main advantages and disadvantages of agricultural enterprises. There are analyzed indicators of efficiency of
activity of agricultural holdings in Ukraine, namely: costs, revenues and profits. It is proved that the level of profitability
of agricultural holdings is determined not by the volume of the profits and the level of costs: the lower level of expenditures,
the higher level of profitability. The necessity of building an effective management system to ensure the successful
performance of the agricultural holdings. On the example of progressive and regressive type of development it is proved
that agroholdings is their symbiosis, as have the elements of progress and regress.
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Аналізуючи праці українських вчених,
слід зазначити, що немає однозначного по-
гляду на розвиток та діяльність агрохол-
дингів у національній економіці. Більшість
науковців з точки зору економічної ефектив-
ності оцінюють їх діяльність позитивно. Ос-
кільки ці підприємства здатні акумулювати
значні земельні та інвестиційні ресурси, ди-
намічно нарощують обсяги виробництва
сільськогосподарської продукції для задово-
лення внутрішнього і зовнішнього попиту,
підвищують ефективність господарювання на
селі, створюють нові робочі місця. Але щодо
соціально-економічної ефективності, то є
багато суперечностей щодо їх діяльності.
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Слід зазначити, що концентрація земельних
та фінансових ресурсів, і готової продукції в
межах певної компанії призводить до не-
рівномірного розподілу рентних, грошових та
негрошових доходів; відсутня також соціаль-
на корпоративна відповідальність бізнесу.
Наслідком всіх цих процесів є руйнація соц-
іальної інфраструктури на селі (закриття
шкіл, дитячих садків, будинків культури,
лікарень), масова міграція у міста, безробіт-
тя та падіння рівня життя населення.

Тому серед наукових шкіл виникають дис-
кусії щодо прогресивності чи регресивності
діяльності агрохолдингів як організаційно-пра-
вової форми в економіці України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасна економічна думка нагромадила
значний досвід з питань утворення, розвитку та
функціонування таких формувань. Серед до-
слідників проблематики їх виникнення та фун-
кціонування можна виділити вітчизняних вче-
них В. Андрійчука, В. Васильчука, В. Месель-
Веселяка, В. Нелепу, П. Cаблука, М. Хорунжо-
го, В. Юрчишина [1—4]. Дослідженням питань
розвитку агрохолдингів в Україні займаються
такі вчені, як В. Геєць, О. Бородіна, Л. Молда-
ван, І. Крючкова, С. Дем'яненко, А. Данкевич,
О. Єранкін [5—7]. Проте дана проблема є ак-
туальною для сьогодення оскільки процеси, по-
в'язані із динамічними змінами в економіці Ук-
раїни, а також євроінтеграційними процесами
потребують подальшого дослідження.

Значна увага науковців здебільшого скон-
центрована на дослідженні умов ведення і ре-
зультативність сільськогосподарського вироб-
ництва, можливостям агрохолдингів залучати
і спрямовувати ресурси на розвиток бізнесу.
Водночас, недостатньо уваги приділяється дос-
лідженню агрохолдингів з точки зору прогре-
сивності чи регресивності соціально-економі-
чного розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виокремлення особливостей

діяльності агрохолдингів в українській еко-
номіці та аналіз ознак їх прогресивного та рег-
ресивного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особливу роль у національній економіці

відіграє сільське господарство, адже ця галузь
є складовою національної економіки і визначає
основні параметри життєдіяльності суспіль-
ства.

Характерними рисами сучасного стану
сільського господарства є те, що його потен-
ціал використовується не в повній мірі, а знач-
на частина продукції сільського господарства
виробляється у індивідуальних господарствах,
і є засобом виживання значної частини насе-
лення в умовах високого рівня безробіття, не-
повної зайнятості, невиплат заробітної плати і
як наслідок — масової бідності. Тому ринкові
перетворення є необхідними у зв'язку з тим, що
попередня економічна система продемонстру-
вала свою неефективність. У свою чергу, успі-
шне реформування відносин у сільському го-
сподарстві значною мірою залежить від органі-
заційно-господарської перебудови його струк-
тури шляхом формування відповідної інфра-
структури на ринкових засадах. Ця інфраст-
руктура передбачає формування підприємств
з переробки сільськогосподарської продукції,
матеріально-технічне забезпечення аграрного
виробництва, надання послуг виробничого та
невиробничого характеру, реалізацію про-
дукції. Завдяки цьому можна мінімізувати знач-
ну кількість суперечностей функціонування і
розвитку сільського господарства, а також
створити можливості для ефективної діяль-
ності сільськогосподарських підприємств.

Отже, ринкові перетворення у сільському
господарстві України сприють утвердженню
нової за змістом системи економічних відно-
син, формуванню сучасної організаційної

Види агроформувань 
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2012 р. у % 

до 2010 р. тис. од. % тис. од. % тис. од. % 

Сільськогосподарські 
підприємства 

56493  100 56133 100 55866 100 98,9 

з них: 

Господарські товариства 7769  13,8  7757 13,8 8121 14,5 104,5 

Приватні підприємства 4243  7,5  4140 7,4 4183 7,5 98,6 

Виробничі кооперативи 952  1,7  905 1,6 856 1,6 89,9 

Фермерські господарства 41726  73,8  41488 73,9 40732 72,9 97,6 

Державні підприємства 322  0,6  311 0,6 294 0,5 91,3 

Підприємства інших 
форм господарювання 

1481  2,6  1532 2,7 1680 3,0  

Таблиця 1. Структура агроформувань України за період 2010—2012 рр.

Розроблено автором [8, с. 50].



66
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2014

структури та виникнення нових організаційно-
правових форми господарювання на селі.

В економіці України найбільш розповсюд-
женими є такі форми сільськогосподарських
підприємств: господарські товариства, приватні
підприємства, виробничі кооперативи, фер-
мерські господарства, державні підприємства
(табл. 1).

У 2012 р. у сільському господарстві функ-
ціонувало близько 55866 тис. підприємств різних
організаційно-правових форм, серед яких най-
більшу питому вагу складають фермерські гос-
подарства — 72,9 %, господарські товариства
— 14,5 %, приватні підприємства — 7,5 %, най-
меншу частку мають виробничі кооперативи,
державні підприємства та підприємства інших
форм господарювання займають частку від 1,6
% до 3 %. Ці підприємства різняться не тільки
за організаційною формою, але за розмірами
землекористування і спеціалізацією, способа-
ми організації виробництва та праці, пріорите-
тами розвитку та ефективністю сільськогоспо-
дарського виробництва. Водночас вони форму-
ють єдину структуру цього виробництва і ви-
конують свою роль у наповненні продовольчо-
го кошика держави.

У той же час недоліками даних форм гос-
подарювання є складності, пов'язані з дефіци-
том кваліфікованих управлінських кадрів на
селі, а також складності системи планування і
контролю діяльності, інерційного механізму
погодження і прийняття рішень.

З теоретичної точки зору ці організаційно-
правові форми є достатніми для розвитку рин-
кової інфраструктури, але існуючі умови гос-
подарювання та домінування інтересів велико-
го капіталу спонукали до виникнення агрохол-
дингів. На думку багатьох фахівців, виникнен-
ня агрохолдингів в країнах пострадянського

простору пов'язано з неефективністю функ-
ціонування економіки, відсутністю необхідних
інституційних і правових умов для ведення
ефективного бізнесу, неадекватною аграрною
політикою держави. В Україні однією з основ-
них економічних передумов створення агро-
холдингів стали процеси акціонування й при-
ватизації великих державних підприємств й
об'єднань. Однак основним стимулом до виник-
нення агрохолдингів є прагнення власників ка-
піталу примножити його в довгостроковій пер-
спективі.

Специфічний термін "агрохолдинг" почав
активно використовуватись в Україні в останні
роки, адже агрохолдинги нині контролюють
великі масиви земельних ресурсів. Заглиблю-
чись в етимологію терміну "агрохолдинг", слід
підкреслити, що він складається з двох слів
"agro" — сільське господарство, та "holding" —
володіння, держати. Тобто агрохолдинг — це
сільськогосподарське володіння або держання
[9]. Агрохолдинг — організаційна форма інтег-
рації агробізнесу, що створює умови для ефек-
тивного виробництва та переробки сільськогос-
подарської сировини на основі стратегічного
партнерства холдингової компанії і дочірніх
підприємств шляхом об'єднання капіталу. З
економічної точки зору, ця організаційна фор-
ма є ефективною, але вона має і недоліки, які
пов'язані з екологічними та соціальними аспек-
тами функціонування (складові сталого роз-
витку). Базуючись на реалії економічного бут-
тя та емпіричні дослідження вчених доцільно
виокремити переваги і недоліки агрохолдингів
як нових організаційно-правових форм госпо-
дарювання в економіці України (табл. 2).

Систематизація перваг та недоліків у таб-
лиці 2 свідчить, щодо переваг відносять систе-
му менежденту в агрохолдингу. Це і зазначає

Складено автором.

Таблиця 2. Переваги та недоліки агрохолдингів
Переваги Недоліки 

ефективний менеджмент – залучення 
досвідчених фахівців 

монокультурна спеціалізація 

економічна ефективність щодо управління 
власним капіталом 

ігноруванням теорії сівозмін, виснаження грунтів 

більша маневреність власного капіталу, 
раціоналізація використання ресурсного 
потенціалу, інтенсифікація та диверсифікація 
виробництва 

орієнтація на економічний ефект та ігнорування 
соціального та екологічного 

доступ до фінансів – пільгові кредити та дотації, 
залучення приватних інвестицій 

не створюють додаткові робочі місця на селі 

ефект масштабу – ефективне використання 
ресурсного потенціалу 

незацікавленість у створення соціальної 
інфраструктури на селі 

переваги вертикальної інтеграції – поєднання 
виробництва з переробкою та реалізацією 

неефективна політика збуту - орієнтація на 
зовнішні ринки 

доступ до ринків збуту – великі за обсягом 
можливості виходу на зовнішні ринки, а також 
більші можливості їх диверсифікації  

незацікавленість у здійсненні довгострокових 
інвестицій у сільськогосподарські угіддя 
внаслідок відсутності гарантій довготермінового 
використання земельних ділянок 
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вчений Ліссітса А., який підркеслює, що менед-
жмент є з'єднувальним елементом між факто-
рами виробництва, а саме: працею, капіталом,
землею та знаннями, які є необхідними для ро-
боти на високому технологічному рівні в агро-
бізнесі [10]. Тобто, вдало побудована система
управління — це запорука успішності ведення
бізнесу у сільському господарстві. Підкресли-
мо, що існують дві загальні стратегії успішно-
го ведення бізнесу. Використання їх у сільсько-
му господарстві означає досягнення макси-
мального прибутку шляхом максимальних вро-
жаїв, або мінімізація витрат за рахунок вико-
ристання сучасних технологій. Зазначимо, що
в українській економіці поведінка агрохол-
дингів як економічного суб'єкта будується на
цих двох стратегіях, ігноруючи соціальний роз-
виток.

Поряд із перевагами існує ціла низка не-
доліків у діяльності агрохолдингів. По-перше,
агрохолдинги йдуть лінією "найменшого опо-
ру" і впроваджують практично виробництво
монокультур (зерно-олійні, цукровий буряк).
Крім того, дослідження вчених ННЦ "Інститут
аграрної економіки", зокрема Л. Молдаван,
О. Бородіної, В. Юрчишина та ін. [7; 4; 11] по-
казали, що рентабельність агрохолдингів ниж-
ча від рентабельності фермерів, особистих се-
лянських та приватних господарств, а їх підроз-
діли виявилися малорентабельними або збит-
ковими, на відміну від тих господарств, які

після реформування зберегли колективні фор-
ми господарювання. До того ж, інтереси таких
підприємств нерідко суперечать вимогам ком-
плексного ведення сільськогосподарського ви-
робництва. Виробнича діяльність цих підпри-
ємств будується на домінуванні зернових та
олійних культур, які в основному, експорту-
ються. Ігноруванням теорії сівозмін призво-
дить до виснаження грунтів та втрати їх родю-
чості. Агрохолдинги не зацікавлені у створенні
нових робочих місць, у вирішенні соціально-
економічних проблем на селі. Тобто головною
метою діяльності великих холдингів є вилучен-
ня прибутків із первинних підрозділів, зокре-
ма сільськогосподарських підприємств, фер-
мерських і селянських господарств — вироб-
ників сировинної продукції, що не сприяє ви-
рішенню проблем соціально-економічного роз-
витку сільських територій.

За статистичними даними в Україні існує
значна кількість агрохолдингів. До першої п'я-
тірки входять такі UkrLandFarming, Kernel
Group, агрозхолдинг "Мрія", Миронівський
хлібопродукт, Українські аграрні інвестиції
(рис. 1).

Ці суб'єкти економічної діяльності різнять-
ся один від одного за площею земельного бан-
ку, чисельністю зайнятих, рівнем доходу та
прибутку

Рисунок 1 ілюструє, що більшість агрохол-
дингів займається вирощуванням зернових
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Рис. 1. Агрохолдинги в Україні
Побудовано автором.
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культур, соняшнику, буряків та овочів, і
майже не займаються тваринництвом, тоб-
то домінує моноспеціалізація, яка з еко-
номічної точки зору не завжди ефективна
для національного гопосдарства. Хоча
така спеціалізація дає можливості виходу
на зовнішні ринки. Базуючись статистич-
ними даними Проаналізуємо рівень рента-
бельності агрохолдингів (табл. 3).

Показником результативності діяль-
ності підприємств є рентабильність. Най-
більший рівень рентабельності має агрохолдинг
"Мрія", який складає 100,58 %, незважаючи на
те, що має прибуток, менший, ніж агрохолдинг
"Kernel Group", який має рівень рентабельності
найменший — 10,58 %. Тобто, стратегія діяль-
ності агрохолдингів повинна бути спрямована
на скорочення витрат, а не збільшення прибут-
ку.

Із вищезазначеного слідує, що досліджен-
ня агрохолдингів є доцільним крізь призму двох
типів розвитку: регресивного та прогресивно-
го. Використавши статистичні дані та дослід-
ження вчених підсумуємо, що агрохолдинги є
тією формою об'єднань у сільському госпо-
дарстві, яка синтезує у собі елементи "прогре-
су" та "регресу". Про прогресивність свідчить
забезпеченість фінансовими ресурсами та мож-
ливість їх акумуляції; маневрування та опти-
мізації напрямів їх використання; диверсифі-
кація бізнесу; розвинута спеціалізація в системі
менеджменту; застосування сучасних іннова-
ційних технологій; зменшення трансакційних
витрат та уникнення монополізму посеред-
ницьких структур; оптимізація оподаткування;
можливість залучення інвестицій та отриман-
ня кредитів; виробництво високоякісної, кон-
курентоспроможного продукції тощо. Елемен-
ти регресу виявляються у відсутності галузе-
вої диверсифікації; ігнорування соціально-еко-
номічного розвитку сільських територій, не-
рівномірність у розподілі доходів..

Зазначимо, що усі форми господарювання
є вагомою складовою сучасної структури сіль-
ського господарства, а співвідношення між
ними визначають модель його розвитку. Перс-
пективи розвитку тієї чи іншої форми визнача-
ються змістом державної політики у сфері
сільського господарства. В свою чергу ця полі-
тика формується з урахуванням стратегічних
пріоритетів та поточних завдань розвитку су-
спільства і економіки, традицій і уподобань на-
селення, можливостей внутрішнього та зовні-
шнього середовища.

Напрямом подальших досліджень є зосе-
редження уваги на розробці науково обгрун-

тованих підходів щодо диверсифікації галузей
сільського господарства з метою подолання
моноструктурності виробництва.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи все вищезазначене про особ-

ливості діяльності агрохолдингів у націо-
нальній економіці з точки зору їх прогресив-
ності та регресивності, слід зазначити, що аг-
рохолдинги, які сьогодні існують у сільському
господарстві України, є з економічної точки
зору ефективними, оскільки демонструють ра-
ціональне використання ресурсів та їх поєднан-
ня в межах одного формування (прогресивний
напрямок розвитку). Але з точки соціального
розвитку, то вони не забезпечують його в
повній мірі, що свідчить про регресивні тен-
денції.

Проведений аналіз дозволяє висловити точ-
ку зору, що поряд із агрохолдингами мають
розвиватися й інші організаційно-правові фор-
ми агробізнесу — сільськогосподарські
підприємства і фермерські господарства, пере-
робні та збутові компанії тощо. При цьому по-
трібна диверсифікація між різними організа-
ційно-правовими формами ведення агробізне-
су, для того щоб досягнути найкращого вико-
ристання ресурсів — землі, капіталу, праці, під-
приємницьких здібностей людей.

Крім цього, слід підкреслити, роль держа-
ви в особі уряду, яка повинна сприяти встанов-
ленню рівних і прозорих умов для ведення
бізнесу всіма формами господарювання в
сільському господарстві, зосередивши бюд-
жетну підтримку на інвестиціях, які стимулю-
ють зростання. Це акумулюється в розвитку
аграрної освіти й науки, створенні інформа-
ційних систем для збирання і розповсюдження
ринкової інформації серед суб'єктів ринку,
розвитку дорадчих служб та, найбільш важли-
во, сільської інфраструктури (доріг, систем
водозабезпечення, шкіл, дитячих дошкільних та
медичних закладів).

Розглядаючи перспективи розвитку агро-
холдингів на майбутнє, підкреслимо, що діяль-

Найменування 
агрохолдингу 

Дохід, 
млн 

Прибуток, 
млн 

Витрати, 
млн 

Рентабельність

,% 

UkrLandFarming 1900 541,576 1358,424 39,87% 

Kernel Group 2157 206 1951 10,56% 

Мрія 
Агрохолдинг 

347 174 173 100,58% 

Миронівський 
хлібопродукт 

1400 311 1089 28,56% 

Українські 
аграрні інвестиції 

151 47 104 45,19% 

Таблиця 3. Показники фінансового стану
агрохолдингів, 2012 р.
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ність агрохолдингів в Україні буде розширю-
ватися, тобто їх роль у розвитку агробізнесу є
значною і буде підвищуватися. Агрохолдинги
необхідно сприймати як об'єктивну реальність,
а заходами державної політики спрямовувати
їх діяльність у русло державної аграрної стра-
тегії, зокрема і щодо соціально-економічного
розвитку на селі.
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У сучасних умовах жорсткої ринкової конку-
ренції, вагоме місце серед факторів безпосереднь-
ого впливу на ефективність сільськогосподарсько-
го виробництва займає спеціалізація. Особливо
зважаючи на сучасні економічні умови функціо-
нування усього агропромислового комплексу та,
зокрема, скотарства, як його стратегічноважливої
галузі, тому на теперішній час пріоритет у досяг-
ненні економічного розвитку належить у першу
чергу спеціалізованим господарствам.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питання підвищення спеціа-
лізації агропромислового виробництва відведене
значне місце у дослідженнях О.І. Гуторова,
Л.Ю. Кучер, А.В. Кучера [1], А.М. Дубіна [2],
В.К. Збарського [3], П.К. Канінського [4], Г.М.
Кріпа [5], О.В. Крисального [6], Л.Ю. Мельника [7],
П.В. Шваба [8] та інших вчених. Проте варто
відзначити, що на сьогоднішній день і досі досте-
менно не виявлено ступінь впливу саме показників
спеціалізації виробництва продукції скотарства на
його ефективність та рентабельність, зважаючи на
регіональні аспекти розвитку галузі.

УДК [631.14:636.22/.28]:339.137

О. В. Ксьонова,
аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В
УМОВАХ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА

O. Ksonova,
PhD student, Kharkov National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev

THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF SPECIALIZED FARMS IN THE MARKETPLACE
OF CATTLE BREEDING PRODUCTION

У статті досліджено ступінь впливу спеціалізації на ефективність та конкурентоспроможність виробництва про-
дукції скотарства у Харківській області. Зважаючи на результати дослідження, можемо зробити висновок, що спе-
ціалізація виробництва є одним із пріоритетних чинників прямого впливу на рівень рентабельності виробництва про-
дукції скотарства сільськогосподарськими підприємствами регіону, адже за умови посилення спеціалізації відбу-
вається збільшення обсягів валового виробництва, що в свою чергу значним чином знаходить своє відображення у
підвищенні ціни реалізації, а отже, свідченням найбільшої конкурентоспроможності в умовах ринку саме найспеціа-
лізованіших господарств.

In the article investigated the degree of specialization influence on the efficiency and competitiveness of cattle breeding
production in the Kharkiv region. Given the results of the research, we can conclude that the specialization of production
is one of the priority factors direct impact on the profitability of cattle breeding production in the region, as provided
increasing specialization there is an increase gross production, which in turn is largely reflected in enhancing prices,
which proves greatest competitiveness in the marketplace just the most specialized farms.

Ключові слова: спеціалізація, конкурентоспроможність, рентабельність, питома вага ви-
ручки від реалізації.

Key words: specialization, competitiveness, profitability, the share of sales revenue.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТІ
Як вже зазначалось, у контексті даного до-

слідження ми вирішили дослідити чинник істотно-
го впливу на рівень економічної ефективності ви-
робництва продукції скотарства, котрим є спеціа-
лізація сільськогосподарських підприємств. А об-
'єктом нашого інтересу був насамперед її вплив на
рівень рентабельності виробництва продукції ско-
тарства у сільськогосподарських підприємствах
Харківської області. У якості показника для виз-
начення рівня спеціалізації підприємств галузі ско-
тарства нами була обрана питома вага виручки від
реалізації молока та ВРХ на забій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Таким чином, для виявлення впливу рівня спец-

іалізації агропромислових підприємств на рівень
рентабельності виробництва молока, котрий сам
по собі, на наш погляд, і є головною конкурент-
ною перевагою в ринкових умовах, ми здійснили
групування підприємств Харківської області. У
даному випадку нами відокремлено шість груп
(табл. 1).

Як ми і сподівались, збільшення рівня спе-
ціалізації сільськогосподарських підприємств ре-
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гіону саме на виробництві молока було основою
для збільшення його рентабельності. При цьому
стабільно від групи до групі відбувалось і показ-
ників інтенсифікації та концентрації виробницт-
ва, а саме чисельності поголів'я та обсягів вироб-
ництва.

Так, у 2012 р. підприємства із низьким рівнем
виробничої спеціалізації, а саме: із питомою вагою
виручки від реалізації молока на рівні до 20% заз-
нали від виробництва збитків. А найвищі прибут-
ки та відповідно найбільший рівень рентабельності
та ефективності отримали великотоварні спеціал-
ізовані підприємства VI групи, із питомою вагою
виручки від реалізації молока більше ніж 50% та
середнім поголів'ям корів у 723 гол. на підприєм-
ство. Значним прибутком закінчилось виробницт-
во та реалізація молока і для менш спеціалізова-
них господарств із питомою вагою виручки від
реалізації молока на рівні 40—50% та поголів'ям
корів 420 гол. на підприємство.

Таким чином, після ретельного вивчення ре-
зультатів по усій сукупності підприємств-вироб-
ників молока у Харківській області протягом
2008—2012 рр. ми прийшли до висновку, що належ-
ного рівня ефективності виробництва необхідно-
го для розширеного відтворення та сталого роз-
витку у перспективі досягли лише найбільш спец-
іалізовані великотоварні підприємства із питомою
вагою виручки від реалізації молока більше 40%.
Такі підприємства відзначилися найбільшими по-
казниками інтенсивності та концентрації вироб-
ництва, що й позначилося на кінцевому економіч-
ному результаті господарської діяльності. Разом
із тим, отримавши найбільш якісну продукцію, кот-
ра і була реалізована за найбільш справедливою
та вигідною ціно. Проте частка таких підприємств
у загальній сукупності, на жаль, була не дуже знач-
ною та протягом усіх 5 досліджених років не пе-
ревищувала 20%.

Отже, зважаючи на отримані результати гру-
пувань, ми прийшли до висновку, що рівень кон-
центрації та спеціалізації сільськогосподарських
підприємств на виробництві молока суттєво впли-
ває на кінцевий результат виробничого процесу,
тобто на його ефективність та конкурентоспро-
можність, економічна сторона котрих і знаходить
своє відображення у показнику рівня рентабель-
ності. У якості підтвердження цієї тези, ми прове-
ли кореляційно-регрисійний аналіз усіх сільсько-
господарських підприємств, котрі протягом 2008—
2012 рр. виробляли молоко. У якості параметрів
моделі ми обрали головні показники спеціалізації
та концентрації виробництва продукції тварин-
ництва, а саме питому вагу виручки від реалізації
молока (х1) та поголів'я корів (х2). Результати про-
ілюстровані у таблиці 2.

З побудованих регресійних рівнянь, чітко вба-
чається той факт, що підвищення спеціалізації ви-
робництва молока істотним чином впливає на
збільшення його рентабельності. Так, підвищення
питомої ваги виручки від реалізації молока на 1%
протягом п'яти років сприяло підвищенню рівня
рентабельності на 0,07—1,3%. У свою чергу,
збільшення чисельності поголів'я корів сприяло її
збільшенню на 0,005—0,09%.

При цьому, як показують коефіцієнти еластич-
ності, включені до моделі фактори кожного року
мали різний ступінь впливу на рівень рентабель-
ності виробництва молока. Так, у 2008 р., 2009 р.
та 2011 р. більший вплив на рівень рентабельності
мала спеціалізація виробництва, а саме: питома
вага виручки від реалізації, а у 2010 р. та 2012 р.
навпаки рентабельність більшим чином залежала
від концентрації виробництва, насамперед від
чисельності поголів'я корів. А при дослідженні
усієї сукупності підприємств, котрі виробляли мо-
локо протягом п'яти років, було виявлено більший
вплив все ж таки зазначеного показника концент-

Таблиця 1. Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за питомою
вагою виручки від реалізації молока, 2012 р.

Джерело: розрахунки автора за даними форми № 50 с.-г.

Показники 

Групи підприємств за питомою вагою виручки від реалізації молока, % 

У
 с
ер
ед
н
ьо
м
у
 

I II ІІІ IV V VI 

до 10 10-20 20-30 30-40 40-50 більше 50 

Кількість підприємств 51 37 45 39 23 12 207 

Питома вага виручки від реалізації 
молока, % 

4,6 13,7 23,8 35,1 44,6 54,7 23,5 

Середні витрати на 1 корову, грн. 5407,5 6529,6 7214,7 7616,3 7829,5 8411,6 7155 

Поголів'я корів, гол. 115 214 249 352 420 723 276 

Середньорічний удій на 1 корову, кг 2471,6 3306,8 4192,6 4515,6 5300 6219,6 3823 

Валове виробництво молока, ц 2842,3 7076,6 10440 15895 22260 44967,7 11699 

Виробнича собівартість 1 ц молока, грн. 218,8 197,5 172,1 168,7 147,7 135,2 178,5 

Повна собівартість 1 ц молока, грн. 239,2 228,1 208,6 197,4 172,1 163,2 210,8 

Ціна реалізації 1 ц, грн. 225,3 225,7 226,7 230,8 242,7 248,6 230,0 

Прибуток (збиток) на 1 ц, грн. -13,9 -2,4 18,1 33,4 70,6 85,4 19,2 

Рівень рентабельності (збитковості), % -5,8 -1,1 8,7 16,92 41,0 52,3 9,2 
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рації виробництва. Значення коефіцієнтів коре-
ляції та детермінації вказують на те, що впродовж
усього дослідженого періоду рівень рентабель-
ності виробництва молока більш ніж на 85% зале-
жав від рівня концентрації та спеціалізації вироб-
ництва. А фактичні значення критерію Фішера на-
очно підтверджують достовірність побудованих
моделей.

За відповідним сценарієм задля визначення
впливу спеціалізації виробництва на його еко-
номічні результати нами було здійснене й групу-
вання сільськогосподарських підприємств Харкі-
вської області за питомою вагою виручки від реа-
лізації на забій ВРХ у живій масі (табл. 3).

Як бачимо, у результаті групування сільсько-
господарських підприємств регіону з метою виз-
начення впливу спеціалізації виробництва на еко-
номічні результати вирощування приросту живої
ваги ВРХ, навіть в умовах значної збитковості ви-
робництва у середньому по регіону, нам вдалося
виділити із загальної сукупності прибуткові гос-
подарства.

Проте у переважної більшості підприємств
результати були зовсім протилежними. Так, кон-
статацією цього є той факт, що переважна
більшість груп підприємств понесла досить ваго-
мих збитків.

Таким чином, у 2012 р. рівень рентабельності
вирощування та реалізації на забій ВРХ становив
15,2 %, що зважаючи на зовсім невтішні результа-
ти інших підприємств, було зовсім непоганим ре-
зультатом. Але частка цих підприємств, на жаль,
була дуже не значною та протягом усіх п'яти років
не перевищувала позначку у 4% від загальної су-
купності підприємств.

Маючи на меті більш детальне вивчення фак-
торів впливу на формування прибутковості у м'яс-
ному підкомплексі скотарства Харківської області
та зважаючи на результати попереднього групу-

вання, ми вирішили провести економетричне дос-
лідження впливу показників спеціалізації на рен-
табельність та конкурентоспроможність вирощу-
вання та реалізації на забій ВРХ (табл. 4).

У якості факторних ознак ми, як і у випадку із
молочним підкомплексом, обрали питому вагу ви-
ручки від реалізації ВРХ на забій (х1) та чи-
сельність поголів'я худоби (х2).

Отримані у результаті опрацювання даних
рівняння вказують, що, як і в ситуації із виробниц-
твом молока рівень спеціалізації є фактором знач-
ного впливу на рівень рентабельності виробницт-
ва, точніше на зменшення рівня збитковості. Адже
протягом усього дослідженого п'ятиріччя
збільшення питомої ваги виручки від реалізації на
забій ВРХ на 1% було запорукою зменшення збит-
ковості виробництва на 0,5—0,9%, а збільшення чи-
сельності поголів'я худоби на 1 голову в свою чер-
гу на 0,02—0,05%.

Разом із тим, зважаючи на коефіцієнти елас-
тичності факторів, кожного року ступінь впливу
теж був різним. Так, у 2008 р., 2011 р., та 2012 р.
зниження рівня збитковості виробництва у більшій
мірі залежав від питомої вага виручки від реалі-
зації, а у 2010 р. та 2009 р. навпаки від чисельності
поголів'я ВРХ. При цьому, як і у випадку із еконо-
метричним аналізом виробництва молока, по за-
гальній сукупності підприємств протягом усіх п'я-
ти років більший вплив на зменшення збитковості
мало все ж таки збільшення чисельності поголів'я
ВРХ. На адекватність отриманих результатів вка-
зують і значення критеріїв Фішера. В свою чергу,
отримані коефіцієнти кореляції та детермінації
підтверджують, що впродовж усіх п'яти років
рівень рентабельності виробництва, а у даній си-
туації скорочення рівня збитковості вирощуван-
ня та реалізації на забій ВРХ, залежала від кон-
центрації та спеціалізації виробництва приблиз-
но на 80%.

Таблиця 2. Параметри економетричних моделей залежності рентабельності виробництва
молока (у) від питомої ваги виручки від реалізації (х1) та чисельності поголів'я корів (х2)

сільськогосподарських підприємствах Харківської обл., 2008—2012 рр.

Джерело: розрахунки автора за даними форми № 50 с.-г.

Роки Лінійна регресійна модель 

Коєфіцієнти 
еластичності 

Парний 
коеффіцієнт 
кореляції 

(r) 

Коефіцієнт 
детермінації 

(R2) 

F-критерій Фішера 
n 

Ех1 Ех2 F-факт F-табл 

2008 У=-8,28+0,75х1+0,005х2 1,381 0,096 0,861 0,824 18,29 4,53 159 

2009 У=-8,04+0,35х1+0,02х2 1,033 0,701 0,834 0,773 10,38 4,53 138 

2010 У=-12,96+0,067х1+0,086х2 0,054 0,801 0,875 0,852 30,04 4,53 135 

2011 У=-15,00+1,27х1+0,019х2 1,254 0,224 0,891 0,883 88,11 4,53 132 

2012 У=-17,53+0,090х1+0,028х2 0,142 0,518 0,877 0,855 32,34 4,53 207 

У серед-
ньому за 
2008–
2012 рр. 

У=-12,78+0,084х1+0,03х2 0,106 0,459 0,878 0,856 33,07 4,53 771 
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ВИСНОВКИ
Таким чином, спеціалізація виробництва

продукції скотарства є основою його економіч-
ної ефективності та конкурентоспроможності.
Так за рахунок позитивної дії чинників спеціа-
лізації відбувається збільшення продуктивності
тварин та якості продукції, що є основою змен-
шення розміру виробничої та повної собівар-
тості з одночасним збільшенням ціни її реалі-
зації.

Але, в той же час, нарощення рівня концент-
рації та спеціалізації виробництва можливе лише
до певної межі, перетнувши яку, відбувається зво-
ротна дія та виробництво починає втрачати досяг-
нутого рівня ефективності. Відбувається це через
ускладнення управлінських процесів, ускладнен-
ня координації та контролю за виробничим про-
цесом, надмірні транспортні витрати, та постійно
зростаючу потребу у лімітованих виробничих ре-
сурсах [9, c. 54]. При цьому на сучасному етапі,
збільшення інтенсифікації та спеціалізації
сільськогосподарського виробництва відбуваєть-
ся за експансії ринку агрохолдингами, значна доля
яких створюється за рахунок іноземного капіта-
лу.

Тому цілком обгунтованою, на нашу думку, є
позиція чималої кількості вітчизняних науковців,
котрі стверджують, що надмірна концентрація ви-
робництва в "руках" агрохолдингів породжує мо-

нополізацію ринку, котра негативно впливає на
соціальні результати виробництва сільськогоспо-
дарської продукції [10].

Через це процеси надмірної концентрації та
холдингізації вимагають неодмінного втручання
держави задля його регулювання. Адже агрохол-
динги хоча й досягають значних економічних ре-
зультатів своєї діяльності, проте разом із тим
відбувається зниження соціальної ефективності,
насамперед через згадану вище монополізацію та
певне ігнорування соціальних наслідків, до яких
вона призводить. Тому, на наш погляд, з метою
врахування як економічних так і соціальних інте-
ресів громадян необхідне інституційне регулюван-
ня ситуації з залученням до цього процесу як пред-
ставників від бізнесу, так і представників із верств
сільського населення, державної влади та місце-
вого самоврядування. А головною задачею цих
соціальних інституцій має стати формування со-
ціоекономічного напряму подальшого розвитку
агропромислового комплексу задля всебічного
задоволення потреб усіх суб'єктів безпосередньо
причетних до процесу агропромислового вироб-
ництва.

Література:
1. Гуторов О.І. Економічні засади формуван-

ня прибутковості виробництва молока в аграрних
підприємствах: теоретико-прикладний аспект:

Таблиця 3. Групування сільськогосподарських підприємств Харківської області за питомою
вагою виручки від реалізації на забій ВРХ у ж. м.; 2012 р.

Джерело: розрахунки автора за даними форми № 50 с.-г.

Показники 

Групи підприємств за питомою вагою виручки від ВРХ на забій (у ж. м.), % 

У
 с
ер
ед
н
ьо
м
у
 

I II ІІІ IV V VI 

до 10 10-20 20-30 30-40 40-50 більше 50 

Кількість підприємств 63 54 32 29 26 8 212 

Питома вага виручки 
від реалізації ВРХ на 
забій, % 

3,9 14,2 23,4 34,7 46,2 58,9 20,9 

Середні витрати на  
1 голову ВРХ, грн. 

3775,3 3931,6 4047,8 4359,7 4678,1 4866,3 4088 

Поголів'я ВРХ, гол. 236 408 492 637 887 929 479 

Середньорічний 
продуктивність ВРХ, 
кг 

152,9 164,6 170,8 176,2 200,6 294,5 166 

Валове виробництво 
приросту живої ваги 
ВРХ, ц 

360,8 671,6 840,3 1122,4 1779,3 2735,9 805 

Виробнича 
собівартість 1 ц 
приросту ВРХ, грн. 

2469,1 2388,6 2369,9 2474,3 2332,1 1652,4 2387 

Повна собівартість 1 ц 
приросту ВРХ, грн. 

2634,6 2412,6 2318,6 2152,7 1351,8 1127,6 2251 

Ціна реалізації 1 ц, 
грн. 

1184,2 1211,3 1232,5 1256,1 1278,6 1298,7 1229 

Прибуток (збиток) на 
1 ц, грн. 

-1450,4 -1201,3 -1086,1 -896,6 -73,2 171,1 -1026 

Рівень рентабельності 
(збитковості), % 

-55,1 -49,8 -46,8 -41,65 -5,4 15,2 -45,6 
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Роки Лінійна регресійна модель 

Коєфіцієнти 
еластичності Парний 

коеффіцієнт 
кореляції (r) 

Коефіцієнт 
детермінації 

(R2) 

F-критерій 
Фішера 

n 

Ех1 Ех2 
F-
факт 

F-
табл 

2008 У=-42,6+0,55х1+0,016х2 -0,933 -0,457 0,885 0,88 153,23 4,53 173 

2009 У=-59,33+0,5х1+0,03х2 -0,602 -0,681 0,891 0,882 83,73 4,53 151 

2010 У=-71,72+0,054х1+0,077х2 -0,062 -1,635 0,876 0,852 30,14 4,53 140 

2011 У=-61,17+0,85х1+0,025х2 -1,263 -0,628 0,863 0,821 19,67 4,53 140 

2012 У=-75,96+0,91х1+0,03х2 -0,899 -0,587 0,837 0,773 10,35 4,53 212 

У 
середньому 
за 2008-
2012 рр. 

У=-66,12+0,15х1+0,07х2 -0,189 -1,601 0,891 0,882 46,8 4,53 816 

Таблиця 4. Параметри економетричних моделей залежності рентабельності виробництва
приросту ВРХ у ж.м. (у) від питомої ваги виручки від реалізації (х1) та чисельності поголів'я

(х2) сільськогосподарських підприємствах Харківської обл., 2008—2012 рр.

Джерело: розрахунки автора за даними форми № 50 с.-г.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
(АКТУАЛЬНІСТЬ)

Ефективна інтеграція до світового еконо-
мічного простору є важливим напрямом розвит-
ку України в сучасних умовах. Успіх зовнішнь-
оекономічної політики держави, входження її
до системи світогосподарських зв'язків зале-
жить від рівня власної міжнародної конкурен-
тоспроможності. Орієнтація державної політи-
ки на підвищення конкурентоспроможності
економіки дасть змогу чітко окреслити свою

УДК 336.6:330.1

Ю. М. Мельник,
здобувач, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Yu. Mel'nik,
researcher, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

SOCIAL ASPECTS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR

Перехід України до сталого економічного розвитку, її інтеграція до європейського співтовариства вимагають
запровадження сучасної практики взаємодії суспільства, держави і бізнесу. Поняття конкурентоспроможності про-
дукції визначено тільки у XX столітті, але формування конкурентних відносин відбувалось значно раніше. Поняття
конкурентоспроможності є похідним від конкуренції та обумовлене законами її дії, механізму забезпечення кон-
курентних переваг продукції та товаровиробників, виявлення цінностей споживачів та інших. У статті розглянуто
основні трактування категорій конкуренції та конкурентоспроможності, викладено авторське бачення конкурен-
тоспроможності та соціальної конкуренції бізнесу.

Соціальна орієнтація дільності підприємств агропродовольчої сфери є важливим інструментом підвищення їх
конкурентоспроможності. Соціальна конкуренція аграрного бізнесу передбачає неухильне виконання вимог зако-
нодавства, чітку сплату податків, облік загальноприйнятих етичних норм у практиці ведення справ, інвестиції в роз-
виток персоналу, виплату вищої зарплати, допомогу у вирішенні соціальних проблем співробітників та їх сімей, за-
хист навколишнього середовища, підтримку благодійної діяльності фондів, забезпечення робочими місцями, ство-
рення безпечних умов праці та охорону здоров'я.

Ukraine's transition to sustainable economic development and its integration into the European community, require
the introduction of modern practices of interaction between society, government and business. The concept of competitive
products specified only in the XX century, but the formation of competitive relations took place much earlier. The concept
of competitiveness is derived from competition laws and is due to its action mechanism to ensure competitive advantages
of products and manufacturers, identify values and other consumers. This paper reviews the main treatment categories
of competition and competitiveness, the author sets out vision for competitiveness and social competition business.
Social orientation dilnosti agri-business sphere is an important tool to improve their competitiveness. Social competition
Agribusiness provides strict implementation of legal requirements, accurate payment of taxes, registration accepted
ethical standards in the practice of doing things, investment in staff development, pay higher wages, assistance in solving
social problems of employees and their families, the environment, supporting charitable fund , provide jobs, create safe
working conditions and health.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, соціальна конкуренція, конкурентні
переваги, суб'єкти господарювання.

Key words: competition, competitiveness, social competition, competitive advantage, businesses.

роль та місце на міжнародних ринках і розши-
рити можливості для реалізації зовнішньоеко-
номічної політики держави. Фактором досяг-
нення цілей слугуватиме раціональне поєднан-
ня загальнодержавних пріоритетів підтримки
конкурентних переваг країни в цілому і окре-
мих її регіонів, галузей, підприємств.

Конкурентоспроможність суб'єктів госпо-
дарської діяльності характеризує ефективність
інноваційної діяльності та потенційні можли-
вості підприємства в умовах конкурентного се-
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редовища. Для підприємців конкуренція висту-
пає стимулом до підвищення продуктивності
праці, постійного пошуку і вдосконалення ви-
робничої та комерційної діяльності, науково-
технічного та інноваційного розвитку, впровад-
ження нових форм організації й управління
бізнесом. Тому сьогодні питанню конкуренто-
спроможності присвячено значну кількість на-
укових досліджень. Разом з тим, як показує
аналіз, наявні дослідження, наукові праці не да-
ють відповіді на деякі питання, зокрема серед
невирішених проблем слід відзначити існуючу
невизначеність понятійного апарату, який вико-
ристовується, відсутність у вітчизняних і зару-
біжних учених єдиної думки щодо сутності по-
няття "конкурентоспроможність". Від розумін-
ня сутності цього питання у значній мірі зале-
жать науково-методичний інструментарій вир-
ішення проблем конкурентоспроможності (оц-
інки її рівня, вибір та обгрунтування заходів
щодо підвищення конкурентоспроможності
тощо).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наведеним питанням присвячені досліджен-
ня багатьох вчених. А. Сміт, А. Маршал, А. Кур-
но, Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, Й. Шумпетер,
Ф. Хайєк та інші послідовно розвивали вчення
про конкуренцію. Сформульовані ними основні
положення були розвинені у працях сучасників
— зарубіжних і вітчизняних вчених: М. Пор-
тера, Дж. Стіглера, Ф. Шерера, Д. Росса, Л. Ва-
вермана, В. Віскузі, Дж. Вернона, І. Кірцнера,
С. Авдашевої, Г. Азоєва, М. Книша, В. Нови-
кова, Н. Розанової, Р. Фатхутдінова, А. Шасті-
тко, А. Юданова та інших. Питання розвитку

теорії та практики аспектів соціальної відпові-
дальності бізнесу знайшли висвітлення в робо-
тах зарубіжних та українських вчених: Черних
О.В., Алексєєва А., Гессен А.Є., Деркач С., Смов-
женко Т.С., Кузнєцова А.Я., Сівак О.Б., Колот
А.М., Друкер П., Керолл А., Мескон М., Гришо-
ва І.Ю., Кужель В.В., Шабатура Т.С., Чирва О.Г.,
Гнатьева Т.Н., наукові розробки яких в аспек-
тах формування інноваційного потенціалу
підприємств, фінансового забезпечення їх стра-
тегічного розвитку, державної підтримки інно-
ваційного розвитку підприємств аграрного сек-
тора і т.д. базуються на досвіді зарубіжних країн
і моделях соціальної відповідальності. Незважа-
ючи на значні досягнення в теорії конкурентос-
проможності, проблеми забезпечення конку-
рентоспроможністі залишаються актуальними
й потребують удосконалення методологічних
питань та проведення гносеологічного дослід-
ження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження еволюції теорій

конкурентоспроможності, удосконалення
дефініції конкурентоспроможності фірми, ви-
явлення соціальних аспектів конкурентоспро-
можності агарарних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Конкуренція — одна з головних рис ринко-

вої економіки. Вона виконує роль регулятора
темпів і обсягів виробництва, спонукаючи ви-
робника запроваджувати науково-технічні до-
сягнення, підвищувати продуктивність праці,
вдосконалювати технологію, організацію праці
тощо. Вона сприяє витісненню з виробництва
неефективних підприємств, раціональному ви-

Таблиця 1. Погляди на дефініції конкуренції та конкурентоспроможності

Автори Визначення 

Макконнелл К.Р.,  
Брю С.Л. 

Конкуренція – це існування на ринку більшої кількості незалежних покупців та 
продавців, здатність вільно входити на ринок та лишати його [1] 

Шумпетер І. Конкурентоспроможність – це постійні радикальні нововведення, які забезпечують 
здатність товарів займати певну ринкову нішу [2] 

Федулова Л.І.  Конкурентоспроможність – це процес управління певною сферою діяльності для 
завоювання довгострокових конкурентних позицій [3] 

Азоєв Г.Л. Конкуренція – суперництво на якомусь полі діяльності між окремими юридичними 
та фізичними особами, що зацікавлені в досягненні однієї цілі [4] 

Юданов А.Ю. Ринкова конкуренція – це боротьба фірм за обмежений об'єм платоспроможного 
попиту споживачів, що ведеться ними на приступних сегментах ринку [5] 

Черванев Д.М.,  
Рейкова Л.І. 

Конкурентоспроможність – це сукупність відмінних від аналогів якісних та вартісних 
характеристик, які забезпечують потреби споживачів [6] 

Гельвановський М.Н. Конкурентоспроможність – це стан ціни та якості конкурентних товарів, які 
вироблені певним підприємством [7] 

Закон України "Про 
захист економічної 
конкуренції" від 11 січня 
2001 року № 2210-ІІІ  

Конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання з метою одержання 
прибутку завдяки власним зусиллям переваг над іншими суб'єктами господарювання 
[8] 

Авторські визначення 

Конкурентоспроможність фірми – це стратегічна поведінка фірми на ринку, 
направлена на забезпечення і підтримку сталого розвитку фірми, держави і 
суспільства в економічній, екологічній та соціальній сферах 

Соціальна конкуренція бізнесу – це процес досягнення конкурентних переваг на 
основі системи взаємовідносин, що існують між суб’єктами господарювання і 
суспільством, в якому вони функціонують, з метою досягнення взаємного 
економічного та соціального ефекту 
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користанню ресурсів, запобігає проявам моно-
полізму. Від рішення проблеми підвищення
рівня конкурентоспроможності підприємств
будь-якої форми власності, оптимізації їх фун-
кціонування та виживання в ринковому середо-
вищі багато в чому залежить якість відтворю-
вальних процесів, дохідність підприємств, їх
адаптація до ринкових умов та подальший еко-
номічний розвиток. Конкуренція веде до по-
стійного росту ефективності виробництва, спо-
нукає виробників уникати збитків та скорочу-
вати витрати.

Поняття конкурентоспроможності про-
дукції визначено тільки у XX столітті, але фор-
мування конкурентних відносин відбувалось
значно раніше. Поняття конкурентоспромож-
ності є похідним від конкуренції та обумовлене
законами її дії, механізму забезпечення конку-
рентних переваг продукції та товаровиробників,
виявлення цінностей споживачів та інших. Тому
доцільно дослідити основні трактування кате-
горій конкуренції та конкурентоспроможності
(табл. 1).

Таким чином, в умовах соціально орієнтова-
ної ринкової економіки варто розглядати кон-
курентоспроможність аграрних підприємств в
аспекті переорієнтації конкурентних переваг з
досягнення суто економічного ефекту на по-
єднання дій у сфері екологічної та соціальної
відповідальності. Переорієнтація конкурентос-
проможності бізнесу на соціальну спрямо-
ваність враховує дії компанії відносно середо-
вища, в якій вона функціонує і її вплив на це се-
редовище. Велике значення при цьому має ото-
чення компанії, яке представлене безпосеред-
ньо і побічно зацікавленими особами в діяль-
ності компанії: партнерами, споживачами, пра-
цівниками та їх представниками, спільнотами,
в яких знаходиться компанія, неурядовими
організаціями, фінансовими інститутами, інве-
сторами, державою. Сукупна діяльність і ак-
тивність зазначених вище зацікавлених осіб
може суттєво вплинути на: конкурентні перева-
ги компанії; її репутацію; її здатність залучати
та утримувати працівників, споживачів, клієнтів
або користувачів; забезпечення внутрішньої
мотивації працівників, у тому числі шляхом
підвищення продуктивності їхньої праці; підви-
щення привабливості компанії для фінансових
агентів (інвесторів, кредиторів і т.д.); її відноси-
ни із зовнішнім оточенням — партнерами, дер-
жавою, ЗМІ, споживачами і суспільством, в яко-
му вона функціонує.

Соціальна конкуренція аграрного бізнесу,
крім виробництва якісних продуктів, передба-
чає неухильне виконання вимог законодавства,
чітку сплату податків, облік загальноприйнятих
етичних норм у практиці ведення справ, інвес-
тиції в розвиток персоналу, виплату вищої зар-

плати, допомогу у вирішенні соціальних про-
блем співробітників та їх сімей, захист навко-
лишнього середовища, підтримку благодійної
діяльності фондів, забезпечення робочими
місцями, створення безпечних умов праці та
охорону здоров'я. Соціальна конкуренція бізне-
су повинна починатися всередині організації з
відповідального ставлення до персоналу орган-
ізації (створення нових робочих місць; просу-
вання сучасних стандартів і технологій вироб-
ництва; утвердження принципів соціального
партнерства, справедливості, прозорості у тру-
дових відносинах; підвищення оплати праці;
зростання продуктивності праці; розвиток влас-
ного персоналу поліпшення умов охорони праці
і т.д).

У сучасній економічній теорії виділяють три
концептуальні підходи до конкуренції:

— поведінковий, який розглядає конкурен-
цію як зіткнення, боротьбу, змагання суб'єктів
господарювання (його представники — А. Сміт,
М. Портер, А. Юданов та ін.);

— структурний передбачає аналіз структу-
ри ринку і конкурентного середовища, тобто
умов і факторів, що визначають і впливають
на розвиток підприємництва (К. Макконелл,
С. Брю, Ф. Шерер, Д. Росе, Дж. Мейсон, С. Ав-
дашева, Н. Розанова та ін.);

— функціональний підхід акцентує увагу на
ролі конкуренції в економіці (А. Сміт, Й. Шум-
петер, Ф. Хайєк, В. Новиков та ін.) [9].

Конкуренцію як суперництво індивідуаль-
них продавців і покупців на ринку за більш
вигідні продажі і покупки відповідно розглядав
А. Сміт. Поведінкове трактування конкуренції
полягає в ринковій боротьбі за гроші покупця
шляхом постійного задоволення його зростаю-
чих потреб. Структурне трактування конку-
ренції передбачає проведення аналізу структур-
них елементів ринку, визначення правил повед-
інки продавців та покупців. Функціональне
трактування конкуренції визначає постійне
відновлення товару на ринку шляхом впровад-
ження інновацій у розробку і випуск продукції.

Структурний підхід характеризується
зміщенням аналітичної роботи в дослідження
ринку й умов, які його характеризують. Таким
чином, у центрі уваги стає не суперництво фірм
за залученням покупців, а виявлення можливо-
стей впливу на загальний рівень цін на ринку.

Прихильник третього підходу Й. Шумпетер
визначає конкуренцію як суперництво старого
з новим, з інноваціями. При такому підході вчені
в першу чергу звертають увагу на важливість
наслідків конкурентної боротьби.

Постулати вільної конкуренції та взаємо-
зв'язані з нею економічні системи були вперше
закладені в класичній економіці. До представ-
ників класичної школи економічної науки XVIII
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століття, які розглядали теоретичні основи
ко нкур ент оспр омо ж но ст і  нал еж ит ь А.
Сміт. У роботі "Дослідження про природу та
причини багатства народів" він обгрунтував пра-
вила функціонування вільного ринку під впли-
вом економічних законів, що координують по-
ведінку покупців та споживачів. Вільна конку-
ренція виступає рушійною силою дії ринкового
механізму. Держава в цілому не повинна втру-
чатися в економіку і торгівлю, тому що там діє
"невидима рука" — автоматичний урівноваже-
ний механізм конкурентного ринку.

Послідовником теорії А. Сміта став Д. Рі-
кардо, який доповнив його дослідження теорією
порівняльних переваг: ринкові сили самі спря-
мовують ресурси країни туди, де вони найбільш
продуктивні. Теоретична модель досконалої
конкуренції вченого стала основою для обгрун-
тування цінового регулювання ринку та розвит-
ку капіталістичної економіки.

Підтримав погляди Д. Рікардо Дж. Мілль,
який вважав, що вільна конкуренція є єдиним
регулюючим фактором встановлення ціни, за-
робітної плати, ренти та є законом, який ви-
значає правила такого регулювання. Вчений не
підтримував соціалізм, вважав, що він знищить
конкуренцію, але в той самий час він був не по-
вністю задоволений природною конкуренцією,
яку спостерігав. Праці Дж. Мілля містять низ-
ку оригінальних ідей, що є значним внеском у
науку. Найважливіша з них — теорія попиту та
пропозиції. Безпосередньо ціни встановлюють-
ся конкуренцією, яка виникає тоді, коли поку-
пець намагається купити дешевше, а продавці
продати дорожче. При вільній конкуренції рин-
кова ціна урівноважує попит та пропозицію.

Наукові дискусії про характер ціноутворен-
ня в умовах монополії та появи нецінових форм
конкуренції знайшли своє відображення в пра-
цях Е. Чемберлена та Дж. Робінсон. Головним
об'єктом досліджень у роботі Е. Чемберлена
"Теорія монополістичної конкуренції" є опти-
мізація ринкових взаємовідносин і виробничої
діяльності монополій, що конкурують між со-
бою в умовах масового виробництва спеціалізо-
ваної продукції. Він виявив, що монополія і кон-
куренція не є взаємовиключними поняттями.
Поєднання монополії з конкуренцією дося-
гається в умовах створення ринку одиночних
товарів і диференціації продукту, при цьому на
ринку діють багато продавців, товар якісно
різнорідний (диференційований), вхід у вироб-
ництво товарів близьких товарних груп не об-
межений. Таку ринкову ситуацію Е. Чемберлен
назвав "мополістичною конкуренцією".

У роботі "Економічна теорія недосконалої
конкуренції" Дж. Робінсон переглянула тради-
ційну теорію цінності, що базується на кон-
цепції досконалої конкуренції, дослідила меха-

нізми ринкової конкуренції, монополізації рин-
ку в системі приватного підприємництва. Фак-
тично визнала наявність монополій і немонопо-
лістичних фірм. Але при цьому відійшла від ро-
зуміння "досконалої" і "недосконалої конку-
ренції", прийнятих у літературі кінця XIX по-
чатку XX ст., коли досконалу конкуренцію ото-
тожнювали з вільною конкуренцією, а недоско-
налу розглядали у зв'язку з монополією, соц-
іальною несправедливістю. Під "досконалою
конкуренцією" Дж. Робінсон розуміла зрілу
монополію (абсолютну монополію), яка прямує
не до максимізації прибутку, а до мінімального
ризику й забезпечення стійких темпів зростан-
ня. "Недосконалою" вона назвала конкуренцію
за отримання високих монопольних прибутків.
Монополії, на її думку, виступають дестабілі-
зуючим фактором соціально-економічних
відносин. На основі цього Дж. Робінсон прий-
шла до необхідності державного регулювання,
ринку товарів.

Ідею оцінювання цінності товару через фак-
тори "споживчої вартості" та "вартості" у праці
"Капіталі" виклав К. Маркс. Споживчу вартість
він визначає як сукупність корисних властиво-
стей товару та здатність задовольняти яку-не-
будь потребу суспільства або окремої людини
(може слугувати їжею, бути одягом або іншим
корисним предметом). Товар повинен мати не
просто споживчу вартість, а суспільну спожив-
чу вартість, коли він покликаний задовольняти
потреби не самого виробника, а інших членів
суспільства, до яких потрапляє у процесі обміну.
Ідея виміру цінності товару дістала подальшо-
го розвитку в теорії оцінки якості продукції та
конкурентоспроможності.

Подальші теоретичні дослідження питань
конкуренції та забезпечення конкурентоспро-
можності пов'язані з формуванням "неокласич-
ної економічної теорії" і представлені в роботах
П. Самуельсона, Ф. Візера, Ф. Хайєка, К. Мен-
гера, Е. Бем-Баверка, Ф. Еджворта, А. Мар-
шалла, Й. Шумпетера, В. Нордхауса, М. Порте-
ра та інших. Неокласична школа більш точно та
повно представила вплив досконалої конку-
ренції на цінову систему. Кінець XIX та поча-
ток XX століть ознаменувався періодом істот-
них змін у поглядах на конкуренцію та її зна-
чення в економіці. Невдоволення існуючою
моделлю досконалої конкуренції було пов'я-
зане з приверненням уваги тільки до цінової
конкуренції і неможливістю через це розкри-
ти сутність конкурентної діяльності. У резуль-
таті в економічну теорію введений новий ме-
тодологічний підхід — маржиналізм, який ви-
ник у середині XIX ст. і набув поширення у 70-ті
роки XX ст. Його представниками є К. Мен-
гер, А. Маршалл, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер та
інші.
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У своїх працях А. Маршалл більш послідов-
но та повно обгрунтував механізм автоматично-
го встановлення рівноваги на ринку за допомо-
гою досконалої (чистої) конкуренції та дії за-
конів граничної корисності, граничної продук-
тивності, ввів поняття еластичності попиту, ви-
ділив три періоди рівноваги попиту і пропозиції.

Представник ліберальної економіки Ф. Ха-
йєк вперше включив у ефективну конкуренцію
фактор монополії на інформацію, що створю-
ють більше конкурентних можливостей.

Теорія "монополістичної конкуренції" або
"працездатної конкуренції" Й. Шумпетера ви-
знає існування великих фірм, які займають ліди-
руючі позиції на ринку. На його думку, така си-
туація забезпечує найкращі умови для розвит-
ку суспільного виробництва, сприяє розквіту
творчої сили корпорацій, удосконаленню кон-
куренції, усуненню всіх негативних сторін мо-
нополії та подоланню анархічних наслідків
вільної конкуренції. Він пов'язує ефективну
конкуренцію з виробництвом нової продукції,
впровадженням нових технологій, нових ре-
сурсів, нового типу організації, вдосконаленням
умов виробництва, тобто інновацією.

Об'єднав в одну концепцію неокласичну
мікроекономіку й кейнсіанську макроекономіку
П. Самуельсон. Він був одним із засновників
неокейсіанства та запропонував теорію виявле-
них уподобань, у якій визначаються уподобан-
ня споживача на основі його поведінки. Учені
П. Самуельсон та В. Нордхаус заперечують
існування в сучасній економіці цілковито дос-
коналої конкуренції, вказуючи на нереальність
цього явища. На їхню думку, владу у світі ма-
ють іноді одна або декілька фірм, і переважно
господарює недосконала конкуренція.

Найбільше поширення отримала теорія кон-
курентоспроможності у працях М. Портера, у
яких показано напрями активного формування
конкурентоспроможності галузей на основі
інтенсифікації ринкової конкуренції. За його
концепцією інтенсивність конкуренції націо-
нальних економік залежить від п'яти основних
конкурентних сил, від первинних факторів, та-
ких, як дешева праця, до стадії конкуренції на
основі інновацій і конкуренції на основі багат-
ства. М. Портер доводить, що стійкі переваги
країни виникають не від використання галуззю
специфічних факторів, якими вона володіє, а є
результатом зусиль підприємств із впроваджен-
ня інновацій у розвиток нового продукту, тех-
нологій, брендів, методів задоволення спожи-
вачів. У своїх працях він активно використовує
поняття економічного кластера, доводячи, що
конкурентоспроможність підприємств зале-
жить від економічного оточення, зовнішнього і
внутрішнього. М. Портер виділяє цінності про-
дукції: первинні (матеріально-технічне забезпе-

чення діяльності підприємства, виробничі про-
цеси, матеріально-технічне забезпечення, мар-
кетинг і продажі, обслуговування) та вторинні
(закупки, розвиток технології, управління
людськими ресурсами, підтримка інфраструк-
тури фірм). Кожна фірма має розробити уні-
кальну стратегію діяльності, властиву її умовам
функціонування. Праці М. Портера мають ве-
лике значення для аналізу конкуренції і розроб-
лення стратегій суб'єктів діяльності на
внутрішніх та міжнародних ринках.

ВИСНОВКИ
Таким чином, сформовано загальні уявлен-

ня про сутність конкуренції, її основних рушій-
них сил, що відображено у постулатах чотирь-
ох класичних моделей: досконалої (чистої), мо-
нополістичної, олігополістичної конкуренції та
чистої монополії. На основі дослідження
дефініцій конкуренції та конкурентоспромож-
ності представлено авторське визначення, яке
роглядає конкурентоспроможність в контексті
соціальної відповідальності суб'єктів господа-
рювання. У сучасних умовах ринкового перена-
сичення та великої диференціації купівельної
спроможності споживачів особливого значен-
ня набуває гнучкий відбір джерел конкурентних
переваг, що мають відповідати потребам визна-
ченого сегмента споживачів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні сільські території традиційно по-

в'язуються з агровиробництвом, тоді як розви-
нені країни характеризуються інтегрованим
сільським розвитком. З огляду на загальносві-
тові тенденції збільшення важливості аграрно-
го сектора в умовах світової продовольчої без-
пеки, сьогодні вже не залишається жодних
сумнівів у тому, що концепція сільського роз-
витку є набагато ширшою порівняно з концеп-
цією аграрного розвитку.

У даний час проблематика розробки ефек-
тивної стратегії розвитку сільських територій
регіонів України є одним з найважливіших на-
прямів агроекономічних досліджень українсь-
ких вчених. Якщо в умовах переходу до ринко-
вої економічної системи диспропорції у розвит-
ку сільських адміністративних районів успішно
згладжувались директивними методами, то в
умовах ринкової економіки на регіональному
рівні в управлінні необхідно використовувати
диференційований підхід, який дозволяє врахо-
вувати індивідуальні особливості функціонуван-
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ня сільських територій та поселень. Водночас
недосконалість національної методології стра-
тегічного планування та прогнозування розвит-
ку сільської місцевості на субрегіональному (му-
ніципальному) рівні, відсутність системності до
виділення пріоритетів розвитку сільських тери-
торій створює необхідність постійного пошуку
методичних підходів до вирішення цієї актуаль-
ної проблеми.

Задля вдосконалення стратегічного плану-
вання та прогнозування розвитку сільських те-
риторій України доречним є використання дос-
віду країн Європейського союзу (ЄС). Запози-
чення вдалого досвіду розвинутих країн доз-
волить наблизити національну політику з роз-
будови сільської місцевості до світових норм,
що має бути стратегічним завданням економі-
чної політики нашої держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку сільських територій
висвітлювались в дослідженнях І. Гнибіденка,
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С. Горлова, В. Збарського, Г. Кваснікової,
В. Мацибори та інших. Особливості розвитку
сільських територій європейських країн дослі-
джували Л. Лисенко, К. Бєлокрилов, Є. Авай-
кіна, К. Шаптала. Однак, незважаючи на цін-
ність проведених досліджень, окремі питання,
пов'язані з виявленням характерних особливо-
стей досвіду розвитку сільських територій
країн ЄС та їх адаптації до національних умов
потребують подальшого висвітлення.

 На рівні держави за період незалежності
України прийнято багато програм щодо роз-
витку села, зокрема "Національна програма
відродження села на 1995—2005 роки" (1994 р.),
"Загальнодержавна програма соціального роз-
витку села на період до 2011 року" (2004 р.),
"Комплексна програма підтримки розвитку
українського села на 2006—2010 роки" (2005 р.)
[1]. Але схвалені в різні роки концепції так і не
стали реаліями розвитку, тобто був відсутній
конкретний механізм їх реалізації, який не ви-
рішив проблем розвитку сільських територій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета роботи полягає у виокремленні основ-

них проблем розвитку сільських територій та
визначенні шляхів їх соціально-економічного
розвитку з урахуванням досвіду країн Євро-
пейського союзу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виокремлення проблем розвитку сільських
територіальних утворень передбачає чітке ви-
значення понятійно-термінологічного апарату
об'єкта дослідження. Незважаючи на те, що по-
няття "сільські території" використовується в
науковій літературі, у визначені її змісту поки
що відсутній єдиний підхід. Так, сільську тери-
торію розглядають як складну систему [2, с. 16],
поліелементне та поліфункціональне просто-
рове утворення [3, с. 114], земний простір з пев-
ними ознаками [4, с. 13]. В документах Світо-
вої організації торгівлі визначено, щодо
сільських територій може бути віднесена
місцевість поза зоною великих міст, де еконо-
міка базується на традиційних для сільського
населення видах діяльності, місцевих вироб-
ництвах, на використанні природних ресурсів
[2, с. 11]. На нашу думку, сільські території не
можна визначати лише як просторову базу тра-
диційних для сільського населення видах діяль-
ності, тобто агровиробництва, оскільки така
територіальна спеціалізація є перешкодою на
шляху до повноцінного їх функціонування.
Навіть попри її економічну вигоду, надмірна

спеціалізація призводить до монополізму спе-
ціалізованих районів.

У даний час сільське господарство займає
незначну частку у структурі валового вироб-
ництва у країнах Західної Європи та США. Як
зазначають більшість зарубіжних науковців,
частка сільського господарства в структурі
ВВП зменшилася за рахунок збільшення част-
ки промислового виробництва та сфери послуг
[5, с. 3]. Традиційно галузеві відмінності існу-
вали в економічній структурі міських і сіль-
ських районах, однак з розвитком ринкової
економіки структура виробництва в сільській
місцевості змінилися [6, с. 11]. Але незважаю-
чи на ці структурні зміни, сільське господар-
ство залишається одним з важливих секторів в
сільській місцевості. Навіть там, де спостері-
гається різке зниження частки сільської робо-
чої сили, зайнятої в аграрному виробництві,
сільське господарство, як і раніше, має важли-
вий вплив на економіку сільських територій.

Розвиток сільських територій є частиною
структурних перетворень, які характеризують-
ся диверсифікацією економіки. Поняття дивер-
сифікації в науковій літературі трактується як
розширення активності великих фірм, підпри-
ємств і цілих галузей за рамки основного бізне-
су. У широкому сенсі слова диверсифікація
являє собою випереджаючий розвиток на інно-
ваційній основі наукомістких виробництв, сфе-
ри послуг, інфраструктурних галузей при під-
вищенні ефективності економіки.

Процес диверсифікації покращується за
рахунок швидкого зростання сільськогоспо-
дарського виробництва, принаймні на початко-
вому етапі, але в кінцевому підсумку призво-
дить до значного зниження частки сільського
господарства в загальній зайнятості й вироб-
ництві та частки сільського населення в за-
гальній чисельності населення [7; 8]. Диверси-
фікація пропонує значні можливості для по-
ліпшення економічної життєздатності під-
приємств, пов'язаних з сільським господар-
ством, а також вносить свій внесок у розвиток
сільської економіки в цілому.

Тобто ми можемо стверджувати, що сільські
території є передусім місцем розвитку, який не
обмежується агровиробництвом. Тому сіль-
ський розвиток як об'єктивний процес, що відбу-
вається в межах відповідної соціально-просто-
рової системи суспільства, не вимірюється вик-
лючно показниками аграрного сектора еконо-
міки, але й іншими видами діяльності.

Розвиток сільських територій неможливий
без державного регулювання. Класична кон-
цепція політики розвитку сільських територій,
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яка була поширена в післявоєнній Європі, мала
вигляд моделі "зверху вниз" (екзогенна), на ос-
нові індустріалізації, економії від масштабу і
концентрації [9, с. 2]. Головним завданням по-
літики "зверху вниз" було подолання сільських
відмінностей шляхом модернізації інфраструк-
тури. Обговорення зміни ролі держави у спри-
янні сталому розвитку сільських територій роз-
почалося ще в 1960-х роках. У 1970-х роках кон-
цепції сільського розвитку були пов'язані із
підвищенням рівня життя сільського населен-
ня і скорочення сільської бідності.

Але вже до кінця 1970-х років, було більше
доказів, що модель "зверху-вниз" не дала очі-
куваних результатів [5, с. 11]. Ця модель буда
піддана критиці як "залежний розвиток", ос-
кільки вона залежить від субсидій і програм-
них рішень віддалених державних установ.
Замість цього підходу, багато хто виступав за
підхід "знизу вгору" (ендогенний), заснований
на припущенні, що конкретні ресурси територій
— природні, людські та культурні — відіграють
ключову роль в його розвитку.

Реалії сьогодення переконують, що держава
використовуючи підхід "зверху вниз" більше не
може досягти своїх цілей, діючи в такий спосіб. В
Європі використовується концепція управління,
яка відображає визнання ролі держави (на всіх
рівнях) разом з приватними і громадськими
структурами. Зокрема, як зазначає М. Гудвін [5,
с. 15], в економічній літературі все більше вико-
ристовується термін управління, що вказує на
значні зміни в процесах регулювання сільської
місцевості. Модель "знизу вгору" в основному
стосується мобілізації місцевих ресурсів та ак-
тивів. Основні положення цієї політики сільсько-
го розвитку в країнах ОЕСР під назвою "Нова
сільська парадигма" висвітлені в таблиці 1.

Політика розвитку сільських територій в
Європі грунтується на таких принципах: 1)
спрямованість на підвищення соціальної, еко-
номічної та екологічної стійкості сільських те-
риторій та підтримка природного та культур-
ного різноманіття; 2) розвиток сільських тери-

торій здійснюється по-різному в різних місцях,
враховуючи місцеві потреби; 3) політика спря-
мована на створення взаємодоповнюваності
між екологічними, соціальними та економічни-
ми цілями [12, с. 27]. Ці принципи свідчать, що
сільськогосподарська політика більше не по-
винна розглядатися у відриві від екологічної,
соціальної та економічної політики.

Цей досвід необхідно використовувати для
розвитку сільських територій України. Сучасні
політичні зміни в Україні та європейський напря-
мок інтеграції ставлять за необхідне вищеназ-
вані принципи врахувати при формуванні стра-
тегії розвитку сільських територій. Важливо заз-
начити, що це не тільки викликано часом, а й є
об'єктивною необхідністю розвитку, оскільки в
сільській місцевості нашої держави проживає
більше 14 млн чоловік, що становить 31,5 % на-
селення України. Для 55 % сільського населен-
ня, сільськогосподарська діяльність на приса-
дибних ділянках є основним джерелом доходу
[13]. Економіки Україна має розгалужений
сільськогосподарський комплекс, який здатен
забезпечити виробництво конкурентоспро-
можної аграрної продукції. На початковому
етапі переходу від однієї економічної системи
до іншої сільське господарство України харак-
теризувалося глибоким економічним спадом,
оскільки сільське господарство виступало си-
ровинним придатком до розвитку національної
економіки, але згодом ситуація починає стабі-
лізуватися і в сільському господарстві почина-
ють формуватися нові організаційно-правові
форми підприємств. У галузі сільського госпо-
дарства та на селі існує дві основних групи
суб'єктів господарювання: агрокорпорації
(кожна з яких володіє більш ніж 10000 га угідь)
та домашні господарства, на частку яких при-
падає близько 50% від вартості продукції [14].
Саме аграрний бізнес, який представлений ве-
ликими агрохолдингами, може брати активну
участь у розвитку сільських закладів соціальної
сфери, виконуючи функцію соціальної відпо-
відальності.

 Старий підхід Новий підхід 

Цілі Вирівнювання розвитку 
територій, 
сільськогосподарський дохід, 
конкурентоспроможність ферм 

Конкурентоспроможність сільських територій, 
підвищення цінності місцевих активів, 
експлуатація невикористовуваних ресурсів 

Основні сектори Сільське господарство Різні сектора сільської економіки (сільський 
туризм, виробництво, галузі ІКТ і т.д.) 

Інструменти Субсидії Інвестиції 

Основні 
учасники 

Національні уряди,  
фермери 

Всі рівні влади (наднаціональний, національний, 
регіональний та місцевий), різні місцеві 
зацікавлені сторони (державні, приватні, 
благодійні) 

Таблиця 1. Нова сільська парадигма

Джерело: складено на основі [11, с. 5].
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Незважаючи на позитивні зрушення, в сіль-
ському господарстві України існує ще багато не-
вирішених проблем. Зокрема на регіональному
рівні все ще зберігається тенденція щодо недооці-
нки ролі сільських територій у загальній структурі
економіки областей України. Основним видом
виробництва на сільських територіях залишаєть-
ся аграрне виробництво, а нерозвиненими є не-
сільськогосподарські види діяльності, що посилює
кризові тенденції в розвитку сільських територій.

 Для вирішення вищезазначених проблем в
Україні необхідно реалізувати політику розвит-
ку сільських територій на основі досвіду країн
Європейського Союзу. Ця політика має бути ско-
ригована, щоб подолати існуючі демографічні,
соціально-економічні, екологічні та виробничі
проблеми сільських територій. Одне з ключових
питань полягає в переході від галузевого підхо-
ду щодо розвитку сільських територій до галузе-
во-територіального підходу. Бюджетні кошти
необхідно спрямовувати на соціально-економіч-
ний розвиток сільських територій, а не на тільки
підтримку обсягів виробництва деяких сільсько-
господарських продуктів. Необхідною умовою є
децентралізація регулювання розвитку сільських
територій, максимальне залучення місцевого на-
селення для вирішення сільських проблем. Для
досягнення позитивних змін у цьому відношенні
необхідно реалізувати підхід "знизу вгору".

Майбутнє процвітання сільських територій
залежатиме від підприємств, інновацій та нових
технологій, з урахуванням умов ринкової еко-
номіки і "нових" та "старих" видів промисловості
[12, с. 5]. Тому розвиток сільських територій в
Україні можливий лише за рахунок адекватно-
го державного регулювання, доступності фінан-
сових ресурсів, за умови використання сучасних
технологій виробництва і техніки, застосуван-
ня нових підходів до процесу виробництва, які
можна тільки за рахунок залучення як внут-
рішніх, так і іноземних інвестицій.

На нашу думку, основні компоненти політи-
ки розвитку сільських територій в Україні по-
винні включати: окремий розподіл заходів та
коштів підтримки для сільського господарства
й сільських територій; підтримку сільських те-
риторій з низьким рівнем розвитку сільського
господарства і несприятливих кліматичних
умов; розвиток альтернативних видів економіч-
ної діяльності в сільських територіях; регулю-
вання питань, що стосуються належного вико-
ристання та охорони природних ресурсів у
сільських територіях; розробка ефективної та
прозорої системи державної підтримки сільсь-
кого господарства, яка має виявлятися не тільки
зниженням рівня оподаткування для даного

виду господарської діяльності, але і за рахунок
використання грантів, субсидій або відшкоду-
вання сільськогосподарської діяльності тощо;
забезпечення рівної підтримки для всіх фер-
мерів, незалежно від їх виду, типу, розміру, фор-
ми власності та управління; створення стимулів
для збільшення експорту сільськогосподарської
продукції, головним чином, з високим ступенем
переробки; створення сприятливих і стабільних
умов для інвестицій в сільське господарство
країни на взаємовигідній основі для державних,
інвесторів і орендодавців.

ВИСНОВКИ
Сільська місцевість України має багато со-

ціально-економічних проблем, які залишилися
невирішеними протягом десятиліть, створюючи
тим самим значний розрив між розвитком
сільських територій та містами. Сільські території
займають більшу частину України, що спонукає
здійснювати активну політику, спрямовану на пол-
іпшення якості життя населення і на створення
рівних можливостей для сільських і міських жи-
телів. З нашої точки зору, Україна потребує вико-
ристання комплексного підходу до розвитку
сільських територій. З цією метою необхідно роз-
робити власну довгострокову політику розвитку
сільських територій, беручи до уваги досвід країн
Європейського Союзу та особливості спеціалізації
регіонів, а також ціннісні орієнтації населення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Мале підприємництво є важливим сектором

економіки, у зв'язку з чим державна регіональ-
на політика в сфері підприємництва повинна
бути спрямована на створення умов для підви-
щення його конкурентоспроможності та дина-
мічного розвитку. У зв'язку з цим виникає по-
треба в обгрунтуванні пріоритетних напрямів і
підходів при формуванні регіональної політи-
ки, спрямованої на підвищення конкурентосп-
роможності малого підприємництва у сільській
місцевості. Такі програми мають бути узгодже-
ним за ресурсами, виконавцями і термінами
реалізації комплексом заходів, спрямованих на
створення та поліпшення правових, фінансо-
вих, соціально-економічних, організаційно-
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господарських та інших умов розвитку малого
підприємництва в сільській місцевості регіону.

Головною метою зазначеної політики є
спрямування дій усіх суб'єктів, зацікавлених у
розвитку підприємництва, зокрема обласних та
місцевих органів державної виконавчої влади
та місцевого самоврядування, суб'єктів мало-
го підприємництва, об'єднань і спілок підпри-
ємців, установ ринкової інфраструктури на
створення і підтримання сприятливого сере-
довища для розвитку малого підприємництва,
формування і впровадження ефективної дер-
жавно-громадської системи його обслугову-
вання, підтримки і захисту.

При цьому мають використовуватися меха-
нізми, спроможні забезпечити покращення
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економічних показників господарської діяль-
ності малого підприємництва, збільшити його
внесок у вирішення проблем зайнятості насе-
лення і наповнення бюджетів територій та
сприяти підвищенню активності і впливу цього
сектора економіки на процес становлення гро-
мадянського суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування та розвитку організа-
ційно-економічних механізмів розвитку під-
приємництва, державної підтримки та податко-
вого регулювання підприємницької діяльності,
механізмів державного регулювання підприє-
мницької діяльності на регіональному рівні
дослідили в своїх працях такі вітчизняні вчені,
як Данилишин Б.М. [1], Жарая С.Б. [2], Комар-
ницький І.М. [3], Уманець Т.В., Ю.О. Ольвінсь-
ка, О.В. Лукачова [4], Г.Г. Цегелик, М.Я. Квик
[5] та ін. Проте практично поза увагою нау-
ковців залишилися питання особливостей фор-

мування регіональної політики розвитку
сільського підприємництва.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування

ключових напрямів формування регіональ-
ної політики розвитку сільського підприє-
мництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На основі проведених досліджень вста-

новлено, що алгоритм формування і реалі-
зації регіональної політики розвитку
підприємництва у сільській місцевості по-
винен передбачати послідовне виконання
таких етапів, як дослідження стану та тен-
денцій розвитку підприємництва в сільській
місцевості, виявлення причин та факторів,
що стримують розвиток підприємництва в
сільській місцевості в розрізі окремих те-
риторій; ідентифікація перспективних на-
прямів розвитку підприємництва в розрізі
окремих територій та формування на цій
основі стратегії розвитку підприємництва
в сільській місцевості регіону, розробка і
реалізація механізмів розвитку сільського
підприємництва (рис. 1).

У сучасних умовах першочерговими на-
прямами стимулювання розвитку підприє-
мництва є нормативно-правове регулюван-
ня підприємницької діяльності; фінансово-
кредитна та інвестиційна підтримка; ресур-
сне та інформаційне забезпечення, форму-
вання інфраструктури підтримки підприє-
мництва.

Упорядкування нормативно-правового ре-
гулювання підприємницької діяльності направ-
лене на удосконалення нормативно-правових
актів регіонального рівня, організацію контро-
лю за додержанням законів та інших норматив-
но-правових актів, спрямованих на розвиток
підприємництва. Важливим пріоритетом є по-
дальше впровадження регуляторної політики,
а саме: проведення аналізу регуляторного
впливу проектів регуляторних актів, оприлюд-
нення проектів регуляторних актів та відсте-
ження їх результативності. Також вагомим
пріоритетом є впровадження спрощених ме-
ханізмів започаткування і виходу з бізнесу та
процедур отримання дозволів і погоджень за
заявочним принципом.

Заходи фінансового характеру спрямову-
ються на досягнення стабільної і гнучкої сис-
теми фінансово-кредитної підтримки, що пе-
редбачає спрощення доступу малих підпри-
ємств до кредитних та інвестиційних ресурсів,

Виявлення причин та факторів, що стримують 
розвиток підприємництва в сільській місцевості 
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забезпечення сприятливих умов для розвитку
підприємництва, адаптації незайнятого насе-
лення до умов ринкової економіки, зменшення
рівня безробіття та створення нових робочих
місць.

Комплекс заходів матеріально-технічної
підтримки суб'єктів господарювання передба-
чає створення банку даних нежитлових при-
міщень, об'єктів незавершеного будівництва та
обладнання, що можуть бути передані підприє-
мцям в оренду або у власність.

Інформаційна підтримка та робота із засо-
бами масової інформації охоплює заходи щодо
створення системи забезпечення інформацією
суб'єктів малого підприємництва, формування
позитивної громадської думки щодо їх діяль-
ності, розповсюдження інформації про діяль-
ність суб'єктів підприємництва, активізації
участі представників громадських об'єднань
підприємців у роботі з питань розвитку малого
підприємництва з метою отримання підприєм-
цями новітньої ділової інформації тощо.

Формування інфраструктури підтримки
малого підприємництва забезпечує фінансову,
матеріально-технічну, інформаційну, техноло-
гічну, консультативну, маркетингову, кадрову
та освітню підтримку.

Підготовка та перепідготовка кадрів для
малого бізнесу передбачає здійснення комп-
лексу заходів, спрямованих на підвищення ква-
ліфікації представників бізнесу, представників
органів державної влади для роботи в умовах
ринкової економіки, запровадження системи
підготовки та перепідготовки кадрів для мало-
го підприємництва через навчальні центри на
базі професійних технічних училищ, вищих на-
вчальних закладів, центру зайнятості, підготов-
ки кадрів для підприємницької діяльності з чис-
ла незайнятого населення, участь в міжнарод-
них навчальних програмах.

З метою підвищення конкурентоспромож-
ності продукції малих підприємств, технологіч-
ної модернізації виробництва, впровадження
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, залу-
чення коштів як вітчизняних інвесторів, так і
міжнародних фінансових структур та інших дже-
рел, розвитку виробництва сучасних товарів, не-
обхідне створення сприятливого середовища для
розвитку інноваційного підприємництва.

Реалізація регіональної політики розвитку
сільського підприємництва передбачає потре-
бу в систематичному моніторингу з метою оці-
нки ефективності проведених заходів та, при
необхідності, здійснення адекватних корегу-
вань. Для цього можуть використовуватися
щоквартальна звітність структурних підроз-

ділів облдержадміністрацій, міськвиконкомів,
райдержадміністрацій, громадських органі-
зацій та підприємницьких структур; отриман-
ня та аналіз державної статистичної звітності,
відомчої звітності; залучення засобів масової
інформації; обговорення стану та проблем роз-
витку сільського підприємництва на конферен-
ціях, форумах, круглих столах за участю пред-
ставників громадських об'єднань підприємців.

Сутнісна відмінність сучасної економіки від
традиційної вимагає зміни принципів, методів і
моделей успішної підприємницької діяльності.
Проте таку трансформацію стримує інер-
ційність мислення та консервативність сіль-
ського населення та, як наслідок, нестача но-
вого інноваційного мислення, нових концепцій,
методів та механізмів розвитку сільського
підприємництва. Подолання цих проблем пе-
редбачає необхідність формування системи
інтелектуального забезпечення підприємницт-
ва, що підвищує роль системи освіти і науки як
ключового елемента, який розвиває інтелекту-
альні ресурси і відтворює знання, а також ви-
ступає у якості зв'язуючої ланки і каналу пе-
редачі знань в реальний сектор економіки.

Проте для того, щоб освіта й наука стали
дієвим стимулом розвитку підприємництва,
мають бути змінені відношення між системами
освіти, науки і підприємництва, які в даний час
роз'єднані та розвиваються незалежно. Тобто
головними факторами, що стримують форму-
вання ефективного сільського підприємництва,
є інституційні. Насамперед це відсутність дієвої
та збалансованої державної і регіональної по-
літики розвитку сільського підприємництва, що
породжує цілий спектр інших проблем, які не
дають змоги підприємництву розвиватися.

Таким чином, можливість ефективного роз-
витку сільського підприємництва безпосеред-
ньо пов'язується з потребою у формуванні та
розвитку адекватного середовища, яке вклю-
чає його інституціональну складову, іннова-
ційну та науково-освітню інфраструктуру. При
цьому має бути змінений сам підхід до процесів
регулювання розвитку підприємництва з
лінійного на синергетичний, що дозволить
інтегрувати зусилля усіх зацікавлених суб'єктів
на створенні умов, необхідних для самооргані-
зації та саморозвитку сільського підприємниц-
тва на основі кооперативної поведінки, стра-
тегічного планування і міжсуб'єктної взає-
модії, яка передбачає формування інтеграцій-
них зв'язків не лише між підприємницькими
структурами, але й між ними та державними
інституціями, включаючи системи освіти і на-
уки (рис. 2).



89
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2014

 Центром стимулювання розвитку підприє-
мництва мають стати університети, у даному
випадку аграрного профілю, оскільки саме
вони мають досить високий науковий та
освітній потенціал, орієнтовані на підготовку
спеціалістів для місцевої економіки, здатні
швидко адаптувати напрями проведення при-
кладних досліджень до існуючих в регіоні по-
треб. При цьому на університети покладається
не лише освітня і наукова функція, але й місія
центру регіонального розвитку, що потребує
використання ефективних форм та інстру-
ментів інтеграції науково-освітньої діяль-
ності і кооперації зі сферою сільського
підприємництва.

Одним із таких інструментів може бути
бізнес-інкубування. Бізнес-інкубатор — це
структура, яка займається вирішенням органі-
заційних, технічних та ряду інших завдань, не-
обхідних для успішного створення і розвитку
підприємництва, за допомогою своїх внут-
рішніх ресурсів, а також через мережу зов-
нішніх контактів. Головним завданням бізнес-
інкубатора є сприяння успішному розвитку
підприємств, насамперед за рахунок надання
широкого спектру послуг, необхідних на стадії
становлення власної справи (рис. 3).

Бізнес-інкубатор виконує не тільки суто
технічну, але й психологічну функцію, сприя-
ючи підтримці і підвищенню психологічної
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стійкості підприємців в умовах необхідності
адекватного сприйняття труднощів, що вини-
кають в процесі роботи. В бізнес-інкубаторі
будь-який підприємець, який став його клієн-
том, повинен мати можливість розраховувати
не тільки на практичну допомогу, але й психо-
логічну підтримку, яка проявляється в уважно-
му ставленні до клієнтів, створенні сприятли-
вої ділової атмосфери. Це є однією із ознак, яка
відрізняє бізнес-інкубатор від підприємств та
організацій інших типів.

Бізнес-інкубатор має виступати у якості
каталізатора процесу створення і розвитку під-
приємств. Він забезпечує підприємців підтрим-
кою спеціалістів, зв'язками та інструментами,
необхідними для розвитку підприємницької
діяльності.

Існує ряд варіантів організації інкубаторів.
Вибір конкретного рішення залежить від заці-
кавлених сторін і мети створення інкубатора.
Існують наступні категорії: групова; спеціаль-
на (наприклад, високі технології); розподільча
модель, зіркоподібна модель; громадські та
соціальні інкубатори; віртуальні інкубатори.
Специфіка, зокрема, групової моделі в тому,
що такі інкубатори запрошують і обслуговують
всі види підприємств.

Перевагами такої моделі є змішане підприє-
мницьке середовище і стимулювання комуні-
кації між підприємствами, а також виробницт-
во різних видів товарів і послуг. Для створення
бізнес-інкубаторів, орієнтованих на розвиток
сільського підприємництва, найбільше підхо-
дить зіркоподібна модель, при якій інкубатори
створюються в районах з низькою щільністю
підприємців, наприклад в невеликих містах і
сільських районах. Ця модель пропонує ефек-
тивний спосіб забезпечення широкого досту-
пу до послуг та приміщень інкубатора і дозво-
ляє уникати витрат, які могли б знадобитися
для створення декількох окремих інкубаторів.

Центральний інкубатор, який функціонува-
тиме на базі університету, виступатиме в ролі
ядра цієї системи, в якій розташоване керівниц-
тво і надаються основні послуги (навчальні кур-
си, семінари, приміщення для зустрічей, офісні
та виробничі приміщення, доступ до Інтернет і
т.д.). Центральний інкубатор з'єднується (з ви-
користанням інформаційних технологій) з інку-
баторами-супутниками, якими можуть бути
місцеві центри підтримки підприємництва (у цій
ролі можуть виступати районні центри зайня-
тості), що надають інформаційні, консульта-
ційні та спільні бізнес-послуги.

Багато починаючих підприємців, особливо
у сільській місцевості, в силу особистих, сімей-

них або фінансових причин вирішують почати
свою справу у себе вдома або в безпосередній
близькості від нього. Однак їм також потрібен
доступ до послуг та підтримки, навіть якщо їм
і не потрібні приміщення, пропоновані інкуба-
тором. Така модель "без стін" може працювати
через інформаційні мережі, надаючи послуги
підприємцям дистанційно, насамперед за допо-
могою мережі Інтернет, використовуючи елек-
тронну пошту і віртуальні приватні мережі для
того, щоб зв'язати підприємців з офісом вір-
туального інкубатора або один з одним.

Подібні інкубатори часто створюються на
основі фізично існуючих інкубаторів, що доз-
воляє інкубатору збільшувати свою клієнтську
базу, розвивати об'єднання за інтересами серед
підприємців і створювати стійку місцеву і регі-
ональну мережу інформаційного обміну.

Таким чином, сільський бізнес інкубатор —
це елемент інфраструктури підтримки підприє-
мницької діяльності в сільській місцевості, на
базі якого здійснюється діяльність щодо гене-
рування підприємницьких ідей для їх втілення
на сільських територіях, підтримка ініціатив
підприємницького характеру мешканців сіль-
ських територій шляхом надання їм відповід-
ної інформаційної підтримки юридичного,
організаційного, техніко-економічного, марке-
тингового, психологічного та іншого характе-
ру.

Бізнес-інкубатор, який створюється на базі
університету, має специфічні особливості, ос-
кільки його окремою цільовою групою є сту-
денти, які з допомогою бізнес-інкубатора от-
римують допрофесійну підприємницьку осві-
ту і професійні навички, інформаційну та кон-
сультативну підтримку в сфері розвитку мо-
лодіжного підприємництва. За рахунок цього
вони стають краще адаптованими до ринку
праці, їм надається допомога в плануванні ка-
р'єри.

Зазначений напрям діяльності бізнес-інку-
батора сприяє формуванню у молоді активної
життєвої позиції; поширенню ідеї підприєм-
ництва; забезпечує допомогу студентській мо-
лоді в адаптації до умов ринку та сприяє її са-
мозайнятості через підприємницьку діяльність
і реалізацію підприємницьких проектів. На базі
бізнес-інкубатора можливе створення системи
адресної підтримки підприємців з середовища
студентів і всіх, хто готує себе до заняття бізне-
сом; інформування молоді про законодавчі,
правові, нормативні документи, спрямовані на
вирішення проблем малого підприємництва та
створення умов для самозайнятості молоді;
інформаційне, методичне та консультаційне
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забезпечення створення молодіжних підпри-
ємств; підготовка та перепідготовка кадрів для
роботи в сфері організації малого підприєм-
ництва; інформування про можливості отри-
мання інвестиційних, бюджетних і кредитних
ресурсів; забезпечення допрофесійної підго-
товки школярів і студентів до самостійного за-
няття бізнесом. Загалом діяльність бізнес-інку-
батора сприятиме адаптації випускників на-
вчальних закладів до вимог сучасного ринку
праці, дозволить надати студентам можливість
отримання додаткової бізнес-освіти, надасть
допомогу в знаходженні місця практики, ста-
жування та працевлаштування.

У рамках бізнес-інкубатора досягається
узгодження інтересів малого бізнесу, дослід-
ницьких і навчальних закладів та регіону в ціло-
му. Через механізм бізнес-інкубації підприєм-
ства і університет отримають можливість нада-
ти своїм фахівцям умови для створення нової
продукції, матеріалів і технологій. Спільна
діяльність у бізнес-інкубаторі дозволить малим
підприємствам, використовуючи науково-тех-
нічний і виробничий потенціал університету,
його наукові кадри і матеріальну базу, приско-
рити впровадження нових технологій, підвищи-
ти конкурентоспроможність продукції та по-
слуг, знизити витрати на виробництво і просу-
вання продукції на ринок. З'являться можли-
вості підвищення професійного рівня підпри-
ємців, проведення наукової та технологічної
експертизи, отримання кваліфікованих кон-
сультацій. При цьому місцеве населення та
органи влади отримають додаткові робочі
місця, нові продукти, послуги та технології,
підвищиться престиж регіону, залучатиметься
додатковий капітал, вдосконалюватиметься

соціальна інфраструктура, стимулюватиметь-
ся розвиток в регіоні освіти і науки, різномані-
тних супутніх послуг. Бізнес-інкубатор стане
сполучною ланкою, каталізатором економічно-
го розвитку території. Основні зв'язки цього
процесу відображені на рисунку 4.

Серед особливостей бізнес-інкубатора як
економічної моделі необхідно виділити гнуч-
кість його структури, що дозволяє пристосо-
вувати бізнес-інкубатор до різноманітних
зовнішніх умов та впливів для вирішення ши-
рокого спектру завдань економічного розвит-
ку. Бізнес-інкубатор спроможний органічно
інтегруватися в інфраструктурний комплекс
регіону і виконувати широкий перелік завдань
економічного розвитку з урахуванням місцевих
умов і потреб, задовольняючи інтереси різних
соціальних груп і організацій (об'єднання
підприємців, органи виконавчої влади та місце-
вого самоврядування, промислові підприєм-
ства, освітні заклади, наукові установи та ін.).
Аналіз розвитку бізнес-інкубаторів в ряді країн
дозволив виділити деякі загальні тенденції їх
розвитку. Насамперед, це зростаюча участь
державних структур у створенні бізнес-інкуба-
торів; створення об'єднань та мереж бізнес-
інкубаторів; обслуговування клієнтів за межа-
ми бізнес-інкубатора; вдосконалення організа-
ційних форм, моделей, підходів до забезпечен-
ня створення і функціонування бізнес-інкуба-
торів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можливість ефективного роз-

витку сільського підприємництва безпосеред-
ньо пов'язується з потребою у формуванні та
розвитку адекватного середовища, яке вклю-
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чає його інституціональну складову, інновац-
ійну та науково-освітню інфраструктуру. Регу-
лювання розвитку підприємництва має
здійснюватися на основі синергетичного підхо-
ду, що дозволить інтегрувати зусилля усіх за-
цікавлених суб'єктів на створенні умов, необ-
хідних для самоорганізації та саморозвитку
сільського підприємництва на основі коопера-
тивної поведінки, стратегічного планування і
міжсуб'єктної взаємодії, яка передбачає фор-
мування інтеграційних зв'язків не лише між
підприємницькими структурами, але й між
ними та державними інституціями, включаючи
системи освіти і науки.

Ефективним інструментом стимулювання
розвитку підприємництва в сільській місце-
вості можуть бути бізнес-інкубатори, які
найбільш доцільно створювати на базі вищих
навчальних закладів аграрного профілю.
Формування бізнес-інкубаторів не потребує
значних фінансових витрат, пов'язане з мі-
німальними ризиками, проте в короткі стро-
ки може забезпечити отримання широкого
спектру позитивних соціально-економічних
ефектів.
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