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ВСТУП
Досі немає чіткої і зрозумілої державної

методології управлінських перетворень, які
сприяли б стійкому розвитку підприємств АПК.
Відсутність комплексного підходу, розвитку
підприємств агропромислового комплексу, що
об'єктивно характеризує специфіку і раціона&
лізацією економічних, організаційних, норма&
тивно&правових стосунків на селі, негативно
позначається на ефективності управління
підприємствами всіх рівнів. Науково необгрун&
тований підхід, що зберігався впродовж бага&
тьох десятиліть, неабиякою мірою сприяв не&
раціональному використанню природних ре&
сурсів, нерозвиненості соціально&побутової
інфраструктури і іншим серйозним проблемам.
Тому в сучасних умовах заходи щодо розвит&
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ку сільського господарства мають бути допов&
нені проектами комплексного і стійкого функ&
ціонування підприємств АПК. Теоретико&ме&
тодичною основою дослідження в сфері стійко&
го розвитку послужили роботи українських і
зарубіжних учених: Ю.П. Алексєєва, І.В. Вер&
надського, В.І. Данілова Данільяна, Дж.М. Кей&
нса, В.А. Коптюг, М.Я. Лемешева, К.С. Лосева,
Н.Н. Мойсеєвого, Р. Мюрдаля, А. Пігу, У. Рос&
тоу й інших. Проблеми стійкого розвитку
сільських територій знайшли віддзеркалення в
працях Р.Х. Адукова, В.М. Баутіна, В.І. Бело&
усова, С.Н. Бобильова, Л.В. Бондаренко, А.Г. Гран&
берга, І.Б. Загайтова, А.П. Зінченко, А.І. Кос&
тяєва, В.В. Кузнецова, Е.Г. Лисенко, В.В. Мі&
лосердова, А.С. Міндріна, Ю.П. Міхайлова,
Т.Г. Нефедової, Л.А. Овчинцевой, А.П. Огар&
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кова, В.В. Пациорковського, П.М. Першукеві&
ча, А.В. Петрікова, Л.А. Третьякової, А.Д. Ур&
сула, І.Г. Ушачева, І.Ф. Хицкова, А.В. Чаянова,
А.А. Шутькова й інших. В той же час багато пи&
тань розвитку підприємств АПК залишаються
без відповіді. Так, досі немає чіткого розумін&
ня стійкого розвитку підприємств АПК, кри&
теріїв, показників їх оцінки, не виявлена спе&
цифіка стійкого соціально&економічного роз&
витку АПК. Це зв'язано, перш за все, з тим, що
наукові підходи до стійкого розвитку і наявні
концепції їх розвитку найчастіше визначають
стратегічні завдання глобального, державного
і регіональних рівнів, не зачіпаючи локальні
рівні.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Основною задачею дослідження є нау&

кове осмислення концептуальних основ і
розробка основних напрямів забезпечення
стійкого розвитку підприємств АПК. А
саме: дослідити економічне єство і вміст
поняття "стійкий розвиток сільських тери&
торій", обгрунтувати концептуальну мо&
дель стійкого розвитку АПК, вивчити тео&
ретичні і методичні підходи до оцінки стій&
кого розвитку аграрно&промислових під&
приємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
Вивчення і аналіз праць учених&економістів

дозволили зробити вивід, що існують різні
підходи і думки з приводу означення стійкого
розвитку, інколи прямо протилежні, що пояс&
нюється складністю і багатогранністю його
тлумачення і викликає необхідність чіткого ка&
тегоріального позначення стійкого розвитку
підприємств АПК.

Аналіз поняття і вмісту дефініції "стійкий
розвиток", її кореляції з близькими за значен&
ням і поняттями і категоріями, такими як "стій&
кість", "розвиток", "стійкість розвитку" [3], по&
казав, що "стійкий розвиток" — фундаменталь&
ний термін, що відноситься до єдності глобаль&
ної екології, соціальної і економічної сфер і
позначає обгрунтований розвиток, який по&
трібно підтримувати.

У процесі дослідження було виявлено, що
стійкий розвиток підприємств АПК вивчаєть&
ся сегментарно, поза концепцією системності,
що не дозволяє повною мірою представити їх
специфічні особливості, варіації прояву і меха&
нізми забезпечення. В зв'язку з цим вирішення
даної проблеми повинне враховувати існуючу
економічну ситуацію в галузі, а також соціаль&
ну, екологічну, демографічну специфіку під&
приємств.

Рис. 1. Стійкий розвиток АПК
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Виходячи з цього і
не забуваючи про те,
що "стійкий розви&
ток" — це новий прин&
цип організації жит&
тя, що відноситься до
глобальних процесів,
які відбуваються, в
світі [1], сформуємо
наступне визначення:
стійкий розвиток під&
приємств АПК — це
цілеспрямований про&
цес стабільного роз&
витку сільського спів&
товариства, що забез&
печує економічно і
екологічно обгрунто&
ване, соціально орієн&
товане розширене
відтворення, підви&
щення рівня і пол&
іпшення якості життя
населення на основі
фінансової і інвестиц&
ійної стратегій.

Зап роп оноване
визначення стійкого
розвитку підприємств
АПК включає базисні
складові: соціальну,
економічну, екологіч&
ну, інституційну і від&
повідає наступним ос&
новним вимогам: зу&
мовлює певні критерії
і показники стійкого
розвитку по кожній із
складових розвитку і
території в цілому і
несе сутнісні харак&
теристики, сприяючи
розробці організацій&
но&економічних за&
ходів стійкого роз&
витку підприємств.

Наголосимо на то&
му, що, якщо для під&
приємств АПК характерні стійка єдність еле&
ментів[2], їх стосунків і цілісність, то і її озна&
чення слід розглядати як закономірну, цілесп&
рямовану, поступальну зміну матеріальних і
соціальних об'єктів, що включає наступні на&
прями:

— у сфері економіки — зміна форм і методів
діяльності господарюючих суб'єктів, що забез&

печує підвищення ефективності виробництва і
в результаті, — наповнюваність бюджету під&
приємства;

— у соціальній сфері — вдосконалення
форм і методів, направлених на стимулювання
демографічного зростання, підвищення зайня&
тості, доходів і якості життя працівників;

— у екологічній сфері — використання за&

Рис. 2. Методика комплексної оцінки стійкого розвитку
підприємств АПК
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ходів щодо забезпечення екологічної безпеки
шляхом зниження негативної дії різних видів
діяльності відповідно до нормативів з довкілля
охорони;

— у інституційній сфері — поєднання дер&
жавного регулювання підприємств АПК і роз&
витку сільського самоврядування, ефективна
система моніторингу муніципального розвит&
ку.

На рис. 1 представлена концептуальна мо&
дель стійкого розвитку підприємств АПК, яка
грунтується на досягненні головного і базових
орієнтирів у економічній, соціальній, еколо&
гічній, інституційній сферах розвитку і є взає&
мозв'язаною системою, що включає цілі, зав&
дання щодо забезпечення стійкого розвитку,
основні чинники, що впливають на її стійкість,
і механізми, що забезпечують цей розвиток.

Нами було виявлено, що досягнення стійко&
го соціально&економічного розвитку підпри&
ємств АПК вимагає, в першу чергу, вирішення
задачі розробки і впровадження стимулюючих
механізмів, що спонукають докладати зусилля
для нарощування власної ресурсної бази і фор&
мування свого фінансового потенціалу. Вирі&
шити це завдання без об'єктивної оцінки со&
ціально&економічного стану підприємства прак&
тично неможливо.

Вивчення методичних підходів, що існують
на сучасному етапі, до оцінки стійкого розвит&
ку підприємств АПК показало, що вітчизняни&
ми і зарубіжними науковцями ведеться актив&
на робота по формуванню методик оцінки
стійкості соціально&економічних систем.

У той же час єдиної загальноприйнятої ме&
тодики не вироблено, оскільки існуючі методи&
ки оцінки стійкого розвитку часто враховують
вплив або соціальних чинників, або економіч&
них, або в кращому разі тих і інших. Проте
стійкий розвиток передбачає системний підхід
до розгляду економічних, соціальних і еколог&
ічних процесів, що протікають на сільських те&
риторіях, як віддзеркалення адміністративно&
управлінських дій на стабільний розвиток.

Виходячи з того, що стійкий розвиток відоб&
ражає комплексний вплив різних чинників, а
перелік показників, що характеризують
стійкість розвитку, вельми широкий і має різну
спрямованість, визначено основне завдання —
здобуття узагальнювальних показників на ос&
нові зведення різноякісних показників, що ха&
рактеризують використання окремих чинників
розвитку, до єдиного.

У зв'язку з цим завданням була розроблена
методика комплексної оцінки стійкого розвит&
ку підприємств АПК (рис. 2) на основі інтег&

ральної сукупності показників, що враховує
вклад приватних оцінок окремих складових
розвитку в загальний показник по кожному
підприємству аграрно&промислового комплек&
су, включаючи мету, завдання, показники і ос&
новні етапи оцінки:

— вибір показників&індикаторів і проведен&
ня нормування для нівелювання вагання по ро&
ках;

— розрахунок індивідуальних індексів для
визначення темпів зміни за певний період часу
і виділення з них найбільш значимих через роз&
раховані вагові коефіцієнти;

— проведення інтегральної оцінки кожною
складовою стійкого розвитку підприємств АПК
і їх розвитку за коефіцієнтами динаміки роз&
витку і стійкості розвитку;

— визначення сумарної інтегральної оцін&
ки і рівня стійкого розвитку за коефіцієнтами
динаміки розвитку і стійкості розвитку.

ВИСНОВКИ
Використовуючи запропоновану в статті

методику, можна об'єктивно оцінити стійкість
розвитку підприємств АПК з метою коректу&
вання соціально&економічної політики, що про&
водиться, вироблення заходів, направлених на
зниження негативного впливу чинників зовні&
шнього і внутрішнього середовища, а також
пошуку механізмів підвищення стійкості агро&
промислового комплексу в цілому.

Дослідження показали, що деякі сільсько&
господарські підприємства вже не можуть на
колишньому рівні виконувати свої виробничі
функції, унаслідок чого необхідно впроваджу&
вати альтернативні схеми організації малих
форм господарювання, діяльність яких забез&
печить збільшення виробництва продукції і
формування конкурентного середовища, ство&
рення нових робочих місць і зростання реаль&
них доходів населення.
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