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SCIENTIFIC AND PRACTICAL PRINCIPLES OF FEED MARKET

У статті розглянуто науково9теоретичні та практичні засади формування та функціонування ринку кормів. На9
ведено алгоритм структурної організації ринку кормів в Україні та сформульовано власне тлумачення поняття "ри9
нок кормів" в глобальному аспекті. Виділено основних 10 світових ТОП9виробників комбікормів та кормових доба9
вок. Проаналізовано світовий досвід формування нормативно9правової бази щодо безпеки та якості кормів і кормо9
вої сировини. Визначено основні світові тенденції становлення ринку кормів в сучасних умовах.

The article examines the scientific9theoretical and practical bases of formation and functioning of feed market. Is
shown the algorithm of the structural market organization in Ukraine and formulated their own interpretation of "feed
market" in a global context. Is identified the main top 10 list of world producers of animal feed and feed additives. Was
analyzed global experience of formation of normative and legal base about safety and quality of feed and forage raw
materials. Are determined the main tendencies of world feed market in current conditions.

Ключові слова: ринок кормів, кон'юнктура ринку, попит, пропозиція, комбікорми, об'ємисті
корми, кормові добавки.

Key words: feed market, market conditions, demand, supply, compound feeds, bulky feed, feed
additives.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економічних

відносин відбувається диверсифікація вироб�
ництва та урізноманітнення ринку аграрної
продукції. Дефіцит кормів, кормового білка,
низька продуктивність тварин спонукають до
пошуку альтернативних, економічно вигідних
варіантів організації кормовиробництва на за�
садах ринкової економіки — формування рин�
ку кормів. Традиційно прийнято вважати, що
ринок кормів представлений товарами комбі�
кормової продукції. Нині в усьому світі вироб�
ники тваринницької продукції потребують все

більший обсяг білкової їжі, не лише через
збільшення кількості комбікормових заводів і
зростанням обсягу виробництва їх виробницт�
ва, але за рахунок розширення використання
кормового білку рослинного походження. У
2016 році глобальне дослідження обсягу вироб�
лених кормів, представлене компанією Alltech,
показало, що загальний обсяг вироблених
кормів становить 995,6 мільйонів тонн по всьо�
му світу, що на 2% вище, ніж у минулому році
[20].

Складність проблеми розвитку та забезпе�
чення ефективної діяльності ринку кормів та
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кормовиробничого сектора аграрної економі�
ки полягає в тому, що ринкові перетворення в
світі, та Україні, зокрема розпочалися без ціліс�
ного теоретичного обгрунтування та системних
методичних підходів вивчення питань стратегії
і тактики, достатнього наукового і практично�
го досвіду динамічного та послідовного пере�
ведення галузі до функціонування в умовах
ринкових відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Нині багато дослідників приділяють увагу
актуальним питанням технології виробництва
та використання кормів, їх класифікації за по�
ходженням, поживністю та значимістю, номен�
клатурі, ідентифікації, біохімічного стану,
взаємодії та природи поживних і біологічно ак�
тивних речовин приділено значну увагу у бага�
тьох фундаментальних працях співвітчизників
М.В. Гладія, А.О. Бабича [16], В.Ф. Петриченка
[9], Л.І. Подобєда [15], О.І. Зінченко [4] та ін�
ших провідних вчених у сфері кормовиробниц�
тва, годівлі сільськогосподарських тварин та
птиці.

Проблемам практичного виробництва та
використання кормового білка для сільсько�
господарських тварин присвячені праці заруб�
іжних вчених С. Чадда, Р. Девіса та Д. Койвісто
(Великобританія), Гуан�Ха Ци та Ци�Ю Діао
(Китай), Ра Ленг (Австралія)та ін. [25].

Пошуку економічних та організаційно�тех�
нологічних резервів підвищення ефективності
виробництва і використання кормів, у т.ч. ком�
бікормів, економіки кормовиробництва в Ук�
раїні, еколого�економічного прогнозу вироб�
ництва кормів, формуванню ресурсів продо�
вольчого і кормового зерна в умовах ринкових
відносин присвячені роботи корифеїв вітчизня�
ної аграрної економіки П.Т. Саблука, В.Л. Пе�
регуди [17] та інших вчених ННЦ "Інститут аг�
рарної економіки" [7; 18], фахівців Інституту
кормів та сільського господарства Поділля [12;
7; 5; 14] НААН України.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є узагальнення науко�

во�теоретичних та практичних засад органі�
зації та функціонування ринку кормів на сучас�
ному етапі розвитку світового аграрного сек�
тору.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Нинішня ринкова економіка являє собою

складний організм, що формується з величез�
ної кількості різноманітних виробничих, ко�

мерційних, фінансових та інформаційних
структур, які взаємодіють на фоні розгалуже�
ної системи правових норм бізнесу, і об'єдну�
ються єдиним поняттям — ринок.

За класичним визначенням ринок — це орган�
ізована структура, де "зустрічаються" виробни�
ки та споживачі, продавці і покупці, де в резуль�
таті взаємодії попиту споживачів і пропозиції
виробників встановлюються і ціни товарів, і об�
сяги продажів. На нашу думку, для світового рин�
ку кормів досить вдалим є визначення ринку, як
певної сукупності економічних відносин між
різними типами фірм та індивідами, державами
та іншими суб'єктами з приводу купівлі�прода�
жу товарів, де остаточно визначаються їхні
вартість і реалізація, завдяки чому посилюється
конкуренція між товаровиробниками за знижен�
ня витрат виробництва та підвищення суспільної
корисності товарів [3, с. 235].

При розгляді структурної організації рин�
ку кормів визначальне значення має кон'юнк�
тура ринку, його інфраструктурне забезпечен�
ня та можливий потенціал (рис. 1).

Термін "кон'юнктура" походить від латинсь�
кого "conjungere" — з'єднувати, зв'язувати.
Кон'юнктура ринку кормів — це певна еконо�
мічна ситуація, яка склалася на ринку на даний
час або в якийсь обмежений відрізок часу і яка
відображає реальне співвідношення попиту та
пропозиції на товари кормовиробництва. Вона
відображається певною кількістю виробників
(продавців) і кількістю споживачів (покупців),
що беруть участь у процесі обміну загального
еквівалента вартості (грошей) на якийсь товар.
Ця кількість виробників і споживачів, характер
та структура відношень між ними визначають
взаємодію попиту і пропозиції. Кон'юнктура
визначає комерційну цінність і конкурентосп�
роможність товарів і послуг. При цьому важ�
ливо врахувати, що кормовиробнича галузь
об'єднує три основні ланки логістичного взає�
мозв'язку: вирощування кормових культур, за�
готівлю кормів та використання їх у тварин�
ництві [12, с. 5].

Основною ціллю створення ринку кормів, є
отримання позитивного економічного ефекту
від використання сільськогосподарських тва�
рин: для суспільства — забезпечення продо�
вольчої безпеки, для виробника �максимальної
прибутковості свого бізнесу. Витрати на кор�
ми складають більше половини всіх витрат у
тваринництві, що робить процес формування
кормової бази особливо важливим аспектом
діяльності всіх аграрних товаровиробників.

Попит на корми формується залежно від
попиту на тваринницьку продукцію, попиту
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комбікормових заводів на фуражне зерно для
переробки, стану розвитку тваринництва та
потреби кормів для наявного тваринництва.
Серед факторів, які визначають попит на тва�
ринницьку продукцію, слід відмітити купівель�
ну спроможність населення, об'єм споживан�
ня продукції тваринництва та нормативні по�
казники її потреб, а також ціни на тваринниць�
ку продукцію [19].

Пропозиція кормів визначається обсягом
виробництва фуражного зерна та об'ємистих
кормів, продуктами переробки комбікормової,
борошномельної, цукробурякової та олієжиро�
вої промисловості, а також продуктами хімічної
промисловості — кормовими добавками.

Глобальний ринок кормів характеризуєть�
ся постійним нарощуванням його загального
об'єму, попиту і пропозиції. Щорічний приріст
комбікормів складає біля 2 % (рис. 2). Найвищі
темпи зростання виробництва кормів харак�
терні регіонам світу, у межах яких розвиток га�
лузі тваринництва знаходиться на високому
рівні.

Світовий ринок кормових добавок зростає
значними темпами за рахунок зростання пого�

лів'я худоби для споживання м'яса в якості
джерела білка. Ринок кормових добавок оці�
нювався в 16,2 млрд доларів США в 2015 р. і в
2016 р. досягне 20,7 млрд доларів США [24].
Збільшення продаж в першу чергу пов'язано з
попитом на їх використання в кормосумішах,
що містять такі амінокислоти, як метіонін та
треонін. Найбільше кормових добавок викори�
стовується в птахівництві. В грошовому еквіва�
ленті на їх долю припадає майже 45 %. Загаль�
на ринкова вартість кормових добавок в птахі�
вництві в 2015 р. склала 6,2 млрд дол. США.
Найбільші доходи від продажу кормових доба�
вок отримують в Європі. В 2015 р. вони склали
3,4 млрд дол., а до кінці 2016 р. очікується виро�
стуть до 3,8 млрд дол. США [8]. Слід за Євро�
пою іде Америка та Азія. Український ринок
також характеризується достатньо інтенсив�
ним ростом, при цьому основним драйвером
розвитку є сектор індустріального виробницт�
ва свинини та м'яса птиці.

Ціноутворюючими факторами на ринку
кормів є: обсяг виробництва кормових ресурсів
(зернових та зернобобових культур, однорічних
і багаторічних трав на сіно та зелений корм, ку�

871,0

954,2 960,4
980,1

995,6

2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 2. Динаміка виробництва комбікормів
у світі, млн т

Джерело: побудовано за даними [24].
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Джерело: побудовано за даними [20].
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курудзи), природно�кліматичні умови, со�
бівартість сировинних ресурсів, якість та без�
печність кормів, державна політика протекціон�
ізму, співвідношення попиту та пропозиції,
трансфер інновацій в кормовиробництві. Повед�
інка цін на сировинні товари на ринку кормів має
значні наслідки для прибутковості товаровироб�
ників, і може призвести до значних фінансових
втрат. На сьогоднішній день ринок сировини кор�
мових ресурсів стає все більш волатильним і менш
прогнозованим. Найбільшим попитом у світі ко�
ристується продукція птахівництва, відповідно і
ціни на корми для даної галузі найвищі (рис. 3).

Важливе значення при формуванні ринку
кормів має нормативно�правове забезпечення.

Законодавство про корми існує в багатьох краї�
нах світу, яким регламентується визначення по�
няття "корми", права та обов'язки тих, хто ви�
робляє корми, правила їх купівлі і продажу та
інші умови, які стосуються якості і відповідаль�
ності за них, але основним документом вва�
жається Кодекс Аліментаріус, що відповідає
принципам HACCP (табл. 1).

На світовому ринку кормів все більше спо�
живачів задаються питаннями: як сформувати
раціональну кормову базу для тварин, щоб
можна було; забезпечити більш поживну їжу
для людей; яким чином годівля тварин впливає
на навколишнє середовище і наявність ресурсів;
як сільське господарство може стати більш

179,9

173,7

68,7

31,5

31,1

29,4

29,1

23,9

23,4

21,2

Китай

США

Бразилія

Індія

Мексика

Іспанія

Росія

Німеччина

Японія

Франція

Рис. 4. 10 ТОПAвиробників кормів у світі, 2015 р., млн т

Джерело: побудовано за даними [10; 11; 20].

Таблиця 1. Нормативно правова база формування ринку кормів: світовий досвід

Назва документа Основні положення
Регламент 178/2002 
ЄС, 2002 р. 

Основний харчовий закон ЄС регулює безпечність харчових продуктів, де: харчовий ланцюг розглядають 
як єдине ціле «із поля до столу»; обов’язковим є аналіз ризиків, як фундаментальна складова політики 
безпечності харчових продуктів; відповідальність за безпеку харчових продуктів несуть оператори ринку 
кормів; продукти повинні простежуватися на всіх ланках харчового ланцюжка; споживач має право на 
отримання точної і достовірної інформації про харчовий продукт 

Feed Law Code of Practice 
(Великобританія), 2014 р.  

Уповноважує компетентні місцеві органи здійснювати офіційний контроль за якістю кормів. Основні 
вимоги  Кодексу: застосування HACCP (аналіз ризиків і критичних контрольних точок безпеки кормів); 
регулярно контролювати використання кормів для тварин і продовольчого сектора в рамках програм 
контролю на основі HACCP або технічної програми забезпечення якості 

«Good practices For the feed 
industry» Implementing the 
Codex Alimentarius Code of 
Practice on Good Animal 
Feeding (Польща) 
2010 р. 

Корми та кормова сировина повинні бути отримані з безпечних джерел та підтримуватися в стабільних 
умовах для того, щоб захистити корми і кормові інгредієнти від забруднення шкідниками чи хімічними, 
фізичними або мікробіологічними забруднювачами та іншими небажаними речовинами при виробництві, 
обробці, зберіганні й транспортуванні. Корм повинен бути в гарному стані, відповідати загальноприйнятим 
стандартам якості. Виробники кормових добавок, зокрема, повинні надавати чітку інформацію 
користувачеві, щоб забезпечити правильне і безпечне використання 

Кодекс SQF «Безпечна якість 
харчування » (США),  7-е вид., 
2010 р. 

Сертифікація систем SQF – гарантія того, що були реалізовані плани продовольчої безпеки продукції, які 
відповідають нормативним вимогам 

D-03-14: Програма 
«Сертифікація сіно на 
експорт» (Канада), 2-е вид., 
2013 р. 

Ця директива описує умови сертифікації сіна (CHCP), яке експортується та відповідає фітосанітарним 
вимогам імпорту: для Японії і Кореї, сіно, рослини та ґрунт мають бути безпечними щодо карантинних 
шкідливих організмів характерних для даних країн (наприклад, гессенською мухою); для Китаю, на цей час 
тільки сіно люцерни має право на експорт 

Закон про корми, (Нідерланди) 
1970 р. 

Охоплює усі питання заготівлі і промислового виробництва кормів, їх маркування, охорони здоров’я 
тварин і людини 

Закон про корми, 
(Німеччина) 

Зобов’язує фермерів вести суворий облік походження кормів, які застосовуються у раціонах годівлі 
домашніх тварин 

Акт про добробут тварин» 
(Швеція) 

Визначає та обумовлює умови одержання екологічно чистої продукції, утримання й годівлі тварин та 
вимоги до якості кормів 
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ефективним і нагодувати більшу кількість лю�
дей.

Відповіді і на ці та багато інших питань мо�
жуть бути знайдені через дослідження того,
чим годують тварин по всьому світу. У розрізі
регіонів світу основний обсяг пропозиції кор�
мової продукції зосереджений в Азії та Європі,
а найбільшим споживачем кормів є країни
Європи (близько 60 % загального обсягу кор�
мів) (рис. 4). Найпотужнішими країнами�вироб�
никами кормів є Китай, США і Бразилія [10]. У
розрізі країн Євросоюзу — лідируючі позиції
у виробництві кормових ресурсів для ВРХ зай�
мають Німеччина, корму для галузі свинарства
— Іспанія, для галузі птахівництва — Франція
[11].

Нині є багато випадків і зниження і зрос�
тання виробництва по всьому світу, на які впли�
вають позитивні та негативні фактори, такі як
повільні ринки, коливання цін на сировину,
зміни, які вводяться урядами на стандарти
імпорту та експорту, захворювання тварин, такі
як пташиний грип в птахівництві і вірус епідем�
ічної діареї свиней в свинарстві. За даними
USDA вартість бізнесу з виробництва кормів
оцінюється в 460 мільярдів доларів США, грун�
туючись на середніх цінах на сировину протя�
гом всього 2015 р. [10].

Слід зазначити, що дослідження світового
ринку кормів вимагає значних зусиль і великої
роботи, в основному через те, що кормова інду�
стрія вимірюється в кожній країні завжди по�
різному. Тим не менше, кожен рік ми дізнаємо�
ся щось про нове про те, як фермери по всьому
світу годують своїх тварин. Глобальне дослід�
ження USDA вироблених кормів оцінило ви�
робництво кормів в 130 країнах світу в грудні
2015 року на підставі інформації, наданої ло�
кальними кормовими асоціаціями та співробі�
тниками власного відділу продажів, які відвіду�
ють щорічно 32 тисячі кормових заводів [10].
США і Бразилія займають друге і третє місця
відповідно з цифрами 173,7 млн тонн, виробле�
них на 6718 комбікормових заводів і 68,7 млн
тонн на 1698 комбікормових заводів [21].

Індія, яка займає п'яте місце, показала знач�
ний приріст у виробництві комбікормів до 31,5 млн
тонн, що складає 18% у порівнянні з 2013 р., в
основному, завдяки сприятливим погодним
умовам і вдосконаленню методів ведення сіль�
ського господарства та технологій. Туреччина,
Румунія, Туніс і Болівія також класифіковані
як країни з великим потенціалом зростання і
розвитку, оскільки кожна з них показує зрос�
тання виробництва другий рік поспіль. Якщо ж
оцінювати виробництво по континентах, Афри�

ка та Латинська Америка показали найбільше
зростання в 2014 році, причому Африка росла
за всіма видами тварин [20].

При аналізі за видами тварин, птахівництво
займає позицію лідера з 45% в обсязі 439 млн
тонн, незважаючи на невелике зниження в по�
рівнянні з дослідженням минулого року. Найб�
ільше зросли обсяги кормів для свинарства і до�
машніх тварин до приблизно 256 млн тонн і близь�
ко 22 мільйонів тонн відповідно. Обсяг кормів для
аквакультури виріс знову, до 1,8 відсотків в об�
сязі 41 мільйонів тонн. Виробництво кормів для
конярства зазнало незначний спад [10].

У той же час, конкурентоспроможність за�
лишається необхідною умовою для тварин�
ників, які постійно просять покращити їх про�
дуктивність, незалежно від розміру ферми або
виробничої системи (органічна, екстенсивна,
інтенсивна і т.д.) [22].

Інфраструктурна складова ринку кормів
включає в себе велику кількість елементів, які
тісно пов'язані між собою і в сукупності відігра�
ють важливу роль в економіці, а саме: марке�
тинговий план, маркетингова інформаційна
система, підтримка клієнтів, упаковка марку�
вання та брендінг товару, оцінка та управління
ризиками, стандартизація і класифікація то�
варів, розподіл та обмін кінцевих продуктів,
проектування і розробка нових видів продукції.

При цьому слід виділити маркетингову ін�
формаційну систему та брейдінг. Маркетинго�
ва інформаційна система кормовиробництва
(МІС) — це безперервно діюча система, до якої
належать персонал, устаткування, інновацій�
ний провайдинг, набір процедур і методів, при�
значених для регулярного збирання, обробки,
аналізу й інтерпретації інформації про кон'юн�
ктуру ринку зернофуражних культур та зеле�
них кормів, комбікормів, об'ємистих кормів
(силосу, сінажу, сіна) і кормових добавок з різ�
них джерел, яка забезпечить інтегрування,
підтримання й передачу аграрним менеджерам
інформації у встановлений час та у формі, при�
датній для прийняття ефективного управлінсь�
кого рішення. Роль такої інформаційної систе�
ми полягає у наданні доступу до інформації, у
своєчасному "продукуванні" інформації і в роз�
поділі її з прийнятними витратами [6].

Під брендингом розуміється процес ство�
рення бренду (позитивного іміджу товару) і
управління ним. Він може включати в себе ство�
рення, зміцнення, репозиціонування, оновлен�
ня і зміну стадії розвитку бренду, його розши�
рення і закріплення на ринку. Це філософія
управління компанією, товарними потоками,
людськими ресурсами та ін.
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Важливе значення для розвитку ринку має
політика підтримки держав та урядів виробниц�
тва безпечних, з високим вмістом протеїну,
кормових культур (зернобобових, олійних
культур, однорічних та багаторічних трав). У
світі існує ряд програм для підтримки кормо�
виробництва. В США розроблена та функціо�
нує "Програма стабілізації дохідності під�
приємств — виробників молока" (2014—2018
рр.) — це програма управління ризиками для
виробників молочної продукції на добро�
вільних засадах. Основні положення програми:
покриття форс�мажорних обставин, безкош�
товно для. Форсмажорне покриття означає
виплати учасникам коли середньозважена на�
ціональна маржа менша ніж 4 доларів на цент�
нерові. Під середньозваженою національною
маржою розуміють різницю між середньозва�
женою ціною на молоко та середніми затрата�
ми на корми. Виробники отримують ставку по�
криття коли маржа коливається в межах 4—8
доларів за центнері. Для того щоб бути учас�
ником програми покриття, виробник повинен
сплачувати внески відповідно до обраного ним
рівня захисту.

Крім того, в 2014 році було створено про�
граму пожертв для молочної продукції, ця про�
грама розпочинає роботу у період низьких опе�
раційних прибутків і вимагає від Департаменту
закуповувати молочні продукти для різних
фондів та програм. Ціна на молоко визначаєть�
ся як середня ціна в США на поточний момент
за даними NASS. Ціна на корми визначається
шляхом множення відповідних коефіцієнтів на
ціну 1 бушеля визначених видів кормів:

Цкорму =0728×Ц1 б. кукурудзи + 0,00735×Ц1 б. соєвого

шроту + 0,0137×Ц1 б. сіна люцерни (1).
У Франції розроблений "План білкових

культур 2014—2020", який в основному зорієн�
тований на виділення з прямих субсидій фер�
мерам, які вирощують білкові культур на корм
худобі. Очікується, що реалізація даного пла�
ну призведе до збільшення власного виробниц�
тва в короткостроковій і середньостроковій
перспективі та зниження імпорту сої. Разом з
тим, білкові культури не є конкурентоспро�
можними у Франції і, в разі скасування суб�
сидій, виробництво повернеться до попередні
нижчі рівні. Фермерам будуть надані субсидії в
розмірі 100—200 євро/га білкових культур в рік.
Щорічне фінансування здійснюватиметься з
бюджету САР ЄС в розмірі 49 млн євро, 71 %
виділено під бобові культури (горох, люпин,
кінські боби), 16 % на кормові бобові культури
(люцерна, конюшина, еспарцет, вика, буркун) і
12 % на соєві боби [23].

Таким чином, у сучасних умовах розвитку
аграрної економіки існує цілий ряд загально�
визнаних важливих тенденцій на глобальному
ринку кормів, які повинні бути враховані в сек�
торі тваринництва всього світу:

— потреби на сільськогосподарську продук�
цію зростають (продукти харчування, корми,
промислові, власного виробництва), в той час як
виробничі ресурси обмежені (земля, вода);

— зростання попиту на білки тваринного
походження потребує пошуку альтернативних
варіантів економічно вигідних та безпечних
джерел кормового білка;

— нарощує темпи конкуренція з боку третіх
країн, що експортують продукти тваринного
походження в розвинуті країни світу, що спри�
чиняє загрозу безпечності та якості кормової
сировини та кінцевої продукції тваринництва;

— розвиток стійкості до протимікробних
препаратів загрожує ефективності лікарських
засобів (особливо антибіотиків) в людській та
ветеринарній медицині;

— антропогенний вплив у розрахунку на
одиницю продукції тваринництва не знижуєть�
ся, що збільшує обсяги виробництва екологіч�
но небезпечних продуктів в усьому світі;

— у соціальному середовищі розвинутих
країн світу вороже налаштовані по відношен�
ню до певних типів нових технологій (нанотех�
нології, клонування, ГМО).

ВИСНОВКИ
Протягом останніх років спостерігається

активізація розвитку ринку кормів. Основна
його місія — забезпечення світової продоволь�
чої безпеки за рахунок виробництва екологіч�
но безпечних кормів та підвищення продуктив�
ності сільськогосподарських тварин. Для забез�
печення тваринництва високобілковим кормом
необхідно стимулювати виробництво зернобо�
бових культур. Розвиток ринку кормів сприя�
тиме збалансуванню використання обмежених
природних ресурсів, диверсифікації кормови�
робництва, галузевій спеціалізації та терито�
ріальній концентрації залежно від сприятли�
вості природно�кліматичних умов, здешевлен�
ню продукції тваринництва за рахунок знижен�
ня вартості кормів в структурі витрат.
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ВСТУП
Проблема забезпечення сталого розвитку

економічних систем перебуває в епіцентрі ува�
ги світових наукових шкіл. Суспільство, нама�
гаючись задовольнити зростаючі потреби, по�
стійно розширює масштаби виробництва. Пи�
тання про розумні межі виробництва та спожи�
вання матеріальних благ загострилися у другій
половині XX сторіччя. Це викликало не�
обхідність пошуку принципово нових моделей
майбутнього розвитку суспільства. Концепція
сталого розвитку (sustainable development) є
продовженням концепції ноосфери, сформу�
льованої академіком В. Вернадським, ще в
першій половині ХХ ст [1, с. 75]. Її суть полягає
в обов'язковій узгодженості економічного,
екологічного та людського розвитку. За своєю
суттю концепція сталого розвитку здатна ви�

УДК 338.436.33:005.4�0.21.387

В. А. Самофатова,
к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки промисловості,
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

V. Samofatova,
Ph.D. in Economics, associate professor, doctoral candidate of Department of industrial economic,
Odessa national academy of food technologies, Odesa

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRI�FOOD SPHERE

У статті проаналізовано теоретичні засади формування концепції сталого розвитку в світовій практиці. Розглянуто
базові компоненти, на яких грунтується концепція сталого розвитку. Зауважено, що агропродовольча сфера є одним з най9
важливіших секторів української економіки, складною економічною системою і просторомістким видом діяльності. Відзна9
чено, що сталість агропродовольчої сфери визначається не тільки зовнішніми і внутрішніми факторами, а і великою кількістю
управлінських впливів. Розглянуто основні стримуючі фактори сталого розвитку агропродовольчої сфери. Проаналізовано
негативний вплив на довкілля сільськогосподарського виробництва. Запропоновано структуру концепції сталого розвитку
агропродовольчої сфери. Відмічено, що основою сталого розвитку агропродовольчої сфери може стати біоекономіка. До9
ведено, що важливим напрямом стабілізації і сталості агропродовольчої сфери є культура. Визначено напрями, що сприя9
ють підвищенню ефективності стратегії переходу до сталого розвитку. Обгрунтовано необхідність упровадження заходів,
націлених на формування засад сталого розвитку агропродовольчої сфери. Зроблено висновок, що глобальна концепція
сталого розвитку агропродовольчої сфери повинна реалізуватися, в першу чергу, на регіональному рівні.

The paper analyzes the theoretical bases of formation of the concept of sustainable development in the world. The basic
components underlying the concept of sustainable development. It is noticed that agri9food is one of the most important sectors
of the Ukrainian economy, complex economic system and territorial field of activity. Noted that the sustainability of the agri9
food sector is determined not only by external and internal factors, but also a large number of management actions. Considered
are the main limiting factors for sustainable development of the agri9food sector. Analyzed adverse impact on the environment
of agricultural production. The structure of the concept of sustainable development in the food industry is shown. It is noted that
the basis for sustainable development agri9food sector can become a Bioeconomy. It is proved that an important area of stabilization
and sustainability in the food industry, is culture. The directions of improving the effectiveness of the strategy of transition to
sustainable development. The necessity of implementation of measures aimed at laying the foundations for sustainable development
of the agri9food sector. The conclusion is that the global concept of sustainable development of the agri9food sector must be
realized, first and foremost, at the regional level.

Ключові слова: концепція, сталий розвиток, збалансованість розвитку, агропродовольча сфера,
просторовий чинник.

Key words: concept, sustainable development, balanced development, agri6food sphere, territorial factor.

конати роль базису формування оновленої ци�
вілізації, оскільки забезпечує зняття супереч�
ностей між досягненням цілей гармонійного
соціально екологічного розвитку та ідеологією
перманентного зростання [16, с. 6].

Загальна сталість агропродовольчої сфери
є складною функцією і визначається не тільки
зовнішніми і внутрішніми факторами, а і вели�
кою кількістю управлінських впливів, спро�
можних спричинити стабілізаційний вплив на
процеси цієї сфери.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Формування сталого розвитку як сучасно�
го імперативу є результатом дослідження
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численних зарубіжних і вітчизняних науковців:
В. Вернадського, І. Бистрякова, В. Гейця,
Г. Дейлі, М. Згуровського, Л. Мельника, Л. Ру�
денка, О. Павлова, О. Попової, М. Хвесика,
В. Шевчука, О. Шубравської та багатьох інших.
Основним предметним полем творчих пошуків
цих дослідників стали ключові атрибути і підхо�
ди до вимірів, наслідків і перспектив сталого
розвитку. Водночас питання забезпечення ста�
лого розвитку, вирізняється особливостями
його вирішення у різних галузях економіки і є
дуже актуальними для агропродовольчої сфе�
ри. Багатоаспектність поглядів на характерис�
тику і структуру агропродовольчої сфери та за�
безпечення пріоритетів її збалансованого
соціо�еколого�економічного розвитку потре�
бує продовження наукових досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Орієнтація України на міжнародні стандар�

ти рівня і якості життя неможлива без сталого
розвитку агропродовольчої сфери на інно�
ваційній основі, підвищення ступеня задово�
лення потреб в продовольстві, розвитку людсь�
кого потенціалу. Тому метою роботи є обгрун�
тування концептуальних підходів до забезпе�
чення сталого розвитку агропродовольчої сфе�
ри.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття "агропродовольча сфера" (АПС)
корелює з біологічним терміном "біосфера" і є
її важливою складовою, пов'язаною з життє�
забезпеченням суспільства. Відмічена сфера
має особливу природу, відмінну від інших сек�
торів економіки, адже потребує ведення вироб�
ничої діяльності в гармонії з природою. Цей
термін поки що не досить поширений у науко�
вому обігу. Частіше вживається термін "агро�
сфера" прийнятно до сільськогосподарського
виробництва. Очевидно, "агропродовольча
сфера" є більш ємним поняттям, ніж агропро�
мисловий комплекс (АПК) або агропродоволь�
ча система.

Водночас грунтовні напрацювання у цій га�
лузі мають дослідники [8—11].

Агропродовольча сфера є складною, бага�
токомпонентною і багаторівневою системою і
є у світі одним з найбільших споживачів при�
родних ресурсів та основним джерелом забез�
печення розвитку суспільства. За визначенням
О.І. Павлова, агропродовольча сфера — це не
тільки певний сектор економіки, який об'єднує
галузі та види економічної діяльності, що вклю�
чені в єдиний технологічний цикл виробництва

і просування на ринок сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування, а й природ�
не та соціальне просторове сільсько�міське
сполучене утворення [9, с. 7]. Зазначене
свідчить, що агропродовольча сфера відносить�
ся до просторомістких видів діяльності. Тому
урахування просторового чинника, надасть аг�
ропродовольчій сфері гармонійної цілісності та
дозволить виокремити екологічні, економічні
та соціальні аспекти розвитку. Саме трактуван�
ня агропродовольчої сфери вимагає застосу�
вання новітніх соціо�еколого�економічних
підходів [11, с. 55].

Агропродовольча сфера є в усьому світі
одним з головних споживачів природних ре�
сурсів і основним джерелом забезпечення роз�
витку суспільства. Негативний вплив на дов�
кілля, спричинений сільськогосподарським ви�
робництвом, пов'язаний як із виснаженням
природних ресурсів, так і з забрудненням у ре�
зультаті застосування отрутохімікатів та міне�
ральних добрив. Так, за останні сорок років у
світі, при підвищенні врожайності зернових
культур майже у 2,5 рази, використання міне�
ральних добрив зросло більш, ніж вдесятеро, а
пестицидів — багаторазово. Розораність
сільськогосподарських угідь в середньому по
Україні перевищує 80%. Значно розширилися
площі засолених, закислених і техногенно заб�
руднених сільськогосподарських угідь, а їх ро�
дючість знизилася до критично низького рівня.
В цілому тільки один з кожних десяти гектарів
має нормальний екологічний стан. Енерго�,
земле� і водоємність українського агропродо�
вольчого виробництва в 3—5 разів вища, ніж у
країнах Західної Європи та Північної Амери�
ки [12, с. 335]. Консультативна група з міжна�
родних сільськогосподарських досліджень
прийшла до висновку, що на частку сільського
господарства і харчової промисловості припа�
дає 29% світових викидів парникових газів [13].

Слід відзначити, що у більшості країн світу
здійснюється державний контроль за дотри�
манням вимог законів землеробства у сільсько�
му господарстві. Водночас, Україна, за резуль�
татами сезону 2016 року, знову стала світовим
лідером з виробництва насіння соняшника. Со�
няшник є найрентабельнішою сільськогоспо�
дарською культурою, що вирощується в Ук�
раїні, вона склала 80,3% у 2015 р. Позитивним
моментом є те, що майже все насіння соняшни�
ка зараз переробляється в Україні, через дію
експортного мита [14].

Розглянуті тенденції представлені у таблиці 1.
За даними таблиці 1, протягом 15 років

(1990—2015 рр.), посівні площі під цукровими
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буряками скоротилися у 6,8; а льоном — у 86
разів! Водночас посівні площі під ріпаком зрос�
ли у 7,6; соняшником у 3,2; соєю — у 32 рази
[15]. Однією з найважливіших проблем агро�
продовольчої сфери — є нестабільність її фун�
кціонування. Оскільки світовий ринок (особли�
во несировинної агропродовольчої продукції)
поділено і реальних можливостей для входжен�
ня на нього небагато, то розраховувати на по�
долання існуючих бар'єрів можна, лише вироб�
ляючи висококонкурентну продукцію.

Тому сформовані тенденції вимагають
особливого фундаментального наукового ос�
мислення з використанням нетрадиційної ме�
тодології дослідження, включаючи метапрос�
торовий аналіз і конструювання. Її ключовою
категорією є метапростір. Якщо коротко, то
метапросторовий підхід орієнтує на визначен�
ня зв'язків, що належать до системних ознак
функціонування територій як цілісних утво�
рень. Зараз для агропродовольчої сфери важ�
ливо знайти свою специфічну, адекватну сучас�
ним умовам форму сталого просторового роз�
витку. Зрозуміло, що соціальний, економічний
і екологічний простори нерозривно пов'язані,
але їхнє об'єднання, ймовірно, відбувається на
основі єдиних культурних традицій. Отже,
можна говорити, що подальший розвиток нової
метапросторової дослідницької парадигми ста�
лого розвитку повинен грунтуватися, пере�
дусім, на пошуку форм і методів гармонізації
інтересів суб'єктів господарювання, влади, на�
селення, всіх учасників господарської системи
[16, с. 9].

У контексті розгляду сталого розвитку з
економічних позицій, суттєвим стає визначен�
ня системних можливостей забезпечення ба�
жаних позитивних зрушень. Ідеться про те, що
за економікою повинна стояти відповідна сила,
яка може бути виражена у вигляді енергії. Та�
кою енергією, здебільшого, є саме капітал. У
цьому випадку, пріоритетною стає проблема
визначення процесу взаємодії капіталів різно�
го типу та їх перетікання з однієї форми в іншу.
Під цим розуміється перетікання природного
капіталу у фінансовий і, навпаки, фінансового
— у природний. Якщо перше, досить відоме, то
друге ще залишається прихованим. Тому, коли

йдеться про економіку сталого розвитку, вико�
ристовуючи категорією "природний капітал",
слід відразу сказати про характер та умови його
взаємодії з фінансовим, людським і виробни�
чим капіталами. Територіальні природні ресур�
си і є таким капіталом, на основі якого можуть
формуватись інші конкурентоспроможні лан�
цюги створення вартості [17, с. 53].

Сталий розвиток агросфери можна визна�
чити як системні, людиноцентристські, адап�
тивні за природою і якісні за сутністю ціле�
спрямовані зміни, що повинні забезпечувати
підвищення її економічної ефективності, со�
ціальної прогресивності, екологічної безпеч�
ності та стійкості [18, с. 75]. Вищезазначене виз�
начення можна адаптувати і до агропродоволь�
чої сфери в цілому (рис. 1).

З позиції синергетики, агропродовольча
сфера як система, здатна до саморозвитку зав�
дяки наявності власних цілей, інтересів, мо�
тивів, адаптивності до змінюваних умов функ�
ціонування, що доводить про її здатність до
самоуправління [9, с. 102].

На думку Урсула А.Д., економоцентрична
модель несталого розвитку (НР) символічно
може бути представлена у вигляді зростання
економічної ефективності, яка відображає го�
ловний мотив людської діяльності в умовах
ринкової економіки. На противагу, модель ста�
лого розвитку (СР) як всеохоплюючий управ�
лінський процес, може бути представлена як
накладення основних обмежень на ринковий
економічний процес, які повинні знизити його
негативні наслідки для суспільства і природи в
цілому. У спрощеному вигляді, дане тверджен�
ня виглядає наступним чином [19, с. 9]:

(1),
де Б — біосферні обмеження (за допомогою

яких, створюється можливість збереження біо�
сфери);

С — соціальні обмеження, які слід реалізо�
вувати в системі "людина�суспільство".

Іншими словами, сталий розвиток — це, на�
самперед, економічне зростання, за якого ефек�
тивно розв'язуються найважливіші проблеми
життєзабезпечення суспільства без виснажен�
ня, деградації і забруднення довкілля. Основою
забезпечення сталого розвитку агропродоволь�

Роки Зернові та 
зернобобові культури 

Цукрові 
буряки Соняшник Льон-довгунець Соя Ріпак 

1990 14583,4 1607,2 1635,9 172,5 92,6 89,7 
2010 11280,3 458,7 3667,3 1,3 1032,2 864,4
2015* 14738,4 237,4 5104,6 2,0 2158,1 682,4

Таблиця 1. Посівні площі за видами сільськогосподарських культур, тис. га

Примітка: * за 2015 р. дані наведено без АР Крим та частини зони АТО.
Джерело: Держкомстат.
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чої сфери може стати біоеконо�
міка, що динамічно розвивається.
Біоекономіка — це економіка,
заснована на використанні біо�
технологій, що використовують
відновлювану біологічну сирови�
ну. Розвиток галузей біоеконом�
іки передбачає підвищення енер�
гоефективності, ефективне вико�
ристання відходів, розвиток
відновлюваної енергетики на ос�
нові біомаси, підвищення сталості
сільського господарства і агро�
продовольчої сфери в цілому, виробництво но�
вих продуктів харчування. Одним із прикладів
біоекономіки є біоенергетика [20, с. 23]. На
міжнародному рівні курс на біоекономіку був
взятий Організацією економічного співробіт�
ництва та розвитку (ОЕСР) у середині 2000�х рр.,
і передбачається, що біоекономіка буде спро�
можна генерувати 2,7% світового ВВП до 2030
р. [21, с. 2590].

Сьогодні необхідно відмітити постійно зро�
стаючу роль науки як особливої складової
людської діяльності, яка виступає рушійною
силою вдосконалення елементів агропродо�
вольчої сфери. При цьому провідну роль має
відігравати держава, яка має суттєвий вплив на
формування національної агропродовольчої
сфери. Нині ключовими напрямами наукових
досліджень у агропродовольчій сфері у світі
визнаються біо� і нанотехнології, генетика,
мікробіологія, ресурсозбереження, екологіза�
ція та інформатизація агропродовольчого ви�
робництва, його адаптація до ймовірних змін у
природних умовах, удосконалення економіч�
них механізмів функціонування виробництва та
ринку, створення та впровадження нових форм
і методів управління АПС [22, с. 65].

Тим часом саме органічне сільське господар�
ство, може сприяти зменшенню негативного
впливу господарської діяльності на зміни кліма�
ту. Виробництво тваринницької та рослинниць�
кої продукції пов'язане з викидами вуглекисло�
го газу, метану й окису азоту, що робить сільське
господарство великим джерелом парникових
газів. На цю галузь припадає 15% світових об�
сягів викидів парникових газів. Якщо ж враху�
вати ще й вирубку лісів, у чому сільське госпо�
дарство відіграє провідну роль, то його частка у
загальних викидах парникових газів зростає до
30% [23, с. 67]. Органічне сільське господарство
— цілісна система управління виробництвом,
яка поліпшує стан агроекосистеми (зокрема,
біологічну варіативність, біологічні цикли та біо�
логічну активність грунту). Перевагою органіч�

ного сільського господарства є те, що воно з
давніх часів завжди використовувалось як сис�
тема землеробства і було пристосоване до бага�
тьох кліматичних зон і місцевих умов. За раху�
нок того, що при органічному землеробстві ви�
користовуються лише органічні матеріали (доб�
рива, засоби захисту рослин та ін.), збільшуєть�
ся вміст органічних речовин у грунті. Як резуль�
тат, при цьому у грунті за рахунок дії природ�
них факторів набагато більше вологи, ніж при
використанні традиційної системи землероб�
ства. Таким чином, при використанні системи
органічного землеробства, можливо певною
мірою нівелювати дію природних факторів, що
особливо важливо в умовах глобальних змін
клімату [23, с. 69].

Важливим характером стабілізації і сталості
агропродовольчої сфери є культура. В. Дієсперов
наголошує, що селянство в Україні — першоос�
нова нації. Історично країна формувалася як
сільська місцевість, з якої значно пізніше виділи�
лися промислове виробництво й торгівля. Забез�
печуючи країну продовольством, село виступає
опорою держави. Значна щільність сільського
населення необхідна для освоєння ресурсів тери�
торії, інтенсифікації сільськогосподарського ви�
робництва. Функції села багатогранні. Селянство
виконує соціальні й етичні завдання, є носієм на�
ціонального генетичного коду, ідентичності, ду�
ховності та культури нації [24, с. 98].

ВИСНОВКИ
Слід відмітити, що глобальна концепція ста�

лого розвитку агропродовольчої сфери, повин�
на реалізуватися, в першу чергу, на регіональ�
ному рівні, на підтвердження відомого принци�
пу "мислити глобально, а діяти локально". Ста�
лий розвиток передбачає залученість кожного
громадянина. Будь�яка ідея перемагає тоді,
коли її підтримує населення. Якщо ми хочемо
жити довго і щасливо, ми маємо жити за пра�
вилами сталого розвитку [25, с. 12]. Сьогодні
ідея сталого розвитку може відіграти ключову

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сталий розвиток агропродовольчої сфери (АПС) 

Соціальна 
сталість 

Економічна 
сталість 

Екологічна 
сталість 

Якість життя 
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Національна 
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Ресурсне 
забезпечення 

Рис. 1. Структура концепції сталого розвитку АПС
Джерело: авторська розробка.
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роль у консолідації українського суспільства,
визначенні державних пріоритетів і перспектив
соціально�економічних перетворень в Україні,
в виборі стратегій регіонального розвитку аг�
ропродовольчої сфери.
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вимагають внесення суттєвих коректив у ме�
ханізми державного регулювання національ�
ного господарства. При цьому зростає не�
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обхідність формування системи фінансово�
го регулювання з огляду на потенціал його
впливу на інноваційні процеси, за відсут�
ності належної динаміки яких перспективи
країни у глобалізованому світовому про�
сторі суттєво знижуються,  що повинна
здійснюватись у контексті стратегії зміцнен�
ня конкурентоспроможності економіки Ук�
раїни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми фінансового регулювання інно�
вацій, зокрема з урахуванням різних аспектів
формування конкурентоспроможної економі�
ки, досліджували: В. Андущенко, З. Варналій,
О. Воронкова, О. Данілов, В. Дем'янишин,
І. Должанський, Я. Жаліло, Р. Желізняк, Ю. Іва�
нов, А. Крисоватий, І. Луніна, І. Лютий, В. Опа�
рін, Г. Партин, М. Романюк, А. Соколовська,
Л. Тарангул тa ін.

Незважаючи на грунтовність наукових
праць у сучасній економічній літературі, сучас�
ний стан національного господарства потребує
пошуку нових конструктивних стратегічних
рішень на основі обгрунтування значення
фінансового регулювання у стимулюванні інно�
ваційної активності та зростання рівня конку�
рентоспроможності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розкрити роль системи фі�

нансового регулювання інноваційної діяль�
ності в зміцненні конкурентоспроможності
економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасні концептуальні підходи до тлума�

чення фінансового регулювання в частині спря�
мування його потенціалу на розвиток інновацій
в державі характеризуються нечіткістю й не�
однозначністю. Тому фінансове регулювання
інноваційної діяльності пропонуємо розгляда�
ти як узгоджений комплексний вплив держави
на функціонування національної інноваційної
системи, обумовлений інноваційним потенціа�
лом та рівнем інноваційної безпеки в країні,
спрямований на зміцнення конкурентоспро�
можності та утвердження інноваційної моделі
сталого соціально�економічного розвитку.

Зауважимо, що у дещо ширшому контексті
об'єктом регулюючого впливу можна вважати
інноваційну діяльність, що здійснюється в ме�
жах національної інноваційної системи, або ж
у цілому національну інноваційну систему. Це
пов'язано із постулатами теорії управління, яка
базується на виокремленні керуючої та керо�
ваної систем, а також дослідженням фінансо�
вого регулювання з позицій державного регу�
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Рис. 1. Концептуальна схема системи
фінансового регулювання інноваційної діяльності та основні цілі

її функціонування

Джерело: розроблено автором.
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лювання, кінцевою метою якого є забезпечен�
ня соціально�економічного розвитку країни.
Відтак, можна вважати, що система фінансо�
вого регулювання є керуючою по відношенню
до національної інноваційної системи, що є ке�
рованою.

Саме на основі зазначеного доцільно роз�
глядати безпосередньо інструменти фінансово�
го регулювання інноваційної діяльності як си�
стеми, ключовими складовими якої є бюджет�
не та податкове регулювання. Зауважимо та�
кож, що за своєю економічною сутністю бюд�
жетні інструменти є прямою формою підтрим�
ки (стимулювання), а податкові — непрямою,
так як механізм їхнього надання пов'язаний не
із безпосереднім фінансуванням, а має опосе�
редкований характер (надання пільг тощо). З�
поміж бюджетних інструментів, які можуть ви�
користовуватись власне у процесі фінансуван�
ня та стимулювання інноваційної діяльності до�
цільно виділити наступні: бюджетні інвестиції;
бюджетні кредити; державні гарантії; державні
субсидії. Відтак, іншою не менш важливою та
дієвою складовою системи фінансового регу�
лювання інноваційної діяльності є податкове
регулювання, ключовим інструментом реалі�
зації якого є податкові пільги.

Вважаємо за доцільне запропонувати кон�
цептуальну схему системи фінансового регу�
лювання інноваційної діяльності (рис. 1).

Концептуальна схема системи фінансового
регулювання інноваційної діяльності передба�
чає її побудову на основі функцій та певних
принципів регулювання, включення у неї фор�
малізованих інститутів, а також складових та
інструментів, які безпосередньо здійснюють
регулюючий вплив на функціонування націо�
нальної інноваційної системи, з урахуванням
представлених на рисунку 1 взаємозв'язків.

Так, на наш погляд, фінансове регулюван�
ня інноваційної діяльності в Україні має здійс�
нюватись на основі таких принципів:

— наукової обгрунтованості — передбачає
врахування об'єктивних економічних законів,
соціально�економічних та політичних особли�
востей;

— національного самовираження — у про�
цесі фінансового регулювання повинні врахо�
вуватись особливості функціонування націо�
нальної інноваційної системи в державі, інно�
ваційна культура, особливості інноваційного
мислення;

— нормативно�правової врегульованості,
який полягає у регламентації застосування
інструментів фінансового регулювання, чіт�
кості процедур їх застосування, що потребує

сформованості законодавчої бази та її перма�
нентного удосконалення з урахуванням вимог
часу;

— комплексності — фінансове регулюван�
ня має реалізовуватись шляхом комплексного
застосування інструментів бюджетного та по�
даткового регулювання з метою досягнення
максимальної ефективності впливу на інно�
ваційні процеси;

— стратегічної орієнтації — діяльність дер�
жави з фінансового регулювання інноваційної
активності повинна здійснюватись у відповід�
ності до національної стратегії соціально�еко�
номічного розвитку країни з урахуванням ас�
пектів забезпечення сталості останнього на
основі інноваційної моделі;

— інституційного характеру регулювання
— важливо, щоб останнє відбувалося з ураху�
ванням ключової ролі інститутів, зокрема
органів державної влади і управління у процесі
регулювання;

— пріоритетності — у процесі фінансового
регулювання мають бути чіткі акценти на ті чи
інші аспекти інноваційної діяльності, у відпо�
відності до потреб суспільства та поточних ви�
мог ділового життя в країні;

— узгодженості й гнучкості — інструменти
регулюванні можуть бути ефективними лише за
умов кореляції їх застосування із економічни�
ми процесами в державі, наявності гнучкого
механізму їхньої дії;

— результативності — перспективи засто�
сування інструментів фінансового регулюван�
ня повинні співставлятись із очікуваними ре�
зультатами із відповідними висновками щодо
їх використання;

— доцільності — потенціал фінансового ре�
гулювання повинен задіюватись лише у випад�
ку необхідності у цьому з метою, зокрема, об�
меження негативного впливу на конкурентні
засади розвитку економіки;

— захисту національних інтересів — перед�
бачає врахування аспектів інноваційної безпе�
ки держави у глобалізованому економічному
просторі під час вибору тих чи інших фінансо�
вих інструментів.

Функції відповідають функціям бюджетно�
го та податкового регулювання як складових
системи фінансового регулювання. У свою чер�
гу формалізовані інститути — це законодав�
ство (чинна нормативно�правова база з питань
інноваційної діяльності та її регулювання) й
безпосередньо державні інститути регулюван�
ня.

Важливим аспектом, представленим на
схемі, є обумовленість фінансового регулюван�
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ня існуючим інноваційним потенціалом та
рівнем інноваційної безпеки в країні, а з іншої
сторони, регулюючий вплив системи фінансо�
вого регулювання інноваційної діяльності фор�
мування потенціалу та гарантування безпеки.
Водночас існує беззаперечний взаємообумов�
лений зв'язок між побудовою інноваційної мо�
делі соціально�економічного розвитку та існу�
ючим інноваційним потенціалом й рівнем інно�
ваційної безпеки в країні, адже сталість тако�
го розвитку є неможливою в умовах існування
загроз або ж дефіциту відповідних можливос�
тей інноваційного характеру в межах націо�
нальної економіки.

Відтак, саме ефективне функціонування
національної інноваційної системи (керованої
системи) як проміжна мета регулювання дає
змогу зміцнювати конкурентоспроможність
економіки (наступна ціль) та в кінцевому ре�
зультаті — створює підгрунтя для побудови
інноваційної моделі соціально�економічного
розвитку (кінцева мета фінансового регулю�
вання).

Тому розглянемо детальніше аспект зміц�
нення конкурентоспроможності національної
економіки та проблему необхідності його вра�
хування у процесі формування дієвої системи
фінансового регулювання інноваційної діяль�
ності в Україні.

Підходи до визначення національної конку�
рентоспроможності, або ж конкурентоспро�
можності національної економіки зводяться до
наступного:

— становище країни на зовнішніх ринках,
характеристику якого дають відповідні соці�
ально�економічні та інші показники;

— макроекономічне явище, обумовлене
рівнем розвитку та високотехнологічністю ви�
робництва тощо в державі;

— здатність країни конкурувати з іншими
державами й витримувати таку конкуренцію
упродовж тривалих проміжків часу;

— конкурентоспроможність підприємств та
інших суб'єктів у глобальній економіці, без ана�
лізу макрохарактеристик поняття.

Так, за М. Портером конкурентоспро�
можність — це обумовлений економічними,
соціальними та політичними факторами стан
країни або окремого товаровиробника на внут�
рішньому та зовнішньому ринках [6]. Також
конкурентоспроможність — властивість това�
ру, послуги, суб'єкта ринкових відносин висту�
пати на ринку на рівні з аналогічними товара�
ми, послугами або конкуруючими суб'єктами
ринкових відносин, що присутні на ринку [6].
Тобто конкурентоспроможність — це здат�

ність конкурувати завдяки конкурентним пере�
вагам, що обумовлюється місцем країни в сис�
темі світового господарства, при чому чинни�
ки конкурентоспроможності визначають кон�
курентні переваги, а відтак, конкурентоспро�
можність.

У вітчизняній економічній літературі кон�
курентоспроможність економіки дослід�
жується, зокрема, як складне, багатоаспект�
не поняття, що не має загальновизнаного уні�
версального визначення і розглядається як
концентроване вираження економічних, нау�
ково�технічних, виробничих, управлінських,
маркетингових та інших можливостей, реалі�
зованих у товарах і послугах, що успішно про�
тистоять конкуруючим з ними закордонним
товарам і послугам на внутрішньому і на
зовнішніх ринках [2]. Однак погоджуємось із
думкою науковців, що при цьому важливо вра�
ховувати, що зазначений аспект — це лише
один, найбільш "видима сторона" поняття.
Інша сторона, про яку, як правило, у науко�
вих пошуках йдеться не часто, — це переваги
суспільно�економічного устрою країни, пол�
ітико�правової організації й системи регулю�
вання, здатність держави забезпечити сталий
розвиток національної економіки та гаранту�
вати високий рівень життя громадянам, який
не поступається світовим соціальним та іншим
стандартам.

Національна конкурентоспроможність, на
думку Ю. Полунеева, — це здатність країни
досягати і підтримувати високі темпи економі�
чного зростання, що виражаються в постійно�
му прирості рівня ВВП на душу населення [5].
Синюченко М.І. стверджує, що "конкуренто�
спроможність — це спроможність країни ство�
рювати правові, інфраструктурні, наукові,
фінансові і у цілому весь спектр інституційних
умов, які дають змогу економіці розвиватися
динамічно, використовуючи інноваційні техно�
логії на всіх рівнях і на цьому фундаменті ство�
рювати умови для збільшення добробуту гро�
мадян країни та підвищенні соціально�еконо�
мічної результативності, яка виявляється у ви�
сокому суспільному ефекті. Тобто конкурен�
тоспроможність країни — це її здатність забез�
печити стале економічне зростання та високу
соціальну спрямованість національної еконо�
міки" [7].

Також національна конкурентоспромож�
ність — це можливість країни в умовах вільних
і прозорих ринкових відносин виробляти това�
ри і послуги, що відповідають вимогам міжна�
родних ринків, і одночасно підтримувати й
підвищувати протягом тривалого часу реальні
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доходи свого населення [1, с. 54]. За А.Я. Жа�
лілом конкурентоспроможність національної
економіки — це обумовлене економічними,
соціальними і політичними чинниками стійке
становище країни на внутрішньому і зовнішнь�
ому ринках, здатність країни виробляти това�
ри і послуги, що відповідають економіці Украї�
ни в умовах глобалізації [3, с. 13]. Аналогічно
національна конкурентоспроможність розгля�
дається як здатність держави виробляти, роз�
поділяти товари і послуги в міжнародній еко�
номіці в конкурентній боротьбі з товарами і
послугами, виробленими іншими країнами, вод�
ночас підвищуючи рівень добробуту громадян
[8].

Розглянемо чинники конкурентоспромож�
ності національної економіки.

Так, М. Портер визначав такі чинники,
що впливають на конкурентні переваги
країн:

— факторні умови необхідні для успішної
конкуренції в даній галузі, зокрема, кваліфіко�
вана робоча сила, інфраструктура;

— попит на внутрішньому ринку на про�
дукцію, послуги, що пропонуються цією га�
луззю;

— наявність у країні пов'язаних та підтри�
муючих галузей, конкурентоспроможних на
міжнародному ринку;

— умови в країні для створення і діяльності
фірм, а також сам характер конкуренції на
внутрішньому ринку [6].

Вітчизняні фахівці розглядають макроеко�
номічні чинники конкурентоспроможності в
межах таких груп [4, с. 529]:

— природні ресурси, виробничий, техноло�
гічний і людський потенціал, при цьому важли�
вим є обсяги цих ресурсів і їх якість;

— динаміка реального валютного курсу на�
ціональної грошової одиниці, підвищення яко�
го негативно позначається на ціновій конку�
рентоспроможності певних галузей вироб�
ництв;

— зовнішньоторговельні обмеження, зок�
рема митні та квотні бар'єри, бо імпортні мита,
є факторами впливу на внутрішні ціни інозем�
них товарів, їх введення також доцільно в га�
лузях, де можливе імпортозаміщення;

— фінансування наукових досліджень від�
бувається із державних, недержавних та
зовнішніх джерел, а обсяги фінансування за�
лежать від доступності ресурсів, ефективності
управління ресурсами, а також від стимулів для
інноваційного розвитку.

Також у сучасних наукових працях цілком
логічно, наголошується, що актуальності набу�

вають інституціональні чинники конкуренто�
спроможності:

— адміністративне середовище ведення
бізнесу;

— дієвість прав власності на винаходи,
відкриття та інші продукти інтелектуальної
діяльності;

— ефективна конкуренція при створенні з
боку держави селективних стимулів для інно�
ваційного підприємництва;

— відсутність обмежень на трансфер тех�
нологій та інтелектуального капіталу;

— ефективність у розпорядженні громадсь�
кими ресурсами в громадському секторі еконо�
міки [4, с. 529—530].

Однак сформульовані чинники конкурен�
тоспроможності національних економік, як і
підходи до її тлумачення, в умовах сьогоден�
ня, на наш погляд, достатньо динамічно зміню�
ються. Перехід до шостого технологічного ук�
ладу обумовлює невластиву раніше еволюцію
у чинниках, з�поміж яких ключову роль
відіграють інноваційні. Успіхи держави у
міжнародній конкурентній боротьбі визнача�
ються не лише ресурсними можливостями, а
визначальною мірою станом освіти, науки й
техніки та інтеграції на цій основі факторів
виробництва, інформації та інтелекту як ре�
сурсів. Тому саме інтелектуальний прогрес та
побудова інноваційної моделі соціально�еко�
номічного розвитку є основою гарантування
успіхів у сучасному глобалізованому світі, а
сталість такого розвитку створює підгрунтя
для добробуту нації у довгостроковій перс�
пективі.

Водночас, на наш погляд, методологічні не�
доліки мають спроби тлумачення національної
конкурентоспроможності, визначення її чин�
ників тощо у спосіб ототожнення з конкурен�
тоспроможністю суб'єктів господарювання.
Потрібно зазначити, що власне національна
конкурентоспроможність є всеохоплюючим та
базовим поняттям з точки зору вироблення
стратегії розвитку країни. Національна конку�
рентоспроможність визначається наявністю в
країни економічного та, що головне наукового
й технічного потенціалу, конкурентоспромож�
них галузей тощо. Це обумовлює необхідність
теоретико�методологічного осмислення роз�
глядуваного поняття на основі концептуально�
го його розуміння з точки зору реалізації на
основі формування сприятливих соціально�
економічних, організаційно�правових умов у
країні, в тому числі в частині фінансового ре�
гулювання інноваційних процесів як "стрижне�
вих" для зміцнення конкурентоспроможності
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в межах національної економічної системи,
зокрема в Україні.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Таким чином, саме ефективне функціону�
вання національної інноваційної системи, як
результат, у тому числі фінансового регулю�
вання інноваційних процесів, може дати змогу
зміцнити конкурентоспроможність економіки
та забезпечити реалізацію конкурентних пере�
ваг країни й посилити її позиції у глобальній
економіці у "змаганнях" за світові фінансові
потоки й ринки збуту товарів.

Водночас важливим аспектом є те, що
зміцнення конкурентоспроможної економіки
України передбачає формування в цілому кон�
курентоспроможного суспільства, що має не�
заперечні перевагами в різних сферах. У зв'яз�
ку із цим зростає необхідність врахування
впливу так званих неформалізованих інститутів
регулювання, у тому числі у процесі фінансо�
во�регулюючого впливу на національну іннова�
ційну систему й конкурентоспроможність у
підсумку, що й формує перспективи подальших
розвідок.

Отже, окреслені теоретико�організаційні
засади фінансового регулювання інноваційної
діяльності дають змогу сформувати цілісне ро�
зуміння економічного змісту регулювання та
особливостей застосування його інструмента�
рію у сфері інноваційної діяльності у контексті
зміцнення конкурентоспроможності націо�
нальної економіки. Усе це в комплексі може
бути підгрунтям для наукових пошуків щодо
обгрунтування практичних рекомендацій із
стимулювання інноваційної активності з ура�
хуванням сучасних тенденцій економічного
розвитку в Україні та світі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Починаючи з 70�х років минулого століття в

усьому світі почала активно обговорюватися тема
енергозбереження в будівництві. Поштовхом для
цього, в тому числі, стала світова енергетична
криза 1974 року, а концепція "сталого розвитку"
прискорила позитивні тенденції у розвитку енер�
гоефективного будівництва. Зокрема "зелене бу�
дівництво" спрямовано на досягнення таких
Цілей сталого розвитку до 2030 року, як: ціль 7
"Забезпечення доступу до недорогих, надійних,
стійких і сучасних джерел енергії для всіх"; ціль
9 "Створення стійкої інфраструктури, сприяння
всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інно�
ваціям"; ціль 11 "Забезпечення відкритості, без�
пеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст
і населених пунктів"; ціль 13 "Вжиття невідклад�
них заходів щодо боротьби зі зміною клімату та
його наслідками" [1]. Кореляція зазначених цілей
з проблемами будівництва пояснюється тим, що
згідно з дослідженнями, у всьому світі будівлі
споживають близько 40% загальної первинної
енергії, в ЄС до 36% від загальної суми викидів
СО2 надходять з будівель, а в США житлові та
комерційні будівлі споживають до 70% електро�
енергії та 39% доступної загальної первинної
енергії [2]. Таким чином, житлові та комерційні
будівлі, виступають значними споживачами
енергії і є одними з найбільших виробників пар�
никових викидів в усьому світі. Поряд із зростан�
ням стурбованості щодо високого рівня парни�
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кових викидів та вичерпанням енергетичних ре�
сурсів, ініціативи з впровадження енергозберіга�
ючих інноваційних технологій в будівельній сфері
є дуже актуальними для досягнення в світових
масштабах завдань, поставлених для раціональ�
ного використання енергії та підвищення якості
життя. Одним з рішень, яке зможе підвищити
енергоефективність будь�якої країни та знизити
попит на енергоносії є поширення та впровад�
женняконцепції енергоефективного будівництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми енергоефективного будівництва
розглядаються через призму великої кількості
різноманітних наук: державного управління,
економіки, архітектури, будівництва, екології
тощо. Величезна кількість науковців та прак�
тиків тривалий час формують базу знань в цій
сфері та поширюють їх з метою досягнення
більш сталих економічних та екологічних
рішень. Не дивлячись на це, рівень обізнаності
та готовності українського суспільства до впро�
вадження інноваційних енергоефективних тех�
нологій в будівельній сфері є досить незначним.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є дослідження стану та тен�

денцій розвитку пасивного будівництва в Україні
та світі, можливостей адаптації практичного дос�
віду зарубіжних країн до вітчизняних умов.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з методикою, яка використовується

в ЄС, житлові будинки з точки зору енергозбе�
реження поділяють на такі:

— "стара будівля" (побудована до 1970�х ро�
ків) передбачає споживання біля 300 кВт·год/
м2рік енергії для опалення будинку;

— "нова будівля" (будівництво здійснюва�
лось у період 1970—2000�х років): споживання
енергії складає не більше 150 кВт·год/м2рік;

— "будівля низького споживання енергії" (з
2002 року в Європі не дозволено будівництво
будівель більш низького стандарту): не більше
60 кВт·год/м2рік;

— "пасивний будинок": не більше 15
кВт·год/м2рік;

— "будівля нульової енергії" архітектурно
має той же стандарт, що і пасивний будинок,
однак інженерно обладнана таким чином, щоб
споживати виключно тільки ту енергію, яку
сама і виробляє: таким чином, енергоспоживан�
ня складає 0 кВт·год/м2рік;

— "будівля плюс енергії" — це будівля та�
кого типу, яка за допомогою енергозберігаю�
чого обладнання (сонячних батарей, колекто�
рів,теплових помп, рекуператорів, грунтових
теплообмінників та ін.) виробляла б більше
енергії, ніж сама б споживала [3].

Треба зазначити, що якщо на початку впро�
вадження концепції енергоефективних буді�
вель наголос більше робився на впровадження
заходів з економії енергії, то з середини 90�х
років всі зацікавлені сторони (влада, бізнес,
власники, інвестори, споживачі) стали підходи�
ти до цієї проблеми більш комплексно і нама�
галися поєднати три взаємопов'язаних понят�
тя: комфортний мікроклімат приміщень, мак�
симальне використання енергії природи, опти�
мізаційні енергетичні елементи будівлі як єди�
ного цілого.

На сьогодні найбільше розповсюдження в
світі отримав такий підхід до житлового будів�
ництва, як пасивне будівництво. В загальному,
пасивний будинок — це споруда, яка характе�
ризується відсутністю необхідності в опаленні
або низьким енергоспоживанням (в середньо�
му біля 10% від питомої енергії на одиницю
об'єму, що споживається більшістю сучасних
будівель). У такому будинку тепло генеруєть�
ся "пасивно", тобто шляхом використання лише
наявних внутрішніх джерел тепла, сонячної
енергії, що потрапляє через вікна, і шляхом
підігріву свіжого повітря, що потрапляє через
припливну установку вентиляції.

Місцем "народження" концепції пасивного
будинку була Німеччина. В травні 1988 року

доктор В. Файст, засновник "Інституту па�
сивного будинку" в Дармштадті, та професор
Б. Адамсон (Лундський університет, Швеція)
запропонували цікаву схему обладнання пасив�
ного будинку, розраховуючи енергетичні ба�
ланси будівель до тих пір, доки не вдалося роз�
рахувати показники такої будівлі, яка при пра�
вильному виконанні взагалі більше не потребу�
вала спеціальної системи опалення.

Швидкість розповсюдження цієї концепції
в світі ілюструють наступні дані. Так, перший
"стандартизований" пасивний будинок було
побудовано в 2005 році в Ірландії шведською
компанією "Scandinavian Homes", а на сьогодні
за даними Міжнародної Асоціації Пасивних
Будинків (International Passive House
Association, iPHA) таких житлових і нежитло�
вих будинків по всьому світу більше 60000, і
більше 14000 сертифіковано відповідно до кри�
теріїв PassiveHouseInstitute [4].

Одним з основних факторів, що сприяє та�
кому швидкому розвитку енергоефективного
будівництва, є розроблені державні норми та
стандарти в цій сфері, і, крім цього, що набага�
то важливіше, державні програми зі стимулю�
вання та підтримки такого розвитку, а також
активна участь бізнесу.

Так, наприклад, у Данії та Швеції на держав�
ному рівні енергозберігаючі норми і стандарти
були прийняті в 1977 та 1980 роках відповідно. В
Німеччині такий стандарт було введено з почат�
ку 1995 року. У Великобританії пасивний буди�
нок повинен споживати енергії на 77% менше
ніж звичайний будинок. У США стандарт вима�
гає споживання енергії на опалення будинку не
більше 1 BTU на квадратний фут приміщення. З
2007 року кожний будинок, який продається в
Англії та Уельсі, повинен отримати рейтинг
енергоефективності. Сертифікат енергетичної
ефективності є обов'язковою частиною інфор�
маційного пакету будинку. Кожен будинок по�
винен бути оглянутий незалежним інспектором,
який би визначив рейтинг ефективності будин�
ку з точки зору споживання енергії та викидів
СО2. В Ірландії пасивний будинок повинен спо�
живати енергії на 85% менше стандартного бу�
динку, та здійснювати викиди в атмосферу СО2
на 94% менше звичайного будинку. Нові будин�
ки в Іспанії з 2007 року повинні бути обладнані
сонячними водонагрівачами, щоб самостійно за�
безпечувати від 30% до 70% потреб у гарячій
воді, залежно від місця розміщення будинку.
Нежитлові приміщення повинні мати фотоелек�
тричне обладнання.

У 2002 році в Європейському Союзі було
прийнято новий закон з енергетичної ефектив�
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ності будівель — Директиву про енергетичну
ефективність будівель (ДЕЕБ), що є головним
законодавчим інструментом, який впливає на
енергоспоживання та енергоефективність в ЄС.
У 2010 році вийшла оновлена редакція цієї Ди�
рективи (2010/31/EU), в якій було прийнято
значні зміни щодо стандартів та норм енергое�
фективності. Оновлена редакція Директиви
вимагає, щоб усі країни�члени ЄСв своєму за�
конодавстві про житловий фонд враховували
такі елементи:

— методологію розрахунку енергоефектив�
ності будівель (стаття 3);

— мінімальні вимоги енергоефективності до
будівель, що споруджуються, а також до існу�
ючих будівель, які підлягають модернізації
(статті 4—9);

— фінансову підтримку енергоефективним
проектам (стаття 10);

— сертифікацію будівель (статті 11—13);
— перевірку систем опалення та кондиціо�

нування (статті 14—16);
— навчання незалежних експертів та роз�

виток систем управління та контролю (статті
17—18);

— наявність відповідних інформаційних та
консультаційних послуг (статті 20—21);

— штрафи та санкції (стаття 27) [5].
На доповнення до ДЕЕБ було прийнято низ�

ку програм з розвитку та зміцненню енерго�
ефективності будівель ЄС, зокрема такі як:

— Директива з вимогами енергоефектив�
ності до нових водонагрівальних котлів, які
працюють на рідкому або газоподібному паливі
(1992/42/ЕЕU);

— Директива зі стимулювання когенерації,
яка базується на внутрішньому попиті та по�
требі в опаленні (2004/8/ЕU) та її оновлена ре�
дакція;

— Директива з підвищення ефективності
кінцевого використання енергії та енергосер�
вісних послуг (2006/32/ЕU) та її оновлена ре�
дакція;

— Директива з екодизайну енергоспожива�
ючих виробів (2005/32/ЕU);

— Введення Energy Star маркування для
офісного обладнання (2422/2001/ ЕU) тощо.

Треба зазначити, що в Європі з 2019 року
будівництво можна буде здійснювати не ниж�
че "пасивного" стандарту. Зрозуміло, що якщо
будівельний об'єкт не буде відповідати встанов�
леним законодавством стандартам, то буді�
вельній компанії не дадуть дозвіл на здійснен�
ня робіт.

Виокремлюють три основні фактори, від
яких залежить реалізація та контроль за вико�

нанням Директиви на національному рівні краї�
нами�учасницями ЄС: законодавчо та норма�
тивно�правова база, культурні аспекти та по�
літичні аспекти [6].

По�перше, реалізація та контроль за вико�
нанням Директиви досить сильно залежать від
законодавчої та нормативно�правової бази
країн�членів ЄС. Для таких країн, як наприк�
лад Німеччина, де законодавча та правова
відповідальність в значній мірі розподілені по
регіонам, Директива виступає загальним при�
кладом, на підставі якого регіони розробляють
свої власні підходи до енергоефективності, і,
відповідно, контрольні заходи також варіюють�
ся відповідно до регіону.

Культурні аспекти взаємодії суспільства та
держави також відіграють важливу роль в реа�
лізації забезпечення контролю за ДЕЕБ. Так, у
деяких країнах ЄС (наприклад, у Бельгії та
Нідерландах) загальним підходом є дуже суво�
ре дотримання вимог Директиви, відповідно
чого і формується система контролю, а в дея�
ких інших країнах (наприклад, у Німеччині)
можуть застосовуватися альтернативні систе�
ми управління, які досить часто базуються на
принципах саморегуляції.

Третім важливим аспектом, який впливає на
реалізацію та контроль за виконанням Дирек�
тиви з енергоефективності є політична ситуа�
ція в країні, зокрема здатність країни реалізо�
вувати основні принципи енергоефективності
на національному рівні. Оскільки політичні цілі
країни можуть відрізнятися від тих, які перед�
бачаються в Директиві, політична підтримка
всередині країни буде відсутня для реалізації
та виконання стандартів енергоефективності в
будівництві.

Як зазначалося вище, впровадження і роз�
виток енергоефективного будівництва в країні
не можливий без підтримки держави. Наприк�
лад, у Німеччині впровадження енергоефектив�
ності та енергозбереження фінансують банки
та крупні корпорації. Так, у країні можна от�
римати кредит із дуже низьким відсотком з
метою побудови пасивного чи іншого виду
енергозберігаючого будинку. Такі кредити
надає Німецький банк розвитку KfW
(ForderbankKfW), 80% акцій якого належить
уряду Німеччини та 20% — федеральним зем�
лям. FоrderbankKfW розробив ефективну про�
граму фінансування — Енергоефективне буді�
вництво та модернізація житлового фонду
Німеччини, яка спрямована на скорочення
впливу житлового сектору на клімат. Метою
цієї програми є надання допомоги домовласни�
кам з покриття початкових витрат при модер�
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нізації будівлі. Програму поділено на чотири
підпрограми: "Модернізація в рамках скоро�
чення викидів СО2", яка орієнтована на будівлі
побудовані до 1983 року; "Модернізація жит�
лового фонду", "Екологічне будівництво", та
"Програма розвитку інфраструктури" для му�
ніципальних інвестицій [7].

Програма "Модернізація житлового фон�
ду", в свою чергу, включає додаткову програму,
ECO�Plus, яка дозволяє домовласникам отри�
мати кредит на заміну систем опалення, вікон,
та теплоізоляції зовнішніх стін будівлі. Для та�
кого житлового проекту домовласники можуть
брати у позику суму, яка не перевищує 50000
євро.

 Кредитні ресурси виділяються за ставкою,
перша частина якої є умовою виділення засобів
від уряду Німеччини (0,75% річних на 40 років
з 10 річним пільговим періодом на оплату кре�
диту), друга — комерційний процент KfW. У
середньому ставка складає близько 10—12%
річних. Власний внесок коштів реципієнту має
бути не меншим 20% вартості проекту.
Мінімальна сума позики державного сектору
— 50 млн євро та близько 20—30 млн євро для
міст [7].

Щоб претендувати на кредит з низькими
відсотками, житловий проект повинен відпові�
дати вимогам діючої Постанови про енерго�
збереження. Наприклад, програма "Екологіч�
не будівництво" надає кредити на будівництво
або придбання будинків, річна потреба в енергії
яких не перевищує 40 кВт�год на квадратний
метр. Основна увага програми "Модернізація
в рамках скорочення викидів СО2" приділяєть�
ся модернізації системи опалення в існуючих
житлових будівлях. Кредити також можуть
виділятися для встановлення нових технологій
систем опалення, які базуються на відновлю�
ваних джерелах енергії, на комбінованому ви�
робництві електроенергії та тепла, і на систе�
мах місцевого та центрального опалення. В но�
вих будівлях, фінансування спрямовано на про�
сування технологій "пасивного будинку" та на
інші енергозберігаючі заходи [8].

Розглянута система фінансування є досить
ефективною, і вважається найкращою практи�
кою в рамках різних механізмів фінансування
енергоефективності в ЄС.

Треба зазначити, що KfW залучено до низ�
ки проектів з енергоефективності в банківсь�
кому і енергетичному секторах та сфері міської
інфраструктури в Україні. У банківському сек�
торі KfW надає фінансову та технічну допомо�
гу Pro Credit банку в наданні кредитів малому,
середньому та великому бізнесу і домашнім гос�

подарствам для підвищення енергоефектив�
ності. Кредитна лінія становить 35 млн євро, з
терміном виплати в 7 років [9].

В Україні робляться перші спроби по освоє�
нню технології "пасивного будинку". Перший
пасивний будинок у нашій країні було побудо�
вано в 2008 році. На сьогодні вже існує декіль�
ка будинків такого типу, зокрема в Києві, Чер�
нігові, Василькові (Київська область).

Основними перешкодами на шляху поши�
рення цієї технології на території нашої дер�
жави є, по�перше, великі перш початкові вит�
рати, а по�друге, низький рівень інформова�
ності серед спеціалістів будівельної галузі та
населення країни щодо цієї концепції. Тобто на
сьогодні основним завданням є поширення кон�
цепції "пасивного будинку", проведення за�
ходів інформаційного та навчального характе�
ру.

У 2013 році відбулося підписання Договору
про співробітництво між Європейським Еконо�
мічним Сенатом (ЄЕС) і Конфедерацією буді�
вельників України, метою якого є залучення
іноземних інвестицій у країну й впровадження
європейських стандартів ведення бізнесу в бу�
дівельній сфері України. У рамках договору про
співробітництво Конфедерація ставить перед
собою на меті обмін досвідом з Європою в пи�
таннях законодавства й податків.

На думка експертів, договір дозволить украї�
нським компаніям розширити свої можливості
роботи на європейських будівельних ринках (за�
гальний обсяг будівельного сектора становить
550 млрд дол.). Також меморандум відкриває
доступ українським будівельним компаніям до
європейських фінансових ринків. Планується,
що Європейський Економічний Сенат буде кон�
сультувати й знайомити українських будівель�
ників з особливостями європейського ринку
житла, а також впроваджувати комплексний
підхід до економічного й енергозберігаючого
будівництва, в тому числі із застосуванням тех�
нології "пасивного будинку" [10].

Іншою проблемою є низька фінансова спро�
можність населення України для модернізації
свого житла або побудови енергоефективних
будинків і неготовність віддавати на це власні
фінансові ресурси. Так, наприклад, опитуван�
ня населення показало, що у підвищення енер�
гоефективності свого житла не готові інвесту�
вати лише 7% респондентів, проте з тих, хто
готовий це зробити, 52% сподіваються на
фінансування держави, 23% респондентів
схильні вкладати свої кошти за рахунок інвес�
тиційної складової у тарифах, 18% — шляхом
отримання пільгових кредитів [11, с. 20].
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Крім наведених перешкод до розвитку енер�
гоефективного та пасивного будівництва в Ук�
раїні, можемо відзначити, ще таку, як від�
сутність цілеспрямованої державної політики
в цьому питання.

Треба зазначити, що в Україні розроблено
низку законодавчих актів, які регулюють пи�
тання енергоефективності будинків. Так, За�
кон України "Про енергозбереження" 1994
року визначив стратегію технічного розвитку
цього сектору, а також основні принципи дер�
жавної політики у сфері енергозбереження. У
вересні 2010 року Україна приєдналася до До�
говору енергетичного співтовариства та взя�
ла на себе зобов'язання впровадити відповідні
директиви ЄС, включаючи і зазначену вище
Директиву.

У липні 2016 року схвалено проект Закону
України "Про енергетичну ефективність буді�
вель", розроблений Держенергоефективністю
спільно з Мінрегіоном. Цей Закон визначає
правові та організаційні засади діяльності у
сфері забезпечення енергетичної ефективності
будівель і спрямований на створення умов для
зменшення споживання енергетичних ресурсів
у будівлях, а також механізми залучення кош�
тів на впровадження енергоефективних заходів
та інструменти гарантування фінансування та�
ких заходів.

Також проект Закону передбачає запровад�
ження сертифікації енергетичної ефективності
будівель. У сертифікатах планується зазнача�
ти дані про енергоспоживання будівлі та реко�
мендації щодо підвищення рівня енергоефек�
тивності в ній. Відповідно будуть створені і
відкриті бази даних, а саме: сертифікатів та ви�
конавців сертифікації енергетичної ефектив�
ності будівель, звітів про результати обстежен�
ня систем опалення, гарячого водопостачання
та кондиціювання будівель.

У ст.12 наведеного вище проекту зазна�
чається, що з метою надання державної під�
тримки заходів із забезпечення енергетичної
ефективності будівель планується утворення
Фонду енергоефективності, засновником яко�
го виступає Кабінет Міністрів України. Метою
діяльності Фонду енергоефективності є фінан�
сування заходів із забезпечення (підвищення
рівня) енергоефективності за рахунок: коштів
державного бюджету; коштів міжнародних
фінансових організацій, донорів; благодійних
внесків юридичних і фізичних осіб; інших над�
ходжень, не заборонених законодавством. У
проекті визначено, що Фонд енергоефектив�
ності відповідно до основних завдань: відшко�
довує частину відсотків за кредитами, залуче�

них фізичними особами, об'єднаннями спів�
власників багатоквартирних будинків, виконав�
цями енергосервісу, на здійснення заходів з
підвищення рівня енергоефективності житло�
вих будинків, будівель бюджетних установ та
організацій; надає технічну підтримку та про�
ведення енергетичного аудиту проектам, спря�
мованим на підвищення рівня енергоефектив�
ності житлових будинків, будівель бюджетних
установ і організацій та об'єктів у сфері тепло�
постачання тощо [12].

Отже, певні кроки у формуванні законодав�
чої бази в сфері енергоефективного будівниц�
тва здійснюють, але існує необхідність приско�
рити процес прийняття закону та розробити
практичні та дієві механізми для його впровад�
ження.

ВИСНОВКИ
Отже, однією з основних вимог сучасності

є зниження рівня споживання енергії, застосу�
вання альтернативних джерел енергії та більш
екологічних матеріалів та технологій в буді�
вельній галузі. В світовій практиці напрацьова�
но велику кількість механізмів та інструментів,
які дозволяють ефективно впроваджувати
принципи "зеленого" будівництва в масштабах
всієї країни. В Україні існує низка проблем, які
перешкоджають розвитку енергоефективного
будівництва, серед яких відсутність законодав�
чої та нормативно�правової бази в цій сфері,
низька зацікавленість різних учасників ринку
будівництва у впровадженні даної концепції,
відсутність з боку держави комплексного ба�
чення вирішення зазначеної проблеми тощо.
Отже, на сьогодні для держави нагальним пи�
танням є сприяння розповсюдженню передо�
вого досвіду, пропаганда результатів викона�
них робіт з підвищення енергоефективності,
підготовка та перепідготовка кадрів, розробка
ефективних стимулів для впровадження кон�
цепції "зеленого" будівництва, формування на
всіх рівнях установки на те, що енергозбере�
ження є одним з найвищих пріоритетів держа�
ви.

Література:
1. Цілі сталого розвитку 2016—2030 [Елек�

тронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.un.org.ua/ua/tsili�rozvytku�tysiacholittia/
tsili�staloho�rozvytku

2. Fesanghary M. Design of lowe mission and
energy�efficient residential building susing a multi�
objective optimization algorithm / M. Fesanghary,
S. Asadi, Z. W. Geem // Building and Environment.
— №49. — 2012. — Р. 245—250.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 20, 2016

29

3. Пасивний будинок — інноваційна техно�
логія в енергоефективному будівництві [Елек�
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://
uk.octopus.ua/passive_house/

4. The International Passive House Association
[Електронний ресурс]. — Режим доступу:
https://www.passivehouse�international.org/
index.php?page_id=65

5. Directive 2010/31/EU of the European
Parliament and of the Council of 19 May 2010 on
the energy performance of buildings [Електрон�
ний ресурс]. — Режим доступу: http://eur�
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=�
OJ:L:2010: 153:0013:0035:EN:PDF

6. Poel B.Approaches and possible bottlenecks
for compliance and control of EPBD regulations
[Електронний ресурс]  / B. Poel, L. van den Brink.
— Режим доступу: http://www.buildup.eu/sites/
default/files/content/P178_Synthesis_report_�
EPBD_approaches_and_bottlenecks_ASIEPI_�
WP3.pdf

7. Implementing Energy Efficiency Policies
[Електронний ресурс]. — OECD/IEA, 2009. —
Режим доступу: https://www.iea.org/publica�
tions/freepublications/publication/implemen�
tingee2009.pdf

8. Енергоефективність в Німеччині — мож�
ливості для України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.fes.kiev.ua/new/
wb/media/publikationen/Zvit_Sinitsa_ukr_�
end.pdf

9. Фінансування інвестицій в енергоефек�
тивність будівель в Україні: аналіз та рекомен�
дації щодо економічної політики [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://journal.esco.�
co.ua/cities/2014_6_7/art136.pdf

10. "Пасивні будинки" з'являться в Україні�
[Електронний ресурс]. — Режим доступу:http:/
/www.pic.com.ua/pasyvni�budynky�zyavlyatsya�
v�ukrajini2.html

11. Підготовка проектних пропозицій із чи�
стої енергії: практичний посібник / Під загаль�
ною редакцією Тормосова Р.Ю., Романюк О.П.,
Сафіуліної К.Р. — К.: ТОВ "Поліграф плюс",
2015. — 176 с.

12. Проект Закону України "Про енергетич�
ну ефективність будівель"[Електронний ре�
сурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.�
ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59631

References:
1. UN (2016), "Sustainable Development Goals

2016—2030", [Online], available at: http://
www.un.org.ua/ua/tsili�rozvytku�tysiacholittia/
tsili�staloho�rozvytku (Accessed 20 Sept 2016).

2. Fesanghary, Asadi, M. S. and Geem, Z. W.

(2012), "Design of lowe mission and energy�
efficient residential building susing a multi�
objective optimization algorithm", Building and
Environment, vol. 49, pp. 245—250.

3. Santekhkompleks (2016), "Passive house —
technology innovation in energy efficient cons�
truction", [Online], available at: http://uk.octo�
pus.ua/passive_house/ (Accessed 20 Sept 2016).

4. The International Passive House Association
(2016), available at: https://www.passivehouse�
international.org/index.php?page_id=65 (Ac�
cessed 20 Sept 2016).

5. European Parliament (2010), "Directive
2010/31/EU of the European Parliament and of
the Council of 19 May 2010 on the energy
performance of buildings". [Online]. available at:
http://eur�lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri�
Serv.do?uri=OJ:L:2010: 153:0013:0035:EN:PDF
(Accessed 20 Sept 2016).

6. Poel, B. (2009), "Approaches and possible
bottlenecks for compliance and control of EPBD
regulations", [Online], available at: http://
www.buildup.eu/sites/default/files/content/
P178_Synthesis_report_EPBD_approaches_and_�
bottlenecks_ASIEPI_WP3.pdf (Accessed 20 Sept
2016).

7. OECD/IEA (2009), "Implementing Energy
Efficiency Policies", [Online], available at: https:/
/www.iea.org/publications/freepublications/
publication/implementingee2009.pdf (Accessed 20
Sept 2016).

8. Synytsia, S. (2010), "Energy in Germany —
opportunities for Ukraine", [Online], available at:
http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/pub�
likationen/Zvit_Sinitsa_ukr_end.pdf (Accessed 20
Sept 2016).

9. Berlin Economics (2013), "Financing energy
efficiency investments in buildings in Ukraine:
Analysis and Policy Recommendations", [Online],
available at: http://journal.esco.co.ua/cities/
2014_6_7/art136.pdf (Accessed 20 Sept 2016).

10. PIK (2013), "Passive house" will appear in
Ukraine", [Online], available at: http://www.pic.�
com.u a/pasyvni�bu dynky�zyavlyatsya�v�
ukrajini2.html (Accessed 20 Sept 2016).

11. Tormosova, R.Y. Romanyuk, O.P. and Sa�
fiulina, K.R. (2015), Pidhotovka proektnykh pro�
pozytsij iz chystoi enerhii: praktychnyj posibnyk
[Preparation of proposals of clean energy: a
practical guide], LLC Polihraf plius, Kyiv, Ukraine.

12. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Draft
Law of Ukraine "On energy efficiency of buildings"
[Online], available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59631 (Accessed
20 Sept 2016).
Стаття надійшла до редакції 10.10.2016 р.



30
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 20, 2016

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Одним із найважливіших напрямів аграрної
політики, спрямованої на підвищення життєво�
го рівня населення, є забезпечення функціону�
вання та розвитку сільських територій. Унаслідок
тривалого реформування в реальному житті
склалася ситуація, коли за розвиток сільських
територій відповідальності ніхто практично не
несе, села знаходяться в занепаді, а деякі взагалі
вимирають. У цих умовах проблема розвитку
сільських територій стає вирішальною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Вирішенню проблеми організації розвитку

сільських територій присвятили праці відомі

УДК 332.146:338
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FEATURES OF THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
OF MYKOLAIV REGION

У статті досліджено аспекти розвитку сільських територій Миколаївської області з метою визначення засобів і
шляхів подолання проблем, що є на цих територіях. Методологічні особливості цього дослідження базуються на ро9
зумінні сільських територій як складних, багаторівневих та багатофункціональних систем, їх стратегічного значен9
ня для України в частині забезпечення її продовольчої безпеки, формування та ефективного функціонування со9
ціально і виробничо9сприятливого середовища для сталого людського розвитку на селі та сільських територій зага9
лом. У статті розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку сільських територій, а також виявлено основні чинни9
ки впливу на формування та використання виробничого і соціального потенціалу українського села в умовах ринко9
вих трансформацій. Сформульовано пропозиції для органів державної влади і місцевого самоврядування.

The article identifies means, ways, and analytical aspect of rural development of Mykolaiv region and overcomes
problems that exist in these areas. Methodological features of this study are based on an understanding of rural areas as
complex, multi9level and multi9functional systems, their strategic importance for Ukraine in terms of ensuring its food
security, development and effective operation and social production and an enabling environment for sustainable human
development in the countryside and rural areas in general. In the article current problems of rural Ukraine and region,
are found as the main factors of influence the formation and use in industrial and social potential of Ukrainian villages
under market transformations. The proposals formulated for the state authorities and local authorities.

Ключові слова: сільська територія, сільський розвиток, сільська територіальна громада, соц6
іальний потенціал, багатофункціональні системи.

Key words: rural areas, rural development, rural communities, social potential, multifunctional system.

вчені економісти�аграрники такі, як: М. Малік,
О. Музика�Стефанчук, М. Драгоманов, А. Рус�
нак, В. Юрчишин та інші. Аналіз публікацій цих
авторів показав, що це питання є досить акту�
альним сьогодні. Вирішення цієї проблеми ус�
кладнюється тим, що внаслідок деградаційних
процесів велика частина сільських територій
опинилась без виробничих структур, які за
сприятливих обставин могли б стати системо�
утворюючими осередками розвитку сільських
територій.

Одним з наслідків цього стали великі
втрати сільськими громадами їхніх створю�
вальних і відроджувальних потенціалів. Ос�
кільки деградаційні руйнівні процеси на
сільських територіях охопили всю країну,
вони можуть бути подолані лише за умов
відповідно скоординованих, цілеспрямова�
них рішень на одержання необхідних про�
міжних і кінцевих результатів практичних
кроків і дій на всіх рівнях: національному,
макро і мезорівні, регіональному, безпосе�
редньо місцевому, в особі сільської грома�
ди.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідити аспекти соціально�
економічного розвитку сільських територій Мико�
лаївської області для визначення засобів і шляхів
подолання проблем, що є на цих територіях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У сучасних умовах організація розвитку
сільської території вимагає вдосконалення си�
стеми розв'язання комплексу проблем у сфе�
рах розподілу функцій центральної і місцевої
влади в моделі управління сільським регіоном,
розвитку місцевого самоврядування й грома�
ди села; побудови ефективних форм управлін�
ня аграрним сектором; аналізу використання
потенціалу розвитку сільських територій; по�
шуку методів стимулювання працівників; опти�
мізації використання земельних ресурсів; до�
ступності соціальних послуг та об'єктів соці�
альної інфраструктури для всіх груп сільсько�
го населення; поширення та адаптації локаль�
ного практичного досвіду та інше.

Розвиток сільських територій — складний
процес, його оцінка й визначення вимагають зас�
тосування багатьох критеріїв [1]. Важливим на�
прямом досліджень сільських територій є подаль�
ший аналіз регіональних умов і особливостей їх
розміщення. Економічний розвиток сільської те�
риторії, як і будь�якої іншої соціально�економі�
чної системи, значною мірою залежить від наяв�
ності трудових ресурсів відповідної якості, осно�
вою їх формування є сільське населення.

Сільськогосподарські товаровиробники Ми�
колаївській області відчувають нестачу фінансо�
вих ресурсів для поточної і, особливо, інвестиц�
ійної діяльності (в тому числі у галузі соціально�
го облаштування села). Інвестори, що прийшли
останніми роками з інших галузей економіки,
створюють інтегровані агропромислові компанії
з участю підприємств сільського господарства,
практично не вкладаючи коштів у комплексний
розвиток сільських територій, вони орієнтують�
ся лише на здобуття максимальної вигоди будь�
якою ціною і в якій закладено механізми збага�
чення багатих і зубожіння бідних. Тому за допо�
могою сучасного механізму розвитку сільських
територій критерій вигоди суб'єктів господарю�
вання на селі має узгоджуватися з принципом
партнерства, паритетності й справедливості, а
мірилом ефективності цього розвитку мають бути
продуктивна зайнятість і реалізація творчого
потенціалу жителів села.

У кращому становищі виявилася та невелика
частина селян й інших сільських жителів, яким
пощастило проживати у сільських поселеннях де
збереглися і продовжують функціонувати ефек�
тивно діючі виробничо�господарські структури,
очолювані соціально, організаційно й економіч�
но вмілими і відповідальними керівниками. Гос�
подарюючи краще інших, вони (такі керівники)
добровільно поклали на себе всю необхідну чи
посильну для них сукупність не тільки виробни�
чих, а й соціальних функцій. Сільські поселення
в результаті стали системо�забезпечувальними
центрами розвитку кожної даної сільської тери�
торії та її визначального соціального осередку —
місцевої громади [2, c. 4].

Домінуючою тенденцією функціонування на
сільських територіях Миколаївській області є зне�
люднення сіл, передовсім малих. Більшість
сільських жителів області проживає в населених
пунктах, де чисельність населення становить 300—
1000 осіб. У процесі аналізу стану сільських тери�
торій основна увага зосереджувалася на індика�
торах розвитку з урахуванням пріоритетної ролі
в ньому сільськогосподарської діяльності. Хроні�
чною проблемою для сільських територій регіону
продовжує залишатись обмеженість фінансових
ресурсів сільських рад, які в області у переважній
більшості є дотаційними. На великій частині таких
територій недостатньо використовують місцеві
ресурси розвитку. В окремих селах порівняно ве�
лика частина сільських жителів налаштована бра�
ти посильну для них участь у підтримці й збага�
ченні сільських поселень, але організаційна робо�
та у цьому відношенні проводиться мало і недо�
статньо організовано.

Однією з найприкметніших рис сільських те�
риторій є функціонування на них господарств на�
селення. Являючи собою особливий вид приват�
них форм господарювання на селі, вони стали ос�
новою соціально�економічного розвитку сільсь�
ких територій. У кожному з них та у всій їх сукуп�
ності зберігається властива селянам самовіддана
робота на землі, завдяки чому в них виробляється
45,9% продукції сільського господарства, у тому
числі 74,2% продукції тваринництва (табл. 1).

У регіоні виробляється 6,3% обсягу валової
продукції сільського господарства України. За
останні 10 років всіма категоріями господарств
нарощено обсяги виробництва сільськогоспо�
дарської продукції з 4,9 до 7,2 млрд грн., або на 2,3
млрд грн. (52%), в т.ч. у рослинництві — на 89,4%.

У 2015 році в сільському господарстві об�
ласті вироблено валової продукції на суму
5232,1 млн грн., чим забезпечено приріст її ви�
робництва порівняно з 2014 роком на 17,4%, в
тому числі в сільськогосподарських підприєм�
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ствах — на 22,9%, у господарствах населення
— на 12,8%.

Важливу роль у розвитку агропромислово�
го комплексу Миколаївщини відіграє галузь тва�
ринництва. Правильне поєднання галузей рос�
линництва і тваринництва в агроформуваннях
дає можливість здійснювати сезонність вироб�
ництва, рівномірніше використовувати робочу
силу протягом року, домагатися регулярного
надходження продукції і грошових коштів.

У 2015 році всіма категоріями господарств,
порівняно з попереднім роком, нарощено обся�
ги валового виробництва молока на 2,1 тис. т,
м'яса (реалізація) — на 2,9 тис. т. Всього вироб�
лено 838,2 тис. т молока, м'яса — 98,8 тис. т, яєць
— на 846,7 млн штук, вовни — 17 тонн. Стосов�
но чисельності поголів'я худоби та птиці, то в
2015 році продовжувалася негативна тенденція
щодо зменшення поголів'я тварин [3].

Економіка сільських територій Миколаїв�
ської області характеризується особливостя�
ми — значною мірою схожими з загально на�
ціональними тенденціями: практично виключ�
на спеціалізація на сільському господарстві
внаслідок відсутності доступних та прибутко�
вих альтернатив, типова для більшості облас�
тей України структура виробництва та послуг,
низький рівень продуктивності праці та еконо�
мічної ефективності, що відображаються на
якості життя населення та можливостях бага�
тофункціонального розвитку у перспективі.

Надзвичайно загострилися проблеми розши�
реного демографічного відтворення сільського
населення. Це негативно відбилося на відтворенні
людського та трудового потенціалу. Незважаю�
чи на важку, ненормовану працю, селяни отри�
мують менший середній обсяг доходів, ніж міські
жителі. Вони також мають гіршу доступність,
особливо враховуючи специфіку розміщення,
територіальної конфігурації, транспортної за�
безпеченості, віддаленості обласного центру до
навчання, лікування, дозвілля, оздоровлення.
Гіршими є показники комунального обслугову�
вання сільського населення. Як менш комфортне
оцінюється житло селян. Сільські жителі також
відрізняються меншою адаптованістю до ринко�
вої системи господарювання, меншою підприєм�

ницькою ініціативою. Вони менше охоплені
(особливо у внутрішніх районах, віддалених се�
лах) інформаційно�консультаційними послугами.

Як наслідок, посилилися негативні тенденції
у розвитку сільських територій регіону: скоро�
чення населення, спад виробництва, уповільнен�
ня його інтенсифікації, недостатнє впроваджен�
ня інновацій, слабка диверсифікація економіки,
нестійка екологічна ситуація, погіршення соц�
іально�культурного облаштування сіл. Тому
понад 60,0 % селян вважають життя у сільській
місцевості не престижним [4, c. 54]. Вони сприя�
ють виїзду своїх дітей у міста і не виявляють ба�
жання, щоб вони поверталися у села. При цьо�
му сільські території мають не тільки негативні
сторони функціонування, але й суттєві перева�
ги, ресурси та резерви свого розвитку. Про це
свідчить здійснений нами SWOT�аналіз їх силь�
них та слабких сторін (табл. 2).

Збереження і відродження господарств на�
селення може бути забезпечене розробленням
та ефективним здійсненням відповідної дер�
жавної програми.

На нашу думку, до інструментів розвитку
сільських територій мають входити:

— стратегічне планування на регіонально�
му рівні;

— регіональний маркетинг;
— диверсифікація сільської економіки;
— державно�приватне партнерство;
— підтримка підприємництва.
 Соціально�економічний розвиток Микола�

ївської області залежить насамперед від фінансо�
вих ресурсів територіальних органів управління та
їх ефективного використання. Вирішальне значен�
ня для забезпечення фінансової основи місцевого
самоврядування мають здебільшого доходи місце�
вих бюджетів. Адже саме з місцевих бюджетів
здійснюється фінансування закладів освіти, куль�
тури, охорони здоров'я населення, засобів масо�
вої інформації, також фінансуються різноманітні
молодіжні програми, видатки по упорядкуванню
населених пунктів. Загальним стратегічним на�
прямком має бути посилення зацікавленості місце�
вих органів влади у залученні якомога більше са�
мостійних ресурсів, зростанні ролі власних дже�
рел наповнення місцевих бюджетів.

 
Рік 

1995 2005 2012 2013 2014 2015 
Продукція сільського господарства (у постійних 
цінах 2010 року; млн грн.) 11957,7 9539,6 10510,4 12597,3 12601,3 15065,0 

Частка господарств населення у виробництві с.-
г. продукції, % 47,8 60,3 66,4 55,5 55,0 45,9 

у т.ч.:  
- продукція рослинництва 44,0 51,3 61,0 47,1 47,0 36,8 

- продукція тваринництва 52,6 73,6 76,0 73,5 72,3 74,2

Таблиця 1. Оцінка господарств населення Миколаївської області
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Отже, на сьогодні необхідно розробити і зап�
ровадити систему фінансового вирівнювання,
яка передбачатиме процедури погодження з
місцевим самоврядуванням у справі перерозпо�
ділу фінансових ресурсів. Формуючи дохідну
базу місцевих бюджетів, на етапі нестабільності
та незначущості власних доходних джерел, не
слід обмежувати роль державних дотацій та суб�
венцій, оскільки лише таким чином держава
може впливати на розвиток місцевого самовря�
дування [5, c. 246]. При цьому значно розшири�
ти доступ органів місцевого самоврядування до
внутрішнього ринку позичкового капіталу.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Аналіз та оцінка сучасного стану сільських

територій досліджуваної області відображають
продовження прояву на істотно переважній
більшості з них деградаційних процесів соціаль�
ного, виробничо�господарського, природоохо�
ронного та іншого змісту й характеру. Найбільш
загрозливими у цьому відношенні є масове ви�
мирання сільських поселень з небезпекою відми�
рання частини з них, втрата сільськими поселен�
нями демографічно�відтворювального потенці�
алу, зниження продуктивної здатності частини
сільських домогосподарств. Проте і за цих об�
ставин значна частина базових сільських тери�
торій все ще зберігає відроджувальний потенц�
іал. Але він здатний проявитися й забезпечити
очікувану віддачу лише за обставин зацікавле�
но�активної державної підтримки розвитку
сільських територій з одночасним включенням
у відповідні процеси місцевих ресурсів. У тому
числі активізації участі місцевих громад у
відроджувальні процеси.
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Сильні сторони Слабкі сторони 
• Великі просторові масштаби  
• Рівнинність ландшафтів  
• Значний природний ресурсний потенціал  
• Велика землезабезпеченість та розораність угідь  
• Наявність зрошуваних масивів  
• Переважаючий розвиток сільського господарства  
• Історичний досвід господарювання у населення, його високий 
освітній та професійний рівень  
• Значна кількість молодих (до 100 років), сучасно спланованих сіл  
• Наявність попиту на робочу силу  
• Великий споживчий аграрний ринок  
• Функціонування органів управління, узгодженість їх дій 
• Виділення бюджетних коштів для підтримки аграрного 
виробництва 

• Одноманітність ландшафтів  
• Нерівномірне розміщення та недостатність водних ресурсів  
• Зниження стійкості агроландшафтів та деградація земель 
• Занепад зрошуваного землеробства 
• Cлабка диверсифікація економіки  
• Недостатній розвиток сільського туризму  
• Недостатні умови перекваліфікації кадрів 
• Старі стандарти умов проживання та житло-забезпечення 
• Безробіття, низькі доходи населення  
• Слабке логістичне обслуговування, незбалансовані 
продовольчі потоки  
• Наявність депресивних територій, вимираючих сіл 

Таблиця 2. SWOTAаналіз сильних та слабких сторін функціонування сільських територій
Миколаївської області, 2016 р.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Становлення і розвиток в Україні ринкової

інфраструктури суттєво змінюють фінансово�
економічне, інформаційне і правове середови�
ще функціонування підприємств, зміст їхньої
господарської діяльності. В умовах iнтегру�
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FORMATION AND USE OF INCOME VINEYARDS AND WINERIES

Статтю присвячено проблемі формування та використання прибутку підприємств виноградно9виноробної га9
лузі. У статті досліджено стан виноградно9виноробної галузі, оцінено динаміку осиних факторів формування при9
бутку підприємств, здійснено поглиблений аналіз на провідному підприємстві досліджуваної галузі ПАТ "Радсад",
яке знаходиться в Миколаївській області та є підприємством з повним циклом виробництва.

The article is devoted to the development and use of enterprise income Wine sector. In the article the state Wine
industry dynamics wasp evaluated factors of the profits of enterprises conducted in9depth analysis on industry leading
enterprises investigated PJSC "Radsad", which is in the Mykolaiv region and is now with full production cycle.

Ключові слова: виноградарсько6виноробні підприємства, прибуток, ефективність, форму6
вання, використання.
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вання економіки України у свiтову відбуваєть�
ся трансформація фінансових відносин мікро�
рівня. Оскільки характерною рисою сьогоден�
ня стала велика кількість збиткових підпри�
ємств, зростає потреба у дослідженні причин�
но�наслідкових зв'язків, пов'язаних із проце�
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сом формування прибутку підприємства, ефек�
тивністю його використання.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Багатоплановість ролі прибутку зумовлює

необхідність розроблення механізму його фор�
мування та використання, згідно з чинними за�
конами ринку, який забезпечує задоволення
інтересів усіх учасників цього процесу.

Прибуток підприємства є джерелом влас�
них фінансових ресурсів, необхідних для за�
безпечення фінансово�господарської діяль�
ності. Їх нестача спричиняє виникнення
боргів, що у кінцевому підсумку може при�
звести до фінансової кризи і банкрутства.
Зростання прибутку значною мірою визначає
темпи економічного розвитку країни, окре�
мих регіонів, збільшення суспільного багат�
ства і підвищення життєвого рівня населен�
ня. Чинниками, що впливають на фінансові
результати у різних галузях економіки, мо�
жуть бути: діючий порядок формування та
використання прибутку підприємств, зміни
обсягів виробництва в галузі, ефективність
фінансового менеджменту підприємств,
тощо.

Широке коло цієї проблематики розгляну�
то в роботах українських і зарубіжних еко�
номістів. Разом з тим, фінансова теорія і прак�
тика сьогодення свідчать, що процес формуван�
ня прибутку підприємств, ефективність його
використання досліджені не повною мірою, без
урахування специфіки діяльності підприємств
конкретної галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичнi та практичнi аспекти формуван�
ня та використання прибутку пiдприємств
розглянуті в працях вiтчизняних науковців:
М.Д. Бiлик, М.Т. Білухи, І.О. Бланка, Л.Д. Бу�
ряка, Ф.Ф. Бутинця, Б.І.Валуєва, І.В. Зятківсь�
кого, О.Р. Квасовського, В.Г. Лінника, В.О. Мец,
В.М. Опаріна, О.О. Орлова, А.М. Поддєрьогі�
на, Н.М.Ткаченко, П.Т. Саблука, В.В. Сопко,
Н.М. Цал�Цалко. Вказані питання досліджу�
вались у працях відомих російських учених:
М.І. Баканова, В.В. Ковальова, М.Н. Крейніної,
В.П. Привалова, Р.С. Сайфуліна, Г.В. Савиць�
кої, А.Д. Шеремета та ін. Серед західних еконо�
містів дослідження прибутку знайшло відоб�
раження у роботах А. Бабо, Л.Р. Брейлі, Є. Брігхе�
ма, Л. Гапенскі, А. Гропеллі, К. Друрі, Б. Ко�
ласса, С. Майєрса, Є. Нікбахта, С. Росса, Р. Хол�
та.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей

формування та використання прибутку на ви�
наградарсько�виноробних підприємстах Украї�
ни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виноградарсько�виноробна галузь України
має великі потенційні можливості, проте реаль�
ний стан більшості українських підприємств ви�
норобства є достатньо складним. Так, протягом
останніх десятиріч у виноградарстві України

Таблиця 1. Основні економічні показники
ефективності виробництва винограду в сільськогосподарських

підприємствах України
в 2008 — 2015 роках

Джерело: [6].

Роки 
Кількість 

реалізованої 
продукції, т 

Повна 
собівартість 
реалізованої 
продукції, тис. 

грн. 

Чистий дохід 
(виручка), тис. 

грн. 

Прибуток 
(збиток), 
тис. грн. 

Собівартість 1 ц 
реалізованої 
продукції, 

грн. 

Середня ціна 
реалізації 1 ц, 

грн. 

Рівень 
рентабельності 
(збитковості), 

% 

2008 160203,1 260434,1 413580,5 153146,4 162,56 258,19 58,8 

2009 175535,1 250694,4 481495,5 230801,1 142,82 274,30 92,1 

2010 145914,8 289278,7 554330,5 265051,8 198,25 379,90 91,6 

2011 186882,5 419597,6 659048,4 239450,8 224,52 352,65 57,1 

2012 182240,6 429163,1 740823,1 311660,0 235,49 406,51 72,6 

2013 245098,1 469702,8 947309,9 477607,1 191,64 386,50 101,7 

2014 171530,4 355419,3 572157,1 216737,8 207,2 333,6 61,0 

2015 154230,1 547946 917437,7 369491,7 293,9 594,85 102,4 
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відбуваються негативні процеси, що як резуль�
тат призвело на сьогодні до кризового стану га�
лузі, який характеризується високою зріджені�
стю існуючих виноградних насаджень, зменшен�
ням обсягів виробництва саджанців, стійких до
збудників хворіб, розповсюдженням посередніх
сортів із невисокими споживчими властивостя�
ми тощо. Це спричинило зменшенню виробниц�
тва винограду.

Основні економічні показники реалізації
виробленого в підприємствах України виногра�
ду в динаміці за ряд років представлено в таб�
лиці 1.

Дані таблиці 1 наочно свідчать, що вітчиз�
няна галузь виноградарства є однією з найбільш

прибуткових галузей агропромислового ком�
плексу України, але в своєму розвитку не є ста�
більною.

Собівартість та ціна реалізації 1 ц продукції
зазнають значних коливань, що впливає на
рівень рентабельності. В загальному ряду мож�
на виділити 2001 та 2004 роки, коли мало місце
різке зниження рівня рентабельності до 4,0%
та 8,7% відповідно в порівнянні з 62,7% в 2000
році. В 2009 році, навпаки, рентабельність зрос�
ла і склала 92,9% (в попередній 2008 рік вона
становила 58,8%). В 2015 році рівень рентабель�
ності виробництва винограду у сільськогоспо�
дарських підприємствах України досяг рекор�
дного за майже 20 років показника 102,4%.

Роки 

Чистий дохід (виручка) грн. Прибуток (збиток), грн. Повна собівартість 
реалізованої продукції, грн. 

на 1 га 
плодонос- 
них площ 

на 1 ц 
валового 
збору 

на 1 га 
плодонос- 
них площ 

на 1 ц 
валового 
збору 

на 1 га 
плодоносних 

площ 

на 1 ц 
валового 
збору 

2008 5825,08 99,59 2156,99 36,87 3668,09 62,71 

2009 6781,63 102,73 3250,72 49,24 3530,91 53,49

2010 8200,16 135,90 3920,88 64,98 4279,27 70,92

2011 9537,60 126,28 3465,28 103,36 6072,32 80,40

2012 10910,50 162,46 4589,99 68,35 6320,52 94,11

2013 14117,88 164,64 6670,75 83,00 7000,04 81,63 

2014 12944,73 131,35 4903,57 49,76 8041,16 81,59

2015 21948,27 239,45 8839,5 96,44 13108,8 143,02

Таблиця 2. Ефективність виробництва
винограду в Україні в сільськогосподарських підприємствах

за 2008—2015 роки

Джерело: [6].
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Переробка винограду, тис.т. у т.ч. власного виробництва Вироблено виноматеріалу, тис.дал.

Рис. 1. Динаміка переробки
винограду та виробництво виноматеріалів в Україні

за 2009 — 2015 роки

Джерело: [6].
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Для порівняння — рентабельність основних
видів продукції рослинництва в 2015 році за
даними статистики склала: зернових і зернобо�
бових — 43,1%, соняшнику — 80,5%, картоплі
— 24,2%, ріпаку — 44,3%, овочів відкритого
грунту — 47,5%, цукрових буряків (фабричних)
— 28,2%, плодів і ягід — 127,5 %, а це найближ�
ча до виноградарства галузь. Це ще раз свідчить
про економічні перспективи та необхідність
подальшого розвитку галузі виноградарства в
Україні.

Ефективність виробництва винограду в Ук�
раїні в динаміці з 2008 по 2015 роки представ�
лена в таблиці 2.

Як видно з таблиці 2, за представлені роки
розмір чистого доходу з розрахунку на 1 га ви�
ноградників в плодоносному віці збільшився в
3,7 рази і досяг у 2015 році 21948,27 грн. в по�
рівнянні з 5825,08 грн. у 2008 році. Водночас
збільшення чистого доходу з розрахунку на 1 ц
валової продукції за цей період відбулося в 2,4
рази. Така ж закономірність простежується і
при аналізі динаміки прибутку (збитку) та по�
вної собівартості реалізованої продукції: якщо
з розрахунку на 1 га виноградників збільшення
в 2015 році в порівнянні з 2008 роком склало 4,1
та 3,57 рази відповідно, то з розрахунку на 1 ц
валового збору винограду це збільшення знач�
но менше — в 2,6 та 2,3 рази по кожному по�
казнику [1].

Однією із складових, що впливають на ефек�
тивність розвитку сучасного вітчизняного ви�

ноградарства та його слабким місцем є сорто�
вий склад виноградних насаджень як столово�
го, так і технічного направлення [4]. У пере�
важній більшості вітчизняних господарств ви�
ноградарство представлено старими насаджен�
нями та малопродуктивними столовими сорта�
ми, які сьогодні вже не можуть задовольнити
попит на свіжу виноградну продукцію та потре�
бують оновлення.

Ще однією причиною зниження продуктив�
ності виноградників є їх зрідженість — до 20%.
Проблемою, яка заважає сталому розвитку
вітчизняного виноградарства та виноробства в
Україні, на наш погляд, є також велика питома
вага застарілих виноградників [7].

Аналізуючи сучасний стан вітчизняного ви�
норобства, слід мати на увазі, що галузь має ряд
специфічних особливостей, які відрізняють її
від інших галузей агропромислового комплек�
су. В першу чергу, йдеться про повну за�
лежність результатів виноробства від якості і
кількості вирощеного винограду, тобто стану
виноградарства. Водночас виноград — росли�
на, результат від вирощування якої, більш ніж
будь�чого, залежить від кліматично�погодних
умов, стану грунтів, температурного режиму в
окремі періоди вегетації і розвитку.

Зміна обсягів переробки винограду та ви�
робництва виноматеріалів у динаміці представ�
лена на рисунку 1.

Як видно з рис. 1, в різні роки мають місце
коливання показників, що ще раз свідчить про
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Рис. 2. Рівень рентабельності підприємств
виноробної промисловості у 2008—2015 роках, %

Джерело: [6].

Таблиця 3. Виробництво тихих
та ігристих вин по Україні, млн дал.

Джерело: [6].

Показник 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Зміна, %
Тихі вина, всього 20,9 22,6 28,2 16,7 12,4 12,9 7,2 6,8 -67,46
у т.ч. - сухі 10,1 10,7 12,5 11,3 8,5 11,6 5,8 4,9 -51,58 
- кріплені і десертні 10,7 11,6 15,3 5,4 3,9 1,3 1,4 1,3 -88,04
Ігристі вина 5,8 5,2 6,0 5,5 5,4 5,2 2,6 4,4 -23,97
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специфіку виноградарсько�виноробної галузі
і залежність результатів її функціонування від
ряду факторів. Так, обсяг переробки виногра�
ду на виноматеріали в Україні в 2015 році склав
194 тис. тонн, що становить 45,6% від рівня 2013
року. Таке різке падіння обсягів переробки ви�
нограду в 2014 та 2015 році в порівнянні з по�
передніми роками об'єктивно пояснюється
відсутністю статистичних даних з АР Крим.
Тому більш коректним вважаємо співставлен�
ня даного показника в порівнянні з 2013 роком,
коли обсяг переробки винограду по Україні
складав 425 тис. тон, або 128,8% по відношен�
ню до 2012 року, 120,1% — до 2011 року, 101,7%
— до 2010 року, 101,0% — до 2009 року. Це
свідчить про стабільне нарощування потенціа�
лу галузі. Водночас має місце стійка тенденція
до щорічного зменшення частки власно виро�
щеного винограду в загальному обсязі фактич�
но переробленого винограду на виноматеріали.
Якщо в 2013 році питома вага власно вироще�
ного винограду для переробки склала 33,8%, то
в 2015 році — лише 18,7%, тобто щорічно сут�
тєво зменшувалася. Виноробні підприємства
закуповують близько 70 — 80% винограду. Де�
фіцит сировини поповнюється також за раху�
нок імпорту виноматеріалів та наливом вин.

Оптимальним мало б стати комбіноване ви�
рішення проблеми протиріччя між потребою
виноробного виробництва у сировині й можли�
востями сировинної бази: поступове знижен�
ня імпорту виноматеріалів і наливом вина з од�
ночасним розвитком вітчизняної сировинної
бази на основі впровадження інноваційно�
інтенсивних технологій виробництва виногра�
ду, які забезпечують його ефективність за ра�
хунок зростання врожайності виноградних на�
саджень та підвищення якості продукції [4].

Відтак, сьогодні перед українським вино�
робством гостро стоїть проблема забезпечен�
ня виробництва вітчизняною сировиною, вирі�
шення якої повинно сприяти як зниженню ви�
трат на виробництво вина і виноматеріалів, так

і підвищенню їх якості, а значить і конкурен�
тоспроможності на вітчизняному та світовому
ринках вина.

Динаміка виробництва тихих та ігристих
виноградних вин в Україні виглядає так (табл.
3).

Простежується зменшення кількості вироб�
лених ігристих вин: з 5,8 млн дал. у 2008 році до
4,4 млн дал. в 2015 році. На шампанське суттє�
во впливає зміна споживчих настроїв. Воно має
чітко виражену сезонність попиту (грудень —
січень забезпечує близько 60% річної реалі�
зації). Через підвищення ціни, зниження пла�
тоспроможності населення попит на цей сег�
мент вин зменшився.

Виходячи з даних Держкомстату, рівень
рентабельності операційної діяльності вино�
робних підприємств за останні роки стрімко
падав з 5,8% в 2013 р. до 1,6% у 2015 р., тобто
показник зменшився на 72,41% за три роки.

Отже, результати аналізу основних фінан�
сових показників підприємств винної промис�
ловості свідчать про невелику прибутковість
даної галузі. Головна з причин полягає в тому,
що поряд із незначним скороченням реалізації
продукції діяльність підприємств стає низько�
рентабельна. Це спричинене зростанням ціни
на виноград і вино матеріали. Отже, загалом
слід відмітити, що за проаналізований період у
галузі спостерігається збільшення кількості
збиткових підприємств, загального розміру
збитку та скорочення рентабельно ці опера�
ційної діяльності.

Основними причинами проблем вітчизняної
виноробної галузі, на нашу думку, є наступні:
забезпечення виноробної галузі України сиро�
виною; недосконалість матеріально�технічної
бази виноградарсько�виноробних підприємств,
які виробляють виноробну продукцію; слабкий
розвиток вітчизняних підприємств з виробниц�
тва машин, агрегатів, допоміжних матеріалів
для виноробства також не сприяє оновленню
та технічного переозброєння виноробної га�

Показник 2013 рік 2014 рік 2015 рік 
Зміна 2015/2013 рр. 

тис. грн. % 

Майно підприємства 86990 89018 108331 21341 24,53 

Власний капітал 20812 20016 33318 12506 60,09 

Залучений капітал 66178 69002 75013 8835 13,35 

Доход від реалізації 14414 24303 39144 24730 171,57 

Чистий прибуток 
(збиток) -813 -790 13302 14115 Х 

Таблиця 4. Основні фінансові показники діяльності ПАТ "Радсад"
за 2013—2015 роки, тис. грн.
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лузі; відсутність членства у Міжнародній
організації винограду та вина

Це свідчить про необхідність прийняття за�
ходів щодо якнайшвидшого виведення вино�
робної галузі України на якісно новий конку�
рентоспроможний рівень.

Для подальшого дослідження формування
та використання прибутку виноградно�винороб�
ними підприємствами України нами обрано ПАТ
"Радсад", з огляду на те, що воно входить до
трійки найбільших підприємств галузі, що роз�
ташовані в Миколаївській області. Також ПАТ
"Радсад" — це підприємство з повним циклом
виробництва, тобто воно займається як вирощу�
ванням винограду, так і виробництвом вина.

Публічне акцiонерне товариство "Радсад" —
спецiалiзоване господарство по вирощуванню
винограду та переробки його на вино.

Дані таблиці 4, в якій згруповано основні
показники фінансово�господарського стану
підприємства, засвідчили позитивну динаміку.
Так, відбулось збільшення майна товариства на
24,53%, в свою чергу, яке відбулось за рахунок
більш прискореного росту власного капіталу,
порівняно із залученим. Власний капітал збіль�
шився на 12506 тис. грн. або на 60,09%, а залу�
чений на 8835 тис. грн., або на 13,35%.

Щодо показників ефективності діяльності
товариства, то продовж трьох років просте�

жується стабільний ріст доходу від реалізації,
який за аналізований період збільшився на
24730 тис. грн. або на 171,37%. Водночас, при�
бутковою діяльність підприємства була лише у
2015 році. 2013 та 2014 роки — були збиткови�
ми. Тому в подальшому дослідженні, необхід�
но буде зупинитися на причинах цього явища.

На формування чистого прибутку вплива�
ють фінансові результати від операційної, інве�
стиційної, фінансової діяльності та фінансові
результати, отримані в результаті надзвичай�
них подій.

Аналізуючи динаміку прибутку від звичай�
ної діяльності підприємства за 2013—2015 роки
наведену в таблиці 5 можна сказати, що прибу�
ток від операційної діяльності збільшився на
5853 тис. грн., це демонструє оптимізацію ос�
новної діяльності підприємства.

Прибуток від фінансово�інвестиційної
діяльності підприємства також збільшився в
порівнянні 2013 року у 2015 на 8262 тис. грн., а
в розрізі 2014—2015 років на 8170 тис. грн., що
свідчить про підвищення ефективність фінан�
сово�інвестиційної політики підприємства. За�
значимо, що 2013 та 2014 роки були збиткови�
ми за всіма трьома напрямами діяльності това�
риства.

Основну частину прибутку а також збитку
підприємство ПАТ "Радсад" одержує за раху�

№ № Найменування показника 
Абсолютні величини, тис. грн. Відхилення абсолютне,  

тис. грн. 

2013 2014 2015 2015/2013 2015/2014 
1 Прибуток (збиток) від операційної 

діяльності (до оподаткування) 
-297 -366 5556 5853 5922 

22 Прибуток (збиток) від позареалізаційної 
діяльності (до оподаткування) 

-516 -424 7746 8262 8170 

33 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 
(до оподаткування) 

-813 -790 13302 14115 14092 

Таблиця 5. Динаміка прибутку (збитку) ПАТ "Радсад" від звичайної діяльності
за 2013—2015 роки

36,5 46,3 41,8

63,5 53,7 58,2
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Рис. 3. Структура прибутку (збитку) ПАТ "Радсад" від звичайної діяльності
за 2013—2015 роки, %
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нок фінансово�інвестиційної діяльності. При�
буток (збиток) від операційної діяльності у
структурі загального прибутку (збитку) скла�
дає 36,5% у 2013 році, 46,3% у 2014 році та 41,8%
у 2015 році (рис. 3).

Таким чином, у 2013—2015 роках прибу�
ток (збиток) від позареалізаційної діяльності
у товариства складав левову частку від 53 до
64%. Цей прибуток, згідно звіту про фінан�
сові результати товариство заробляло від
інвестиційної діяльності (інші доходи та інші
витрати).

На формування прибутку від операційної
діяльності суттєвий вплив має валовий прибу�
ток, факторами формування якого є дохід від
реалізації та собівартість. Дослідимо їх дина�
міку у 2013—2015 роках (рис. 4).

Рисунок 4 наочно показує скорочення ча�
стки собівартості продукції у доході това�
риства. Якщо у 2013 році вона становила

96,1%, в 2014 — 101,8%, то в 2015 році —
92,4%. Тобто, основним фактором прибутко�
вої діяльності 2015 року стало скорочення
частки собівартості продукції у доході
підприємства.

Наступним етапом аналізу прибутку това�
риства є факторний аналіз чистого прибутку,
який проводиться методом порівняння фактич�
них даних за звітний період з фактичними да�
ними за попередній період. У ході аналізу при�
бутку необхідно дата оцінку темпів росту при�
бутку в цілому та окремо по кожній складовій
прибутку; дослідити та розрахувати фактори,
які впливають на зміну розміру прибутку, та
визначити рівень їх впливу; виявити резерви
збільшення прибутку; дати оцінку рівня рента�
бельності.

Для аналізу динаміки та рівня прибутку зас�
тосуємо прийоми факторного аналізу, а саме —
елімінування. Використовуємо цей прийом, на

14414
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Рис. 4. Динаміка чистого доходу,
собівартості та валового прибутку ПАТ "Радсад"

за 2013—2015 роках, тис. грн.

Показники Код 
рядка 

Роки Абсолютне 
відхилення 

Вплив на 
прибуток 

2013 2014 2015 2015/ 
2013 

2015/ 
2014 

2015/ 
2013 

2015/ 
2014 

Виручка від реалізації 
продукції (ВР) 

2000 14414 24303 39144 24730 14841 24730 14841

Собівартість реалізованої 
продукції (С) 

2050 13847 24747 36164 22317 11417 -22317 -11417

Інші операційні доходи (ІД) 2120 2757 4042 6438 3681 2396 3681 2396
Адміністративні витрати 
(АВ) 

2130 1798 1807 2361 563 554 -563 -554 

Витрати на збут (ВЗ) 2150 524 200 160 -364 -40 364 40
Інші операційні витрати 
(ІОВ) 

2180 1299 1957 1341 42 -616 -42 616

Інші доходи (ІД) 2240 14 119 9194 9180 9075 9180 9075 
Інші витрати (ІВ) 2270 530 543 1448 918 905 -918 -905
Витрати з податку на 
прибуток (ПП) 

2300 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток, збиток 2350 
(2355) 

-813 -790 13302 14115 14092 14115 14092

Таблиця 6. Факторний аналіз прибутку
ПАТ "Радсад" за 2013—2015 роки, тис. грн.
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основі таблиці 6, визначимо вплив кожного
фактору на прибуток від реалізації.

Таким чином, вплив факторних показників
на прибуток можна представити наступною
моделлю:

ППІВФВФДІОВВЗАВІДСВРП −−−+−−−+−= (1).
Визначимо загальний вплив факторів на

зміну чистого доходу.
З проведеного нами аналізу можна зроби�

ти висновок, що на зміну чистого прибутку
ПАТ "Радсад" позитивно вплинуло збільшен�
ня виручки від реалізації продукції, інших до�
ходів, інших операційних доходів та скоро�
чення витрат на збут. Водночас ріст собівар�
тості, адміністративних витрат, інших опера�
ційних витрат та інших витрат скоротили
розмір чистого прибутку 2015 року порівня�
но до 2013 року. Однак сила впливу позитив�
них факторів була вагомішою, що в цілому
призвело до збільшення прибутку підприєм�
ства на 14115 тис. грн.

У процесі господарської діяльності підприє�
мство формує певну суму прибутку від опера�
ційної, фінансової та інвестиційної діяльності.
Одна частина сформованого позитивного
фінансового результату підприємства у вигляді
податку на прибуток потрапляє до бюджету
держави і використовується на потреби суспіль�
ства, а інша частина залишається у розпоря�
дженні підприємства — чистий прибуток, що
використовується на виплату дивідендів ак�
ціонерам підприємства, поповнення власного
оборотного капіталу, поповнення резервного
фонду тощо.

Розподіл та використання прибутку підпри�
ємства — це два послідовних етапи одного про�
цесу. Розподіл прибутку — це перший етап, на
якому підприємство розраховується частиною
свого прибутку з бюджетом. Для підвищення
ефективності виробництва дуже важливо, щоб
при розподілі прибутку була досягнута опти�
мальність у задоволенні інтересів держави,

підприємства та робітників [2]. Держава зви�
чайно зацікавлена отримати якомога більше
прибутку до бюджету. Керівництво підприєм�
ства намагається спрямувати більшу суму при�
бутку на відтворення і соціальне заохочення
своїх робітників. У роботі проаналізовано
фінансовий результат від звичайної діяльності,
податок на прибуток і чистий прибуток аналі�
зованого підприємства за 2013—2015 рр. (табл.
7).

У 2013—2015 роках розмір фінансового ре�
зультату до оподаткування та чистого прибут�
ку (збитку) були тотожними. Отже, частка при�
бутку (збитку) в загальному фінансовому ре�
зультаті становила 100%.

Діяльність будь�якого підприємства тією
чи іншою мірою входить до інтересів багатьох
осіб. Участь осіб, які мають відношення до
підприємства або взаємодіють з ним, полягає
в основному у розподілі загальних надход�
жень підприємства, які у подальшому і розпо�
діляються між цими особами згідно з участю,
яку вони відіграють в роботі підприємства. Ці
надходження можуть бути у вигляді заробіт�
ної плати, відсотків, обов'язкових платежів,
дивідендів тощо. Усе залежить від економіч�
ної природи цих надходжень і етапу цього роз�
поділу.

Оподаткування прибутку підприємств є
першим етапом розподілу прибутку підприєм�
ства. Прибуток підприємства, який залишаєть�
ся після його оподаткування (чистий прибуток)
надходить у повне розпорядження підприєм�
ства.

Розглянемо напрями використання прибут�
ку ПАТ "Радсад" (табл. 8).

За наведеними даними у таблиці 7 можна
зробити такі висновки. Важливим етапом у си�
стемі використання прибутку є відрахування до
резервного (страхового) фонду підприємниць�
ких структур, який регулюється в Україні чин�
ним законодавством і має суто цільове призна�

Показник 2013 2014 2015 Зміна 
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн. -813 -790 13302 14115 
Податок на прибуток від звичайної діяльності, тис. грн. 0 0 0 0 
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, тис. грн. -813 -790 13302 14115 
Частка прибутку у фінансовому результаті до оподаткування, % 100 100 100 0 

Таблиця 7. Використання прибутку
ПАТ "Радсад" за 2013—2015 рр.

Таблиця 8. Розподіл чистого прибутку ПАТ "Радсад" за 2013—2015 рр.

Показник 2013 2014 2015 Зміна 
Чистий прибуток, тис. грн. -813 -790 13302 14115 
Виплати власникам (дивіденди), тис. грн. 0 0 0 0
Відрахування прибутку до резервного капіталу 0 0 0 0
Капіталізація прибутку, тис. грн. -813 -790 13302 14115 
Частка реінвестованого прибутку, % 100 100 100 0
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чення. Так, за звітними даними ПАТ "Радсад"
весь період дослідження не формувало резер�
вний фонд, не сплачувало дивідендів власни�
кам. Весь збиток 2013 та 2014 років підприєм�
ство покривало за рахунок власного капіталу.
Прибуток ж 2015 року в розмірі 13302 тис. грн.
ПАТ "Радсад" прибутку підприємство тезавру�
вало в 100% обсязі.

У практиці виноробних компаній викори�
стання прибутку на поповнення статутного
капіталу вказує на те, що цей напрям не на�
був належного розвитку. Жодне з підпри�
ємств не спрямовувало чистого прибутку на
вказаний напрям. Це пояснюється тим, що
процедура перереєстрації статутного капіта�
лу вимагає певних фінансових витрат з боку
підприємств.

Основною метою розподілу прибутку
підприємства є забезпечення необхідної про�
порційності між поточним його споживанням
та нагромадженням для забезпечення виробни�
чого розвитку. Відповідно метою дивідендної
політики є оптимізація пропорцій між поточ�
ними виплатами дивідендів і забезпеченням
зростання ринкової вартості акцій у майбут�
ньому періоді за рахунок капіталізації частини
прибутку.

Згідно з цією метою, поняття дивіденд�
ної політики може бути сформульоване так:
дивідендна політика підприємства являє со�
бою складову частину загальної фінансової
стратегії і політики формування власних
фінансових ресурсів і полягає в оптимізації
пропорцій між частинами прибутку, що спо�
живається і капіталізується з метою забес�
печення зростання ринкової вартості акцій
[5].

Чистий прибуток, що використовується на
поповнення статутного капіталу та резервно�
го фонду, становить нерозподілену частину
чистого прибутку акціонерних товариств. Ча�
стина чистого прибутку, яка використовуєть�
ся на виплату дивідендів власникам акцій має
назву розподіленого чистого прибутку. Отже,
суми розподіленого та нерозподіленого при�
бутку становлять загальну суму чистого при�
бутку підприємства.

Головною проблемою у практиці викори�
стання прибутку виноробних підприємств
України є переважне його спрямування на
технічне оновлення виробництва, тобто
відсутність пропорційності між його нако�
пиченням і споживанням. Виноробні підпри�
ємства зацікавлені у якості винопродукції,
яку вони виробляють, тому що вона (якість)
є головним критерієм виходу вітчизняних

виноробних підприємств на світові ринки
збуту.

На жаль, на сьогодні майже всі потужності
виноробних підприємств застарілі як фізично,
так і морально, саме тому для структурно�тех�
нологічного оновлення виробництва винороб�
них підприємств необхідними є значні інвесту�
вання чистого прибутку. Таким чином, виникає
проблема найкращого (оптимального) узгод�
ження інтересів власників капіталу підприєм�
ства зі стратегію фінансування його технічно�
го розвитку.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз формування та викори�

стання прибутку виноградно�виноробними
підприємствами загалом та ПАТ "Радсад" зок�
рема, показав:

1. Виноградарство в України характери�
зується негативними процесами: застарілі ви�
ноградники, висока зрідженість існуючих ви�
ноградних насаджень, зменшенням обсягів ви�
робництва саджанців. Це спричинило зменшен�
ня виробництва винограду. Оцінка прибутко�
вості виноградарства в Україні засвідчила пер�
спективність галузі та необхідність її подаль�
шого розвитку. Так, у 2015 році рівень рента�
бельності виробництва винограду у сільсько�
господарських підприємствах України досяг
рекордного за майже 20 років показника
102,4%

Аналіз сучасного стану вітчизняного вино�
робства також викрив проблеми галузі. Вино�
робство це галузь, яка повністю залежить від
якості і кількості вирощеного винограду, тоб�
то стану виноградарства. Виявлено стабільне
падіння обсягів переробки винограду; стійка
тенденція до щорічного зменшення частки
власно вирощеного винограду в загальному
обсязі фактично переробленого винограду на
виноматеріали. Виноробні підприємства заку�
повують близько 70 — 80% винограду. Дефіцит
сировини поповнюється за рахунок імпорту
виноматеріалів. Результати аналізу основних
фінансових показників підприємств винної
промисловості засвідчили про невелику при�
бутковість цієї галузі, що спричинене зростан�
ням ціни на виноград і вино матеріали.

2. Для дослідження факторів, що спричиня�
ють вказані негативні тенденції в роботі прове�
дено ретельний аналіз фінансово�господарської
діяльності підприємства галузі Миколаївської
області — ПАТ "Радсад". Основну частину при�
бутку (збитку) ПАТ "Радсад" одержує за раху�
нок фінансово�інвестиційної діяльності. Прибу�
ток (збиток) від операційної діяльності у струк�
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турі загального прибутку (збитку) складає 36,5%
у 2013 році, 46,3% у 2014 році та 41,8% у 2015 році
ПАТ "Радсад". Аналіз динаміки прибутку від
звичайної діяльності підприємства за 2013—2015
роки виявив, що прибуток від операційної діяль�
ності збільшився на 5853 тис.грн. Основним фак�
тором прибуткової діяльності 2015 року стало
скорочення частки собівартості продукції у до�
ході підприємства.

Факторний аналіз формування чистого при�
бутку зазначив його загальне збільшення у 2015
році порівно до 2013 року на 14115 тис. грн. На
таку зміну чистого прибутку ПАТ "Радсад" по�
зитивно вплинуло збільшення виручки від реа�
лізації продукції, інших доходів, інших опера�
ційних доходів та скорочення витрат на збут.
Водночас зростання собівартості, адміністра�
тивних витрат, інших операційних витрат та
інших витрат скоротили розмір чистого при�
бутку 2015 року порівняно до 2013 року.

3. Аналіз розподілу та використання при�
бутку ПАТ "Радсад" засвідчив, що товариство
весь прибуток реінвестувало, а збиток — по�
кривало власним капіталом. Формування ре�
зервного фонду або виплати дивідендів влас�
никам товариство протягом досліджуваного
періоду не здійснювало. Також у ході аналізу
визначено, що у практиці виноробних компаній
використання прибутку на поповнення статут�
ного капіталу вказує на те, що цей напрям не
набув належного розвитку.

Головною проблемою у практиці вико�
ристання прибутку виноробних підприємств Ук�
раїни є переважне його спрямування на технічне
оновлення виробництва, тобто відсутність про�
порційності між його накопиченням і споживан�
ням. На жаль, на сьогодні майже всі потужності
виноробних підприємств застарілі як фізично, так
і морально, саме тому для структурно�технолог�
ічного оновлення виробництва виноробних
підприємств необхідними є значні інвестування
чистого прибутку. Таким чином, виникає пробле�
ма найкращого (оптимального) узгодження інте�
ресів власників капіталу підприємства зі страте�
гію фінансування його технічного розвитку.
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IMPORTANT ASPECTS OF INNOVATION BUSINESS DEVELOPMENT IN AGRICULTURE
UKRAINE

У статті розглядається розвиток інноваційного підприємництва в аграрній сфері, основі сільськогосподарсько9
го виробництва, стабілізація, ефективність та зростання аграрної сфери в Україні. Оскільки аграрна сфера України,
основною складовою якої є сільське господарство, постійно формує та забезпечує продовольчу, економічну, енерге9
тичну та екологічну безпеку, то вона повинна забезпечувати тим самим розвиток технологічно пов'язаних секторів
національної економіки зі створенням соціально9економічних умов сільського та аграрного розвитку. В умовах сьо9
годення беззаперечним є той факт, що економічне піднесення в Україні неможливе без інноваційної діяльності, особ9
ливо в аграрній сфері. Основним завданням та напрямом розвитку інноваційного підприємництва в аграрній сфері є
прискорений рівень впровадження у виробництво сільськогосподарської продукції сучасних інноваційних техно9
логій щодо підвищення рівня їх якості на тактичному та стратегічному рівнях. Тому інноваційне підприємництво має
базуватися на принципі відбору економічних переваг. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрній сфері за9
безпечує безперервний процес сучасного розвитку науки та передової техніки, оскільки є постійним процесом ство9
рення нових, а також вдосконалення вже існуючих технологій, засобів виробництва та реалізації кінцевої продукції
з одночасним використанням досягнень наукових розробок.

In the article the development of innovative entrepreneurship in agriculture, based on agricultural production,
stabilization, efficiency and growth in the agricultural sector in Ukraine. Since the agrarian sector of Ukraine, the main
component of which is agriculture, constantly creates and provides food, economic, energy and environmental security,
it must provide the same technological development related sectors of the national economy with the creation of socio9
economic conditions of rural and agricultural development. In terms of today's indisputable is the fact that economic
growth in Ukraine is impossible without innovation, especially in agriculture. The main objective and direction of
development of innovative entrepreneurship in agriculture is accelerated level of implementation in the agricultural
production of modern innovative technologies to enhance their quality at the tactical and strategic levels. So innovative
enterprise should be based on the principle of selection of economic benefits. The development of innovative
entrepreneurship in the agricultural sector provides a continuous process of development of modern science and advanced
technology, as is an ongoing process of creating new and improving existing technologies, means of production and sale
of the final product while using the achievements of scientific research.

Ключові слова: розвиток, інноваційне підприємництво, аграрна сфера, ефективність, зро6
стання, сільськогосподарське виробництво.

Key words: development, innovative entrepreneurship, agriculture, efficiency, growth,
agricultural production.

сфері України будує підвалини для становлен�
ня та активізації на цій основі сільськогоспо�
дарського виробництва і стійкого підвищення
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його ефективності. Розвиток інноваційного
підприємництва є підгрунтям і запорукою ста�
білізації ефективності та зростання конкурен�
тоспроможності вітчизняної аграрної еконо�
міки [10].

На сьогодні в наукових колах беззапереч�
ним є той факт, що економічне зростання в
Україні неможливе без активізації інновацій�
ної діяльності, в тому числі в аграрній сфері
економіки. Провідними країнами світу є краї�
ни з високим рівнем технологічного розвитку
та наукового потенціалу не залежно від того,
якими природними ресурсами вони володіють.
Міжнародна практика свідчить, якщо у ВВП
країни частка інноваційної продукції складає
менше 20%, то національна продукція втрачає
конкурентоспроможність. Так, середньоєвро�
пейський показник складає 25—35%. В Україні
зростання ВВП на основі нових технологій до�
рівнює лише 0,7% [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні питання за даною
проблемою досліджувалась такими вітчизняни�
ми науковцями: С. Архієревим, Є. Бузовським,
З. Варналієм, С. Володіним, В. Гейцем, А. Гор�
дійчуком, Горфинкелем, П. Завліним, М. Зуб�
цем, В. Зянько, В. Лавруком, П. Музикою, Т. Па�
січнюком, А. Пугачом, І. Санду, Н. Сіренко,
В. Сизоненко, В. Скрипниченко, А. Смоленю�
ком, А.Стельмащуком, С. Тивончуком, Д. Чер�
ваньовим, Д. Чеберкусом, В. Ширмою та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення актуальних су�

часних аспектів розвитку інноваційного під�
приємництва в аграрній сфері, дослідження
основ сільськогосподарського виробництва та
подальша стабілізація, ефективність і зростан�
ня аграрної сфери в Україні.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Формування інноваційної аграрної політи�
ки в нашій країні характеризується низьким
рівнем інтеграції науки, техніки та матеріаль�
ного виробництва, що призводить до значно�
го відставання у розвитку інноваційного
підприємництва, відсутності ефективних ме�
тодів стимулювання та переходу економіки на
шлях інноваційного розвитку. Особливо це
стосується аграрної сфери, від результатів
якої залежить розвиток взаємопов'язаних га�
лузей і соціальній добробут населення Украї�
ни [10].

У теперішніх умовах в аграрній сфері Украї�
ни відбувається глибинна соціально — еконо�
мічна зміна. Реорганізовані аграрні підприєм�
ства перетворилися на самостійно господарю�
ючі суб'єкти, активно йде процес становлення
селянських (фермерських) господарств, прове�
дена земельна реформа. На всіх рівнях докор�
інно змінилися функції органів державного
управління аграрним виробництвом та їх
взаємини з товаровиробниками всіх форм влас�
ності. Проте темпи зростання виробництва в аг�
рарній сфері є недостатніми для її прискоре�
ного розвитку і сильно відстають від загально�
го рівня зростання економіки. Аграрна сфера
поки відстає від розвинених країн по виробниц�
тву аграрної продукції, технологічної та техн�
ічної оснащеності [7].

Аграрна сфера України, базовою основ�
ною складовою якої є сільське господарство,
постійно формує та забезпечує продовольчу,
економічну, енергетичну та екологічну без�
пеку, забезпечуючи тим самим розвиток тех�
нологічно пов'язаних секторів національної
економіки зі створенням соціально�економі�
чних умов сільського та аграрного розвитку
[7].

В основі розвитку інноваційного підприєм�
ництва аграрної сфери України має бути покла�
дений принцип всеохопленості, який поєднує в
собі:

— впровадження сучасних технологій та
підвищення рівня якості виготовленої про�
дукції;

— комплексну автоматизацію та механіза�
цію виробництва з удосконаленням органі�
зації процесу виробництва, управління, праці,
тощо.

Інноваційний розвиток завжди передбачає
узгодженість у просторі та часі на всіх стадіях
процесу — науки, виробництва, а також збуту
[7].

Основним завданням розвитку інноваційно�
го підприємництва в аграрній сфері є приско�
рений рівень впровадження у виробництво
сільськогосподарської продукції сучасних ін�
новаційних технологій щодо підвищення рівня
їх якості на тактичному та стратегічному рів�
нях. Тому інноваційне підприємництво має ба�
зуватися на принципі відбору економічних пе�
реваг.

Розвиток інноваційного підприємництва в
аграрній сфері забезпечує безперервний про�
цес сучасного розвитку науки та передової тех�
ніки, оскільки є постійним процесом створен�
ня нових, а також вдосконалення вже існую�
чих технологій, засобів виробництва, та реалі�
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зації кінцевої продукції з одночасним викори�
станням досягнень наукових розробок. Впро�
вадження сучасних інновацій включає обов'яз�
кові заходи щодо реалізації та впровадження
прогресивних технологічних процесів з їх
комплексною автоматизацією та механізацією
[7].

У процесі дослідження напрямів розвитку
інноваційного підприємництва в аграрній сфе�
рі, необхідно звернути увагу на унікальність
об'єктів їх діяльності. Тому що технології ви�
робництва аграрної продукції мають деякі
особливості, що їх суттєво відрізняють один від
одного. Наприклад, технології персоніфіко�
вані, тому що розробляються для особливих
зон чи природно�економічних умов, і їх засто�
сування включає в себе різноманітні елементи
творчості та унікальності [7].

Сучасний стан інноваційної активності в
Україні, а особливо в аграрній сфері економі�
ки, більшість дослідників�економістів визна�
чають як незадовільний або кризовий [2; 3; 6;
9].

Інноваційне підприємництво є рушійною
силою в розвитку сільськогосподарського ви�
робництва та його поступу до нових напрямів
розвитку. Саме тому інноваційне підприємниц�
тво розглядається також як ефективний інст�
румент розвитку і трансформації економічної
системи, визначальний чинник забезпечення
сталої конкурентоспроможності, засіб під�
вищення загального соціального добробуту
населення [11].

Досліджуючи актуальні аспекти розвитку
інноваційного підприємництва в агропромис�
ловому виробництві,  А.  Смоленюк [10]
сутність інноваційно�підприємницької діяль�
ності в АПК визначає як особливий процес
організації господарювання на основі розга�
луженої мережі раціонально поєднаних малих
і великих інноваційних підприємств, здатних
швидко і з мінімальними витратами здійсню�
вати в агропромисловому виробництві техно�
логічні зміни шляхом розробки, виробництва
і реалізації інноваційних продуктів та надан�
ня інноваційних послуг, забезпечувати конку�
рентоздатну наукомістку продукцію. До інно�
ваційних підприємств він відносить інно�
ваційні центри, технопарки, науково�дослід�
ницькі формування, технополіси, інноваційні
бізнес�інкубатори, що мають займатися роз�
робкою, виробництвом і реалізацією інновац�
ійних продуктів та наданням інноваційних по�
слуг, обсяг яких перевищує 70% від їх загаль�
ного обсягу продукції та послуг у грошовому
еквіваленті [10].

Однією з особливостей інноваційного роз�
витку аграрного виробництва є його якісне ре�
формування, що базується на зростанні вироб�
ничих показників із одночасним удосконален�
ням соціально�економічного механізму сіль�
ського господарства, а також взаємопов'яза�
них з ним галузей. На цьому етапі інноваційні
підприємництва повинні забезпечувати впро�
вадження заходів з використання новітніх до�
сягнень науки та техніки (удосконалення ста�
рих або створення нових знарядь праці, виро�
щування високопродуктивних, придатних для
певної зони районованих сортів сільськогоспо�
дарських культур та порід тварин, впроваджен�
ня наукових розробок і т.д.). Розвиток іннова�
ційного підприємництва передбачає викорис�
тання сучасних технологій агровиробництва,
високоефективних сільськогосподарських
культур, інформаційних та управлінських тех�
нологій [12].

Також інноваційне підприємництво в аг�
рарній сфері є ініціативною, систематичною,
здійснюваною на власний ризик господарсь�
кою діяльністю, яка охоплює соціально�еко�
номічні відносини щодо розробки новацій, їх
апробації та перевірки, відтворення, а також
впровадження у виробництво, та є визна�
чальним фактором розвитку аграрного ви�
робництва за рахунок більш раціонального
використання ресурсів, підвищення ефек�
тивності і забезпечення конкурентних пере�
ваг. При цьому інноваційне підприємництво
базується на принципах системності, ризи�
ковості, науковості, енерго� та ресурсозбе�
реження, економічної і соціальної відпові�
дальності [5].

Виконання завдань та функцій інноваційно�
го підприємництва здійснюється в системі
сформованого організаційно�економічного
механізму. Аналізуючи різні підходи до визна�
чення організаційно�економічного механізму
та базуючись на економічній сутності інно�
вацій, інноваційного процесу, можна надати
таке визначення: організаційно�економічний
механізм розвитку інноваційного підприємниц�
тва — це сукупність форм і методів інновацій�
ної діяльності, що взаємопов'язано функціону�
ють для забезпечення науково�технічного про�
гресу в галузях АПК. Він повинен мати комп�
лексну структуру, до якої входять дві групи:
організаційні та економічні [5]. Основними ор�
ганізаційними складовими є:

— планування й організація НДДКР (ство�
рення інновацій);

— інформація й поширення інновацій;
— впровадження інновацій у виробництво.
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При цьому саме на етапі впровадження
інновацій необхідно забезпечити дієву держав�
ну підтримку у зв'язку з недостатньою плато�
спроможністю аграрних товаровиробників
[12].

У країнах із розвинутою ринковою еконо�
мікою інструментарій непрямих методів уп�
равління різноманітний і зосереджений пере�
важно в сфері оподаткування, де діє багато
пільг. До інструментів податкового стимулю�
вання інноваційної діяльності для України на�
уковці відносять: зниження ставки податку;
інноваційну податкову знижку; відміну по�
датків на реінвестування; податкові угоди з
іншими країнами; податкові кредити; звільнен�
ня від оподаткування земель, відведених для
будівництва інноваційних бізнес�центрів
тощо. Зокрема Податковим кодексом Украї�
ни визначено, що тимчасово звільняються від
оподаткування прибуток виробників біопали�
ва, прибуток підприємств машинобудування
для АПК тощо [14]. Пільгове оподаткування
необхідно доповнювати прямим державним
фінансуванням найважливіших інноваційних
програм і проектів, наданням інноваційним
підприємствам дотацій.

Найбільший вплив на результативність
діяльності аграрного сектору економіки
України справляють організаційні та тех�
нічні нововведення. Чим цілеспрямованіше
і ефективніше використовуються новітні
досягнення науки і техніки, що є першод�
жерелами розвитку продуктивних сил, тим
успішніше вирішуються кінцеві пріоритетні
соціальні завдання життєдіяльності сусп�
ільства [13].

ВИСНОВКИ
Розвиток інноваційного підприємництва в

аграрній сфері безпосередньо залежить від
розвиненості інноваційної аграрної інфраст�
руктури, що включає сукупність організацій та
інституцій, які, використовуючи новітні досяг�
нення науки, техніки й інформаційних техно�
логій, продукують нові ідеї, забезпечують
організаційні, економічні та інформаційні
умови освоєння інновацій, сприяють струк�
турній перебудові економіки, оновленню но�
менклатури продукції, що випускається, ство�
ренню нових робочих місць, примноженню
науково�технічного потенціалу аграрної сфе�
ри України [4].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільське господарство є однією з пріоритетних

галузей національної економіки. Розвиток
сільськогосподарської галузі сприяє підвищенню
добробуту населення, зміцненню економічної та
продовольчої безпеки держави, зростанню її екс�
портного потенціалу. Водночас сільськогоспо�
дарський сектор виробництва — один з найбільш
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ризикових секторів економіки, на який чинять
вплив природо�кліматичні умови, і такий, що гос�
тро відчуває всезростаючу потребу у фінансових
ресурсах через довготривалість виробничого цик�
лу, повільну оборотність виробничих запасів, без�
перервність процесів відтворення. Саме тому, в
умовах сьогодення, актуальною є проблематики
забезпечення сільськогосподарських підприємств
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фінансовими ресурсами, одним з напрямів вирі�
шення якої є удосконалення і розвиток системи
кредитування.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та прикладні аспекти кредитуван�
ня підприємств аграрного сектора досить глибо�
ко досліджені в роботах провідних учених�аг�
раріїв: Буднік О.М. [2], Майорова Т.В. [5], Нако�
нечна О.С. [6], Онопрієнко І.М. [7], Радченко Н.Г.
[8], Щурик М.В. [10] та інших. Водночас не�
обхідність поглибленого наукового розроблення
напрямів удосконалення та розвитку системи кре�
дитування сільськогосподарських підприємств
обумовили вибір дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою дослідження є оцінка стану та окрес�

лення напрямів покращення системи кредитуван�
ня сільськогосподарських підприємств Львівської
області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Станом на кінець 2015 року у виробництві
сільськогосподарської продукції Львівської об�
ласті було задіяно 17,66% працездатного населен�
ня області (184 тис. осіб). При цьому основними
виробниками є 1428 сільськогосподарських
підприємств різних форм власності (рис. 1), серед
яких 98% відносяться до категорії малих і середніх
виробників (МСВ) (розміром до 3000 га). Прогно�
зовано найбільшу кількість (560) становлять
підприємства найменші за розміром (до 50 га),
підприємства розміром 50—100 га складають 9,3%
усієї кількості виробників сегменту МСВ, підприє�
мства розміром 100—500 га — 12,3%, 500—1000 га
— 4,8%, 1000—3000 га — 3,6% [3; 4].

Аналізуючи структуру посівів сільськогоспо�
дарських культур за масштабами підприємств
АПК, варто відмітити цікаву тенденцію, що МСВ
займаються вирощуванням повного спектру куль�
тур — кормових, овочевих, технічних і зернових,
а підприємства, обсяг земельного банку яких пе�

Рис.  1. Кількість діючих сільськогосподарських підприємств за формою господарювання
Джерело: складено на основі: [3].

Рис. 2. Структура посівів сільськогосподарських культур за масштабами підприємств АПК
Джерело: складено на основі: [3].
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ревищує 1000 га, вирощують лише зернові і технічні
культури (рис. 2).

У 2015 році сільськогосподарські підприємства
Львівської області виробили 33,7% валової
сільськогосподарської продукції (в т. ч. 8,6% за
рахунок фермерських господарств). Проте ключо�
вим виробником сільськогосподарської продукції
в області є особисті селянські господарства: 66,3%
валового виробництва сільськогосподарської про�
дукції забезпечується в середньому 200 тисячами
господарств (рис. 3).

З рисунку 3 зрозуміло, що в ключових для об�
ласті галузях сільського господарства, сільськогос�
подарські підприємства різних форм власності до�
мінують лише за обсягами виробництва технічних

культур (понад 99% виробництва) та зернових (по�
над 66%), в той час як більше 90% виробництва кар�
топлі, овочів, плодоягідних культур, молока та яєць
забезпечують особисті селянські господарства. У
вирощуванні худоби та птиці зберігається паритет.

Що ж стосується показників рентабельності,
то найвищі сходинки займають такі види сільсько�
господарської продукції: плоди, овочі відкритого
грунту, м'ясо свиней. Найнижчі показники харак�
терні для м'ясної продукції ВРХ і птиці, а також
вирощування картоплі (рис. 4).

Аналізуючи економічні показники ефектив�
ності сільськогосподарських підприємств, у т.ч.
МСВ, варто виокремити основні чинники, що ма�
ють на це безпосередній вплив:

Рис. 3. Виробництво основної сільськогосподарської продукції
за категоріями господарств, у %

Джерело: складено на основі: [3].

Рис. 4. Рівень рентабельності основних видів продукції сільського господарства
Львівської області у 2015 році

Джерело: складено на основі: [3].
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— використання високоякісного посівного
матеріалу;

— чітке дотримання умов технологічних карт,
розроблених з використанням економічно обгрун�
тованих норм використання добрив, що також дає
можливість максимально розкрити генетичний
потенціал сільськогосподарських культури по вро�
жайності;

— використання сучасних технологій інтенсив�
ного землеробства таких, як: полив та внесення
добрив через систему крапельного зрошення; ви�
користання техніки по комплексному обробітку
грунту (виконання кількох операцій за один прохід
— передпосівна підготовка грунту, посів, внесен�
ня добрив/ пестицидів, прикочування посіву); ви�
користання широкозахватної техніки (надає мож�
ливість на зменшити витрати на паливно�мастильні
матеріали);

— збільшення маркетингового періоду та про�
даж продукції у період максимальних цін за раху�
нок використання сучасних технологій зберіган�
ня, яке дозволяє частково знівелювати сезонність
виробництва;

— підвищення доданої вартості за рахунок
доробки, переробки та зберігання продукції [14].

Усі наведені чинники забезпечують високу еко�
номічну ефективність підприємств, проте вимага�
ють значних фінансових ресурсів, які часто є не�
доступними підприємствам сегменту МСВ.

У сучасних умовах ключовими джерелами
фінансового забезпечення сільськогосподарсько�
го виробництва в Україні виступають власні кош�
ти сільськогосподарських підприємств, кредити
фінансово�кредитних установ та державна
підтримка (рис. 5). При цьому структура джерел

фінансування охоплює самофінансування за ра�
хунок нерозподіленого прибутку, банківські кре�
дити, власні заощадження власників господарств,
а також фінансування трейдерами та постачаль�
никами [12] (рис. 6).

Відомо що, щорічний попит на фінансові ре�
сурси в агросекторі України знаходиться в межах
12 млрд  дол. США, причому покривається в се�
редньому на 25—30% (3,3 млрд дол. США). Основ�
на частина попиту, а це 8,7 млрд дол. США зали�
шається незадоволеною [1].

З кожним роком зростає інтерес до кредиту�
вання сільського господарства серед банків.
Свідченням цього є постійне збільшення установ,
які пропонують спеціальні продукти кредитуван�
ня агросектору, сформовані на основі оцінюван�
ня ризиків, специфічних для галузі Проте про�
блемними аспектами у кредитуванні є:

— постійне зростання відсоткової ставки (30—
35% річних у 1 кварталі 2015 року);

— коливання курсу валют (рівень девальвації
гривні на початку 2015 року доходив до 300% у
порівнянні з попередніми роками);

— жорсткі вимоги до забезпечення за креди�
том (лише нерухомість та техніка не старше 5 років,
з коефіцієнтом покриття біля 2) [1].

Проведений нами моніторинг ринку кредиту�
вання сільськогосподарських підприємств
Львівської області показав, що банки надають
перевагу великим сільгоспвиробникам (розміром
понад 3000 га), оскільки (1) вони спроможні вести
та надавати якісну фінансову звітність; (2) мають
можливість достатнього забезпечення по креди�
там; (3) їх діяльність зазвичай є диверсифікованою,
що дозволяє компенсовувати можливі втрат на

Рис. 5. Джерела фінансового забезпечення сільськогосподарського виробництва
та чинники, що їх обмежують
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одному із напрямів діяльності. Проте у зв'язку з
обмеженою кількістю великих сільськогоспо�
дарських підприємств у Львівській області (лише
23) та враховуючи основні характерні ознаки
сільгоспвиробників�позичальників сегменту МСБ
(площа землі в обробітку 500—1000 га; наявне не�
рухоме майно, техніка та транспортні засоби не
старіше 5 років тощо), частина банків розвиває аг�
ронапрями і у сегменті МСБ. При цьому основни�
ми видами кредитів, що надаються комерційними
банками сільськогосподарським підприємствам
сегменту МСВ у Львівській області є: короткост�
рокові, до 1 року, позики на поповнення обігових
коштів у формі відновлювальних та не відновлю�
вальних кредитних ліній із можливістю відстроч�
ки платежу та гнучким графіком погашення кре�
дитів; довгострокові, інвестиційні кредити, що,
зазвичай, надаються терміном до трьох, дуже
рідко до п'яти років, з можливістю встановлення
індивідуального графіку та відстрочки платежу по
тілу кредиту до одного року.

Деякі банківські установи пропонують спец�
іальні кредитні програми такі, як, наприклад куп�
івля сільськогосподарської техніки з частковою
компенсацією відсоткових ставок чи закупівля за�
собів захисту рослин з використанням інструмен�
ту авалювання векселів [11].

Таким чином, аналіз засвідчує, що невеликі за
розміром підприємства, які обробляють біля 20%
земель, а у кількісному плані становлять 85% усіх
сільськогосподарських підприємств Львівщини,
мають досить утруднений доступ до кредитних
ресурсів. Якщо до цього додати ще і особисті се�
лянські господарства, які мають значний потенці�
ал до комерціалізації своєї господарської діяль�
ності через реєстрацію підприємницької діяль�
ності та об'єднання у кооперативи, проте з інстру�
ментів кредитування мають у своєму розпоряд�
женні лише наддорогі споживчі кредити, можна
говорити про те, що стан кредитування сільсько�

господарського виробництва у Львів�
ській області знаходиться у плачевно�
му стані.

ВИСНОВКИ
Отож, основними кроками для по�

кращення системи доступу до фінан�
сових ресурсів для виробників сег�
менту МСВ Львівської області та Ук�
раїни загалом повинні стати:

— підвищення рівня менеджмен�
ту малих та середніх сільськогоспо�
дарських господарств, що в свою
чергу приведе до оптимізації техно�
логічного процесу, мінімізації не�
виправданих витрат та втрат вироб�
ництва;

— впровадження новітніх інстру�
ментів аналізу кредитоспроможності
суб'єктів малого та середнього бізне�
су в аграрній сфері, розробка спец�

іалізованих кредитних продуктів, які б врахову�
вали сезонну специфіку грошових потоків та пе�
редбачали альтернативні іпотеці види забезпечен�
ня [10];

— спрощення процедури та забезпечення про�
зорості процесу подання заявок на участь у про�
граммах державної підтримки з метою розширен�
ня обсягів та сфер підтримки, залучення міжна�
родних фондів, донорських організацій та про�
ектів міжнародної технічної допомоги до участі у
цих програмах.

Серед стратегічних напрямів розвитку систе�
ми фінансового забезпечення АПК України вва�
жаємо за доцільне виокремити: (1) розвиток коо�
перації загалом і кредитної кооперації зокрема
(використання потенціалу кредитних спілок, зару�
біжного досвіду роботи кооперативного банку)
[13]; (2) впровадження та популяризація альтер�
нативних інструментів фінансування, зокрема та�
ких, як аграрні розписки, складські посвідчення,
документарні операції (векселі, факторинг, га�
рантії і т. ін.) [8]; (3) надання пріоритетності про�
грамам міжнародної технічної допомоги з розвит�
ку сільськогосподарського виробництва і
сільських територій у роботі профільних
підрозділів органів місцевої влади.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом вітчизняний агробізнес пе�

ребуває в центрі уваги вітчизняних науковців.
Причина такого явища лежить на поверхні — в
умовах фактичної втрати Криму та зовнішньої
агресії на Сході України відбувається швидке пе�
реформатування архітектури вітчизняної еко�
номіки. "Традиційні" галузі (металургія, хімічна
промисловість) поступово втрачають своє зна�
чення, тоді як на перші ролі за кількісними па�
раметрами виходить аграрний сектор. Такі про�
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цеси стимулюються і зовнішніми чинниками —
дефіцит продовольства та пов'язані з ними зро�
стання цін на продовольство створили переду�
мови для стрімкого зростання зацікавленості в
розвиткові агарного сектору як з боку внут�
рішніх, так і для іноземних інвесторів.

Проте навряд чи існують підстави для твер�
дження, що посилення ролі аграрного сектору
призвело до адекватного зростання соціальної
компоненти для сільських територій. Мусимо
констатувати, що в Україні сформовано суттєві
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диспропорції у цьому питанні, фактично наро�
щування кількісних показників аграрного
бізнесу дуже мало впливає на соціальні показ�
ники сільських територій. Втім, як свідчить
досвід ЄС, тільки за умови комплексного вирі�
шення економічних та соціальних проблем
можна розраховувати на швидку інтеграцію у
глобальний агарний ринок.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання інтеграції вітчизняного аграрного
бізнесу у глобальний аграрний ринок розгляда�
лося в роботах О. Бородіної, О. Вінської, В. Вла�
сова, Т. Квятко, Т. Козир, М. Малік, О. Моги�
льного, І. Прокопи, П. Саблука, В. Чужикова,
С. Шерстюка, Н. Шибаєвої, В. Юрчишина та ін.
Водночас, в більшості із зазначених робіт ак�
центовано увагу в першу чергу на економічних

аспектах розвитку сільських територій, або
соціальна компонента розглядається без логі�
чної прив'язки до євроінтеграційних перспек�
тив України та діяльності вітчизняних аграрних
компаній.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — охарактеризувати вплив со�

ціальних факторів на функціонування вітчиз�
няного аграрного сектору та на перспективи
його інтеграції у глобальний аграрний ринок;
обгрунтувати напрями подолання деструктив�
ного впливу соціальної складової на євроінтег�
раційні перспективи українського аграрного
бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оцінюючи сучасний стан та перспективи

розвитку вітчизняного агарного сектору слід
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Рис. 1. Окремі показники розвитку сільського господарства в Україні у 2005—2014 рр.

Джерело: складено автором за даними Держслужби статистики України [1].
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Рис. 2. Експорт продукції сільського господарства в Україні у 2005—2015 рр.,
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Джерело: складено автором за даними Держслужби статистики України [1].
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насамперед звернути увагу на дві магістральні
тенденції стратегічного характеру, які прита�
манні йому на сучасному етапі:

— суттєве покращення головних кількісних
показників, що характеризують сільськогоспо�
дарське виробництво, проте з їх високою во�
латильністю;

— відсутність глибоких зрушень у соціаль�
них питаннях розвитку сільської місцевості.

Фактично ми маємо справу із проявом сут�
тєвого кількісного "розриву" між суто еконо�
мічними (в першу чергу — виробничими) про�
цесами в агробізнесі та соціальними характе�
ристиками сільської місцевості. За таких умов
виникає кілька складних питань щодо: по�пер�
ше, можливостей подальшого розвитку аграр�
ного бізнесу за обраним сценарієм у стра�
тегічній перспективі; по�друге, впливу соціаль�
них факторів на функціонування аграрного
сектору в контексті його невпинної інтеграції
у глобальний ринок.

Останнє десятиліття стало безпрецедент�
ним з позиції кількісних показників діяльності
у вітчизняному агробізнесі (рис. 1).

З рисунка 1 видно, що висхідна тенденція в
розвитку вітчизняного сектору є достатньо
визначеною, хоча показники в цілому залиша�
ються досить волатильними:

— протягом досліджуваного періоду про�
дуктивність праці в сільському господарстві
України зросла з 72,6 тис. грн. на одного пра�
цюючого до 227,7 тис. грн., або у 3,1 раза. Вод�
ночас, незважаючи на надзвичайно суттєве зро�
стання показників в абсолютному вимірі, по�
рівняно з розвиненими країнами продук�
тивність залишається низькою. Для прикладу
— за даними FAO урожайність пшениці в Ук�

раїні приблизно в 2 раза нижча порівняно з
Францією та Німеччиною [2];

— середнє значення рентабельності вироб�
ництва в сільському господарстві становить
15,8 %, тоді як в кінці минулого століття цей по�
казник був переважно від'ємним за основними
групами товарної продукції. Проте спостеріга�
ються суттєві диспропорції між тваринництвом
та рослинництвом (у 2015 році рентабельність
виробництва зерна в Україні склала 43,1 %, тоді
як аналогічний показник для виробництва м'я�
са свиней — лише 12,7 %);

— відбувається невпинне нарощування об�
сягів виробництва: і продукції рослинництва
(середній індекс обсягу виробництва 103,27
п.п.); і тваринництва (середній індекс обсягу ви�
робництва 104,38 п.п.), хоча за цілим рядом по�
зицій продукції тваринництва Україні не вда�
лося подолати імпортозалежності.

Описані вище тенденції об'єктивно не могли не
відобразитися на конкурентних позиціях вітчиз�
няних аграріїв на глобальному ринку. Внаслідок
цього: по�перше, суттєво зросли обсяги експорт�
них потоків аграрної продукції з України; по�дру�
ге, за цілим рядом позицій на внутрішньому ринку
відбулося "заміщення" імпортної аграрної про�
дукції; по�третє, саме компанії агробізнесу стали
"локомотивом" активізації розміщень цінних па�
перів на європейських ринках (зокрема, для при�
кладу можна згадати численні ІРО вітчизняних
компаній агросектору, сконцентровані, насампе�
ред, на Варшавській фондовій біржі).

Зокрема, показники експорту сільсько�
господарської продукції з України у 2005—
2015 рр. є наступними (рис. 2).

Більше того, за окремими товарними пози�
ціями Україні вдалося суттєво покращити своє
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Рис. 3. Частка підприємств сільського господарства,
які отримали прибуток у загальній кількості

Джерело: складено автором за даними Держслужби статистики України [1].
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положення на глобальному ринку та навіть зай�
няти лідируючі позиції. Зокрема мова йде про
зернові культури (переважно пшениця та куку�
рудза), насіння олійних рослин, жири та олії
рослинного та тваринного походження.

Макроекономічне позиціювання аграрного
сектору адекватно відображається і на діяль�
ності суб'єктів господарювання сектору —
більшість з них отримують прибуток, а частка
прибуткових підприємств постійно збільшуєть�
ся (рис. 3).

Одним із наслідків зростання рентабель�
ності аграрного бізнесу є потенційні можли�
вості його суб'єктів впливати на соціальну скла�
дову сільської місцевості. Без перебільшення
жалюгідний стан абсолютної більшості місце�
вих бюджетів робить саме аграрний бізнес од�

ним із основних "донорів" розвитку соціальної
інфраструктури та соціальних проектів в украї�
нському селі. Загалом завдяки децентралізації
вдалося досягти певного прогресу в цьому пи�
танні — якщо у 2014 році капітальні видатки
місцевих бюджетів склали 13,9 млрд грн., то у
2015 році було зафіксовано показники на рівні
32,2 млрд грн. [3, с. 68]. Але слід визнати, що
основна маса фінансових ресурсів для капі�
тальних видатків сконцентрована на рівні бюд�
жетів крупних міст, тоді як у сільскій місцевості
роль таких витрат мінімальна.

Об'єктивно подібні процеси мали б позитив�
но вплинути на соціальні аспекти розвитку села
в Україні, проте з цілого ряду причин цього не
відбулося. Треба визнати, що за абсолютною
більшістю показників соціального розвитку
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Джерело: складено автором за даними Держслужби статистики України [1].
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Джерело: складено автором за даними Держслужби статистики України [1].
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сільські території суттєво поступаються містам
в Україні. Найбільш значимою ознакою критич�
ності процесів є різке скорочення сільського
населення, яке відбувається не тільки внаслі�
док урбанізації, але й через надзвичайно низь�
кий рівень доступу жителів села до медичного
обслуговування, освіти, відсутності соціальної
інфраструктури. Оцінюючи тенденції до скоро�
чення населення в Україні на протязі 2005—
2015 рр., слід підкреслити насамперед вищі тем�
пи скорочення саме сільського населення по�
рівняно з міським (рис. 4).

Скорочення кількості сільського населення
є наслідком прояву цілого комплексу деструк�
тивних факторів і в свою чергу спричиняє не�
гативні тенденції в соціальних процесах у
сільській місцевості наступного характеру: ста�
ріння сільського населення та пов'язане з ним
зникнення населених пунктів; зниження якіс�
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Рис. 6. Рівень безробіття серед економічно активного населення
сільської місцевості в Україні, %

Джерело: складено автором за даними Держслужби статистики України [1].

них характеристик робочої сили на селі;
відсутність людських ресурсів для підвищення
ефективності аграрного бізнесу; погіршення
діяльності елементів соціальної інфраструкту�
ри внаслідок дефіциту кадрів (медицина, осві�
та тощо).

Окрім того, навіть за достатньої результа�
тивності агарного бізнесу в Україні державі так
і не вдалося подолати різницю в рівнях оплати
праці між сільським господарством та іншими
галузями економіки (рис. 5).

Таким чином, у суспільній свідомості фор�
муються стереотипи щодо низької "престиж�
ності" аграрної діяльності, її недостатньої пер�
спективності для молоді і т.п. Це не тільки ско�
рочує людський потенціал у аграрній сфері, в
підсумку це деструктивно впливає на соціаль�
ну інфраструктуру. Мусимо зазначити, що саме
невтішні демографічні процеси дають підстави
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Рис. 7. Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами в аграрному секторі
України, тис. чол., станом на кінець 2015 р.

Джерело: складено автором за даними Держслужби статистики України [1].
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для влади ініціювати та впроваджувати різно�
манітні програми, спрямовані на "оптимізацію"
соціальної інфраструктури на селі.

Звернемо увагу і на невтішні тенденції на
ринку праці у сільській місцевості, починаючи
з 2013 року. Сформована парадоксальна ситу�
ація — Україна володіє одним із найбільших та
найефективніших "земельних банків" на гло�
бальному рівні, але при цьому не здатна забез�
печити роботою економічно активне населен�
ня в сільській місцевості (рис. 6).

Ще один соціальний аспект розвитку сіль�
ської місцевості в Україні — діяльність аграр�
ного бізнесу в контексті корпоративної со�
ціальної відповідальності. Вище вже вказува�
лося на особливу роль, яку відіграють бізнес�
структури у підтриманні та розвиткові соціаль�
ної інфраструктури. Проте, аналізуючи цей
напрям, слід насамперед звернути увагу на
структуру суб'єктів аграрного сектору за роз�
міром в розрізі кількості найманих працівників.
У своїй переважній більшості аграрний сектор
в Україні представлений малими та середніми
підприємствами. За різними оцінками в Україні
38 % сільськогосподарських угідь обробляєть�
ся 4 млн домогосподарств, а частка крупних
аграрних бізнес�структур залишається віднос�
но малою (рис. 7).

Апріорі зрозуміло, що така структура сіль�
ськогосподарського виробництва не сприяє ви�
рішенню соціальних питань, адже дрібні аграрії
за рахунок власних ресурсів навряд чи можуть
дозволити собі значні вкладення у соціальну
інфраструктуру.

Описана вище ситуація з соціальною ком�
понентою розвитку багато в чому є наслідком
диспропорцій в державній політиці на користь
різноманітних форм підтримки агарного ви�
робництва при майже повному ігноруванні со�
ціальних проблем сільської місцевості. Водно�
час, декларування та вибір євроінтеграційного
напрямку розвитку України ставить питання
про соціальну компоненту розвитку аграрно�

го бізнесу, а з ним і сільських територій, на пер�
ший план. Досвід агарної політики європейсь�
кої спільноти беззаперечно доводить не�
обхідність використання "наскрізного" підхо�
ду, який би поєднував в собі і підтримку аграр�
ного бізнесу, і адекватний їй розвиток сільської
місцевості, в т.ч. — соціальної інфраструкту�
ри. Зокрема чинні документи щодо спільної аг�
рарної політики ЄС на 2014—2020 рр. містять
наступні пріоритети (рис. 8).

У свою чергу, існуючі на цей час в нашій дер�
жаві програми та концепції розвитку сільських
територій визначають роль як суто економіч�
них, так і соціальних факторів. Зокрема, в Кон�
цепції розвитку сільських територій зазначено,
що її головними напрямами є [5]: диверсифіка�
ція економічної діяльності; збільшення рівня
реальних доходів від сільськогосподарської та
несільськогосподарської діяльності на селі;
досягнення гарантованих соціальних стан�
дартів і покращення умов проживання сіль�
ського населення; охорона навколишнього при�
родного середовища, збереження та відновлен�
ня природних ресурсів у сільській місцевості;
збереження сільського населення як носія ук�
раїнської ідентичності, культури і духовності;
створення умов для розширення можливостей
територіальних громад села, селища для роз�
в'язання існуючих в них проблем; приведення
законодавства у сфері сільського розвитку у
відповідність із стандартами ЄС.

Щодо перспектив реалізації зазначених за�
ходів, то, на наш погляд, слід першочергово
звернути увагу на наступний пункт досліджу�
ваного документу "Реалізація Концепції
здійснюється за рахунок коштів державного,
місцевих бюджетів та інших джерел, передба�
чених законодавством. Обсяг фінансування,
матеріально�технічних і трудових ресурсів, не�
обхідних для реалізації Концепції, визначаєть�
ся щороку з урахуванням можливостей дер�
жавного і місцевих бюджетів, розміру міжна�
родної технічної допомоги" [5].
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Рис. 8. Пріоритетні напрями спільної аграрної політики ЄС на 2014—2020 рр.
Джерело: складено автором за [4].
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Таким чином, можна цілком аргументова�
но стверджувати, що на цьому етапі цей кон�
цептуальний документ не має відповідно пра�
вового забезпечення, а ймовірність його прак�
тичної імплементації дуже сумнівні через від�
сутність фінансування.

ВИСНОВКИ
Сучасний стан розвитку аграрного бізнесу

в Україні характеризується наступними тен�
денціями:

1. Швидке нарощування основних кількіс�
них показників виробництва сільськогоспо�
дарської продукції за умови збереження висо�
кого рівня їх волатильності. Низька продуктив�
ність праці в сільському господарстві в по�
єднанні з достатньою рентабельністю виробни�
чої діяльності.

2. Поступове та невпинне погіршення со�
ціальної компоненти в розвиткові сільської міс�
цевості. Поглиблення "розриву" між ефектив�
ністю агарного бізнесу в Україні та соціальни�
ми показниками розвитку сільської місцевості.

3. Концентрація деструктивних факторів
у соціальній площині суттєво знижує євроін�
теграційні перспективи як в цілому України,
так і конкурентні позиції вітчизняного агро�
бізнесу на глобальному ринку. Такі усклад�
нення виникають не стільки через перешкоди
на шляху виконання Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським союзом, як через
суттєві втрати "людського капіталу", що уне�
можливлює удосконалення технологічної
складової.

4. Подальші перспективи розвитку соціаль�
ної компоненти розвитку агарного бізнесу в
контексті його євроінтеграційних перспектив
треба насамперед пов'язувати з двома напря�
мами: по�перше, розвиток сільських громад та
зміцнення їх економічного потенціалу; по�дру�
ге, створення умов для посилення корпоратив�
ної соціальної відповідальності суб'єктами аг�
рарного бізнесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні інвестиційна діяльність в Ук�

раїні порівняно з розвинутими країнами зна�
ходиться в кризовому стані. Це пов'язано з не�
стачею коштів, незацікавленістю інвесторів,
відсутністю державної підтримки.
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THE IMPACT OF INVESTMENT ON COMPETITIVENESS OF DAIRY ENTERPRISES

У статті розглянуто інвестиційний клімат галузі та його вплив на конкурентоспроможність молокопереробних
підприємств. Проаналізовано інвестиційну політику розвинутих країн та проведене порівняння з вітчизняними
підприємствами. Враховуючи зростання конкурентної боротьби між виробниками за ресурси, ринки збуту та спожи9
вачів все більше стає актуальним залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. Інвестиційна діяльність молочної
галузі досить важлива передумова зростання конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах
збільшення імпорту продукції іноземних виробників та зниження купівельної спроможності населення. Вибір інвес9
тицій та ефективний інвестиційний менеджмент відіграють важливу роль для розвитку підприємств та удосконален9
ня їх матеріально9технічної й сировинної бази. Розглянуто стан української молокопереробної галузі та стан залу9
чення інвестицій для модернізації галузі. Визначено основні проблеми, з якими стикаються підприємці при залученні
іноземних капіталовкладень для підвищення інвестиційної привабливості молочної галузі.

The article considers the investment climate of the industry and its influence on competitiveness of dairy enterprises.
Analyzed the investment policy of developed countries and a comparison with domestic enterprises. Given the increase
in competition between producers for resources, markets and consumers is becoming increasingly important to attract
domestic and foreign investment. Investment activity the dairy industry is quite an important precondition for increasing
the competitiveness of dairy enterprises in terms of increase in imports to foreign producers and reduced purchasing
power of the population. The choice of investments and an effective investment management plays an important role in
the development of enterprises and improvement of their logistical and resource base. The state of the Ukrainian dairy
industry and the state to attract investment for the modernization of the industry. Identified key problems faced by
entrepreneurs while attracting foreign investment to increase the investment attractiveness of the dairy industry.

Ключові слова: інвестиції, конкуренція, конкурентоспроможність, молокопереробні
підприємства, молочна продукція, молочна галузь, харчова промисловість, тенденції та перс6
пективи розвитку, інвестиційно6інноваційна політика, державна підтримка, кредитування,
фінансування.

Key words: investment, competition, competitiveness, dairy enterprise, dairy products, dairy
industry, food industry, trends and prospects of development, investment and innovation policy, state
support, crediting, financing.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретична та методологічна частини пи�
тання інвестиційного забезпечення молочної
галузі, для подальшого її розвитку привертала
увагу вітчизняних і зарубіжних науковців: Т. Бе�
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ня, П. Березівського, В. Беренса, Г. Бірмана,
І. Бланка, Д. Василика, П. Віленського, П. Гай�
дуцького, О. Ґудзь, М. Дем'яненко, М. Джон�
ка, М. Ільчука, В.Г. Андрійчуак, В. Бойко,
М.М. Ільчука, З. Васильченко, М. Дем'яненко
та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сучасне господарювання молокопереробних

підприємств поєднує управління виробництвом
молока, переробкою та реалізацією, пакування
готової продукції та її транспортування. Для роз�
витку даної сфери потрібне ефективне інвесту�
вання. Ця система управління на молокоперероб�
них підприємствах не відповідає вимогам часу і
тому інвестиційні ресурси освоюються не завж�
ди ефективно, що викликає використання пози�
кових коштів. Виходячи з цього головним завдан�
ням підприємств є визначення основних напрямів
підвищення ефективності інвестування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Згідно 14 статті податкового кодексу Украї�
ни інвестиції — це господарські операції, які пе�
редбачають придбання основних засобів, нема�
теріальних активів, корпоративних прав та/або
цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Вони поділяються на: а) капітальні інвестиції —
господарські операції, що передбачають прид�
бання нерухомості; б) фінансові інвестиції —
господарські операції, що передбачають прид�
бання корпоративних прав, цінних паперів, де�
ривативів та/або інших фінансових інстру�
ментів; в) реінвестиції — господарські операції,
що передбачають здійснення капітальних або
фінансових інвестицій за рахунок прибутку,
отриманого від інвестиційних операцій [1].

Ефективність інвестицій — це досить важ�
лива сфера досліджень усіх видів народного
господарства.

Оцінка ефективності реальних інвестицій —
це визначення чистого приведеного доходу, що
допомагає визначити доцільність інвестування.

Враховуючи економічні умови, що склались
в Україні, через нерозвинутий ринок інвестицій
та інформаційну структуру ринку, збільшуєть�
ся попит на іноземний капітал, але за ним не
встигає пропозиція. Це вимагає негайного за�
лучення сучасних виробничих засобів.

Інвестиційна привабливість галузі — це ха�
рактеристика перспективного розвитку про�
мисловості, враховуючи прибутковість і ризи�
ки інвестицій [2].

До основних принципів інвестиційної по�
літики молокопереробних підприємств відносять:

— ефективне використання джерел інвес�
тування;

— оптимальне співвідношення вкладів віт�
чизняних та іноземних інвесторів;

— залучення іноземних інвестицій;
— амортизаційні відрахування як одне з

джерел інвестування;
— лізинг;
— застосування ресурсозберігаючого інве�

стування;
— залучення інвестицій від кредитно�фінан�

сових установ.
Перед державою стоять завдання створен�

ня найкращих умов залучення іноземного ка�
піталу у найперспективніші галузі харчової про�
мисловості. Для підвищення інвестиційного
іміджу вітчизняного виробництва потрібно за�
лучати українські підприємства на презентації
інвестиційних проектів.

У сучасний період швидкого розвитку зов�
нішнього середовища молочного ринку велико�
го значення набуло стратегічне управління
інвестиційною діяльністю. Тому керівництву
підприємств потрібно спрогнозувати розвиток
ринкової ситуації і підвищити ефективність
діяльності господарства. Це можливо за допо�
могою інвестиційної стратегії, яка базується на
таких базових концепціях фінансового менед�
жменту:

— співвідношення стратегії та тактики фі�
нансового менеджменту;

— максимізація доходів підприємства та
мінімізація ризиків;

— зростання вартості акціонерного капіта�
лу;

— підтримка конкурентних переваг підпри�
ємства;

— вигідна стратегічна позиція на ринках.
Вплив інвестиційної стратегії спрямований

на: забезпечення ліквідності, збільшення і збе�
реження капіталу та підвищення доходу.

Вона передбачає здійснення інвестиційної
діяльності для забезпечення реалізації загаль�
ної стратегії підприємства.

Інвестиційна стратегія підприємства дозво�
ляє:

— реалізовувати довгострокові інвестиційні
цілі економічного і соціального розвитку під�
приємства;

— своєчасно реагувати на зміни зовнішнь�
ого середовища та мінімізувати його негатив�
ний вплив;

— бути конкурентоздатним;
— оцінювати інвестиційні можливості,
— максимальне використання внутрішньо�

го інвестиційного потенціалу;
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— взаємозв'язок всіх видів управління інве�
стиційною діяльністю підприємства;

— ефективні управлінські рішення розвит�
ку підприємства.

Проблематикой інвестування молокопере�
робної галузі займались такі науковці: П. Саб�
лук, М. Болдуєв, Г. Мазур, Ю. Герасименко та
інші, але можливість застосування зарубіжно�
го досвіду в Україні вивчена не достатньо.

З усіх інвестицій направлених до молокопе�
реробної галузі розвинутих країн, 80% йде у
виробничу сферу і 20% — на соціальні потре�
би.

Авторитетним вважається залучення іно�
земних інвестицій високорозвинутими країна�
ми світу у національну економіку, так наприк�
лад у Франції уряд країни виділяє інвесторам
субсидії в розмірі 25% вартості всіх капіталов�
кладень у землю та обладнання та довгостро�
кове пільгове кредитування [3].

Досить великий розмір інвестицій має хар�
чова промисловість, окрім того у молочну га�
лузь втричі вигідніше вкладати кошти ніж у
фермерське господарство.

Світовий досвід показує, що чим більша
роль держави в інвестиційній сфері ринкової
економіки, тим вищий рівень конкурентоспро�
можності молокопереробної галузі. Натомість
Україні, для цього потрібно додатково сфор�
мувати стратегію розвитку та інтеграції дано�
го сектору, а також створити маркетинговий
механізм інвестиційно�інноваційного розвитку
молокопереробних підприємств.

Молочна галузь — важлива частина про�
мисловості України, яка забезпечує населення
цінними продуктами харчування. Але, на жаль,
зараз вона супроводжується застарілою техно�
логією виробництва, високою собівартістю і, як
наслідок, обмеженим асортиментом.

Для підвищення ефективної діяльності мо�
локопереробних підприємств потрібно залуча�
ти нові інвестиційні проекти, і хоча вони обме�
жені, потреба в них значна, що призводить до
проблем їх залучення та вигідного використан�
ня.

На цей момент досить актуальним є питан�
ня управління конкурентоспроможністю моло�
копереробних підприємств. Разом з глобальни�
ми ринковими процесами, проникненням
імпортних товарів на вітчизняний ринок та
слабке науково�технічне забезпечення вироб�
ництва, вона змушує підприємства стабілізува�
ти свої позиції на ринку.

Підвищення конкурентоспроможності мо�
локопереробних підприємств орієнтоване на
оптимальний для всіх кінцевий результат.

Сучасні умови господарювання підприємств
України вимагають підвищення ефективності
використання ресурсів, зниження виробничих
витрат, підвищення якості і конкурентоспро�
можності продукції, що виробляється. Але ба�
гато господарств не можуть виконати зазначе�
них вимог через застарілі основні фонди та ма�
теріаломістке виробництво і їм необхідна інве�
стиційна діяльность.

Конкурентоспроможність молокоперероб�
них підприємств будується на основі конкурен�
тоспроможності власної продукції, яка зале�
жить від уміння повноцінно задовольняти по�
треби покупців отримуючи прибуток, розширя�
ючи коло споживачів. Це пов'язано з бажанням
сучасних споживачів отримувати якісну еколо�
гічно чисту продукцію за доступними цінами.
З цього випливає, що для підвищення конкурен�
тоспроможності продукції молокопереробних
підприємств потрібно впливати на внутрішнь�
огосподарські фактори, з урахуванням дії зов�
нішнього середовища.

Враховуючи швидкий розвиток міжнарод�
них ринків, для молочної галузі України він
становить собою конкурентоспроможність
вітчизняних молокопереробних підприємств як
реалізацію конкурентних переваг на внутріш�
ньому та зовнішньому ринках молочної про�
дукції. Це змушує виробників застосовувати
новітні технології виробництва, збільшуючи
обсяги інвестицій для ефективного розвитку та
раціонального використання ресурсів. Але для
цього потрібна стимуляція інвестиційної діяль�
ності з боку держави.

Враховуючи досвід розвинутих країн мож�
на зробити висновок, що для організації при�
вабливого інвестиційного клімату в молокопе�
реробній галузі потрібно сформувати страте�
гію розвитку промисловості. Для цього по�
трібна обов'язково державна підтримка.

На сьогодні для України залишається важ�
ливим питання посилення конкурентоспро�
можності молокопереробних підприємств на
світовому ринку. За останні роки можна було
спостерігати, що державне регулювання дано�
го посилення характеризувалось низькою ре�
зультативністю.

Щоб підвищити конкурентоспроможність
молокопереробних підприємств потрібно акти�
візувати їх інвестиційну діяльность, враховую�
чи збільшення на вітчизняному ринку продукції
іноземних виробників та зниження купівельної
спроможності населення країни. Крім того,
потрібно впроваджувати ефективний інвести�
ційний менеджмент, який має важливе значен�
ня для розвитку підприємств й удосконалення
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їх матеріально�технічної та сировинної бази.
Це передбачає пошук необхідних фінансових
ресурсів.

За останні роки відбулися кардинальні
зміни в молочній галузі України, серед них ви�
діляють зменшення кількості господарств —
підприємства, з низьким рівнем конурентосп�
роможності не змогли протистояти кризовим
явищам і припинили свою діяльність. Так, на
кінець 2012 року на ринку України залишилось
лише 412 підприємств з виробництва молочних
продуктів.

Для збереження конкурентоспроможності
молокопереробних підприємств потрібно ви�
конкувати такі завдання:

— модернізація підприємства з використан�
ням сучасних технологій виробництва;

— застосування маловідходних та ресур�
созберігаючих технологій, для підвищення рен�
табельності виробництва;

— покращення інвестиційного менеджмен�
ту та інформаційного забезпечення;

— розвиток сировинних баз з метою забез�
печення потреб підприємств у якісній сировині�
молоці.

Хоча підприємства з виробництва молоної
продукцції отримують великі суми інвестицій і
є інвестиційно привабливими, але залучені кош�
ти та рівень ефективності їх використання не
вирішили проблем розвитку та збереження сво�
го місця на ринку.

Зараз все більше компаній стають на шлях
пошуку та залучення додаткових коштів та іно�
земних інвестицій, для покриття своїх витрат.
На сьогодні головною проблемою галузі є по�
шук доступних інвестицій для розвитку кож�
ного підприємства і тому перед вченими ста�
виться важливе питання — проаналізувати су�
часний стан забезпечення довгострокових інве�
стицій молокопереробних підприємств.

Серед основних джерел фінансування інвес�
тицій виділяють самофінансування, акціони, кре�
дити та лізинг. У свою чергу самофінансування
потребує для реалізації інвестиційних проектів
власні фінансові ресурси підприємства, зараху�
нок одержання доходів від господарської діяль�
ності, амортизаційних відрахувань, резервів на
майбутні періоди та статутного фонду [4].

Виходячи з усього вищесказаного, можна
зробити висновок, що останнім часом на моло�
копереробних підприємствах та галузі у мате�
ріально�технічній базі не відбулось ніяких змін,
попри високу їх інвестиційну привабливість. На
багатьох підприємствах і зараз використо�
вується застаріле обладнання, що не дає мож�
ливості впроваджувати безвідходні техно�

логічні процеси, підвищувати якость і конку�
рентоспроможність продукції. Це негативно
позначається на діяльності молокопереробних
підприємств, адже зростає собівартість вироб�
ництва, знижується прибуток від реалізації
молочної продукції і збільшується термін окуп�
ності інвестиційних проектів. Підвищення со�
бівартості одиниці продукції відбувається внас�
лідок: слабкої завантаженості виробничих по�
тужностей; енергоємності молочної продукції,
великих затрат на працю, утримання та експ�
луатацію наявного обладнання. Тому у бага�
тьох вітчизняних молокопереробних підприє�
мствах амортизація неможе бути використана.

За даними Державного комітету статисти�
ки України самофінансування — це спосіб за�
лучення інвесицій у вітчизняні проекти за ра�
хунок фінансових ресурсів самого підприємва
протягом певного періоду із застосуванням
його у випадку, коли рентабельність діяльності
підприємства нижча відсотків по кредиту. Іноді
залучення власних коштів може становити до
50% основного капіталу.

У молокопереробних підприємств України
спостерігається зменшення власного капіталу,
що вказує на збільшення позикових та залуче�
них коштів для фінансування господарської
діяльності. Загалом молочна галузь має дуже
низький рівень рентабельності активів, наприк�
лад на період 2012 року становила лише 31% [5].

Останнім часом підприємства молочної
галузі все більше залучають короткострокові
кредити банків, що вказує на нездатність ба�
гатьох з них упроваджувати вартісні інно�
вації. Частка довгострокових зобов'язань та
кредитів банків, які і могли спрямовуватись
на реалізацію інвестиційних проектів, була
незначною серед джерел фінансування
підприємств.

У цих економічних умовах багато підпри�
ємств з виробництва молочних продуктів так і
незнайшли вихід з перманентного кризового
стану. Тому у випадку залучення прямих іно�
земних інвестицій є можливість вирішення про�
блем підприємств галузі, які є одними з най�
більших реципієнтів.

До завдань інвестора можна віднести пра�
вильний вибір об'єкта інвестування — підпри�
ємств з найкращими перспективами розвитку.

Інвестиційною привабливабливістю мож�
на назвати інтегральну характеристику пев�
ної галузі економіки з питань перспектив�
ності розвитку, прибутковості та ризиків
інвестицій [6].

Харчова промисловість відноситься до інве�
стиційно привабливої сфери економіки, а мо�
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локопереробний підкомплекс має високий
рівень інвестиційної привабливості [7].

Молочна промисловість України є великою
індустріальною галуззю, виробнича потужність
якої з переробки молока сягає 18 млн тонн на
рік. Перехід від соціалістичної економіки до
ринкової був дуже болісним для більшості мо�
локопереробних підприємств. У цей час відбу�
валося стійке падіння та занепад виробництва
молока в Україні, що призвело до різкого зни�
ження об'ємів виробництва всіх видів молочних
продуктів [8].

У наш час молочній галузі в Україні по�
трібно вирішувати складні завдання: збільшен�
ня обсягів виробництва і переробки молока для
задоволення потреб споживачів, використан�
ня інновацій для забезпечення якісного і без�
печного харчування, створення конкурентоз�
датного молочного виробництва в умовах рин�
ку, прискорення розвитку в системі АПК, вихід
на міжнародні ринки.

Вчасне залучення інвестицій забезпечить
високий рівень конкурентоспроможності
вітчизняних молокопереробних підприємств і
надасть їм науково�технічне оновлення вироб�
ництва, зменшить ресурсомісткість, збалансує
національну економіку та сформує умови для
соціального розвитку за рахунок забезпечен�
ня балансу споживчого ринку.

Якщо планується залучати інвестиції не од�
норазово, а послідовно на протязі певного часу,
то застосовують таку формулу:

(1),

де і — прогнозний середній рівень інфляції.
У свою чергу індекс рентабельності інвес�

тицій розраховується за наступною формулою:

(2).

Якщо: РI >1, то проект слід прийняти; РI <
1, то проект слід відкинути; Р1 = 0, то проект ні
прибутковий, ні збитковий.

Щоб розрахувати термін окупності, який
залежить від рівномірності розподілу прогно�
зованих доходів від інвестиції потрібно засто�

сувати наступну формулу: (3).

До проблем залучення інвестицій відносять:
1) бар'єри, які ускладнюють входження на

ринок;
2) ускладнений доступ до ресурсів;
3) відсутність державного захисту прав

власників;
4) несправедливий розподіл доходів.

Ці проблеми негативно впливають на еконо�
міку нашої країни та викликають корупцію [9].

ВИСНОВКИ
На відміну від вітчизняних зарубіжні моло�

копереробні підприємства мають сприятливе
інвестиційне забезпечення, створенням якого
займається держава за допомогою методу за�
конодавчо�нормативного регулювання та
здійснення страхування інвестиційних ризиків.
Це вказує на те, що для даної галузі дуже важ�
лива державна підтримка конкурентоздатності
та додаткове залучення іноземного капіталу.

Для забезпечення конкурентоздатності
українських молокопереробних підприємств
необхідно створити:

— стратегію розвитку;
— маркетинговий механізм залучення коштів;
— пріоритети інвестування.
Все більшого значення з роками набуває

діяльність молокопереробних підприємств Ук�
раїни на зовнішньому ринку, але обмежені
можливості внутрішнього ринку молочної про�
дукції та сильна конкуренція змушують керів�
ництво вітчизняних компаній шукати нові рин�
ки збуту для максимального завантаження ви�
робничих потужностей, зниження собівартості
продукції, забезпечуючи стійку прибутковість.

Підприємства, що є лідерами на ринку на
відміну від малих та збиткових підприємств
можуть самі вибирати, як їм використовувати
фінанси, інвестиції та кредити.
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BRINGING INNOVATIONS TO BAKERIES

Статтю присвячено формуванню стратегії інновацій хлібопекарських підприємств. Розглядається прояв трьох
фаз інноваційного процесу в умовах хлібопекарської промисловості. Висвітлюється інноваційний характер реінжи9
нірингу в хлібопекарській промисловості. Пропонуються інноваційні стратегії для використання. За результатами
дослідження при розробці інноваційної стратегії хлібопекарських підприємств рекомендуються методичні положення
для використання.

Any innovation is usually based on scientific achievements. It is highly likely to acquire the up9to9date scientific
knowledge while carrying out fundamental research funded by government.

The requirement for government support accounts for the experience of foreign countries. Any model of market
economy considers the government role. It is relevant to government support as well as promoting the state9of9the9art
equipment design and installation.

It argues that providing the advanced scientific and technological facilities for implementing the effective
technological systems and processes engaged in adopting innovations at bakeries has been suggested as a crucial step in
order to use an external system of scientific and technical development.

The strategy of external technological resources encouraging has been recommended in keeping with peculiarities of
bakeries such as lack of scientific departments as well as limited engineering potential and investment.

We suppose that the innovation process for bread baking industry is characterized by three stages: designing,
developing as well as introducing the innovations. It has been explained by the fact that innovations define the future
level of bakery development.

The first stage involves scientific research, research and engineering activities as well as research production
management. The second one includes batch production and sales. The third stage is characterized by commercial use at
bakeries.

It has been proposed to analyze the innovative character considering two facets:
According to the first one, a new business process has appeared. This process is likely to affect significantly the

future innovations in other production systems of bakery (production facilities upscaling, warehouse building,
refrigeration plants purchasing, new management units and information centers forming etc.);

According to the second one, reengineering has been defined as a method of innovation activity as well as a type of
innovation strategy. The innovation strategy differs from other strategies for bakeries and assists in achieving goals
most effectively (economic growth, for instance).

We recommend implementing the following innovation strategies for bakeries:
— creating new types of bread, flour9based products, pastry, cookies, gingerbread;
— the latest technologies of production;
— modern marketing approaches;
— advanced management techniques (corporate culture, information systems, consulting);
— new production methods (flexible machine and manpower loading charts);
— new resource types (leaven).
According to appropriate qualification, the above9mentioned strategies may be divided into:
— product (portfolio) or business strategies intended to create innovative products and technologies;
— effective strategies (science and technology, marketing);
— resource strategies (financial, labor force, information, material and technological);
— management strategies (management structures).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Керівництву підприємства необхідно страте�

гічно оцінювати можливості впровадження тех�
нічних нововведень. Отже, розробка стратегії на�
уково�технічного розвитку підприємства повин�
на здійснюватися одночасно зі стратегією інно�
вацій.

На нашу думку, необхідно дослідити поняття
"стратегія інновацій" в двох аспектах:

— перший — для умов організацій, в основі
діяльності яких лежить інноваційний процес, бо
це є джерело для створення нововведень, які в пер�
спективі можуть бути використані підприємства�
ми;

— другий — для умов хлібопекарських підпри�
ємств, які розробляють стратегію інновацій. При
цьому використовуються різні підходи: плануєть�
ся в перспективі придбання нововведення, яке
може внести принципові зміни в застосовувану
технологію, обладнання; замовити (виступити
замовником) розробку нововведення спеціалізо�
ваній організації.

At the same time, peculiarities of bakeries enable to develop general strategies which may be divided into three
intensive growth development strategies.

The first strategy. In this case, a bakery tends to take the lion's market share offering a common traditional range of
products. The innovation factor is quite little.

The second strategy. A bakery breaks into a new market using marketing innovations.
The third strategy. A bakery develops new products basing on product innovations.
It has been recommended describing the above9mentioned strategies by means of the Ansoff Matrix. The innovation

strategies described are intended to develop and fulfill the potential of bakeries in keeping with environmental changes.
Innovation activities in bread baking industry have to be positively influenced by a number of managerial, economic,

social and legal conditions:
— creating the Association which consists of scientific and design organizations, engineering plants;
— establishing the innovation framework of market9oriented scientific achievements (innovations) indicating a

manufacturer, a plant, delivery terms, erection terms and conditions, reference to foreign substitutes (if mentioned) or
other available substitutes;

— government support of science and innovation sphere (bread baling industry);
— creating integrated formations which affect the development of innovation process. For instance, innovation and

consultation centers, technoparks etc.;
— innovation priorities as well as scientific and technological development in bread baking industry are formed

basing on long9term strategies for population supporting capacity or nutrition facilitating due to broad range of quality
flour9based products or satisfying the human physiological needs.

It can be concluded that upscaling production facilities in bread baking industry may be efficient only on the basis of
innovations.

According to the results of research we recommend using the following methodology statements to design innovation
strategies of bakeries (for instance, creating a new type of flour9based products):

— conducting marketing research on new types of products;
— carrying out scientific research work on innovations;
— laboratory experiments;
— finding recipes of products;
— developing technologies;
— designing equipment for new products;
— obtaining documents on licensing, patenting;
— calculating efficiency of investment project focusing on innovations.

Ключові слова: інноваційні стратегії, хлібопекарське підприємство, нововведення, про6
гнозування.

Key words: innovative strategies, bakery business, innovation, forecasting.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Більшість авторів розробляють проблему
стратегії інновацій стосовно організацій, що
здійснюють радикальну інновацію, що дозволяє
їм отримувати надприбутки за рахунок стрибка в
рентабельності продажів або завоювання нового
сегменту споживачів. За Й. Шумпером інновація
— це втілення в життя нової комбінації ресурсів
(продуктивних сил), що здатна задовольнити нові
потреби. П. Друкер називає інновації особливим
інструментом підприємців, засобами, які наділя�
ють ресурси новою можливістю створювати ба�
гатства. Вітчизняні дослідники М.Є. Рогоза та
К.Ю. Вергал визначають інноваційні стратегії як
одну зі складових економічної стратегії, що виз�
начається як набір правил, методів і засобів по�
шуку найкращих перспективних для організації
напрямів розвитку науково�технічних дослід�
жень, ресурсної політики. Інноваційна стратегія
— це один із засобів досягнення цілей організації,
який відрізняється від інших засобів своєю новиз�
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ною, передусім для даної організації, для галузі
ринку, споживачів, країни в цілому.

Виходячи із вищезазначеного, інноваційна
стратегія являє собою такий комплексний план,
яка має на меті досягнення цілей підприємства за
допомогою нових технологій, засобів та методів
діяльності, тобто таких, що ще не використову�
вались на даному підприємстві, у певній галузі та
на ринку загалом [1].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Досягнення цілей підприємства за допомогою

нових технологій, засобів та методів діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Будь�яке нововведення грунтується на досяг�
неннях науки. Отримання нових наукових знань
можливо в процесі проведення фундаментальних
досліджень, які повинні фінансуватися за раху�
нок бюджету держави.

Необхідність державної підтримки обумов�
люється наявним досвідом зарубіжних країн.
Будь�яка модель ринкової економіки передбачає
участь держави. Це відноситься і до державної
підтримки та стимулювання розробки та впровад�
ження нової техніки.

Для використання зовнішньої системи науко�
во�технічного розвитку необхідно створення ви�
сокорозвиненої науково�виробничої бази по
створенню перспективних технологічних систем
і технологічних процесів, здатної брати участь в
освоєнні нововведень на хлібопекарських
підприємствах.

З урахуванням особливостей хлібопекарських
підприємств (відсутність наукових підрозділів,
обмеженість конструкторського потенціалу, інве�
стицій) можна рекомендувати стратегію мобілі�
зації зовнішніх технологічних ресурсів.

Ми вважаємо, що для умов хлібопекарської
промисловості інноваційний процес характери�
зується трьома фазами: створення, виготовлення
і поширення нововведень. Це обумовлено тим, що
інновації характеризують майбутній рівень техн�
ічного розвитку хлібопекарського підприємства,
досягнення якого безпосередньо пов'язане з нау�
ковими дослідженнями, досвідченим, серійним
виробництвом і впровадженням. Перша фаза —
це наукові дослідження, дослідно�конструк�
торські роботи, організація дослідного виробниц�
тва; друга фаза — серійне виробництво, органі�
зація збуту; третя — комерційне використання на
хлібопекарському підприємстві.

Розглянемо прояв трьох фаз інноваційного
процесу в умовах хлібопекарської промисловості.

Перша фаза. У період занепаду економіки в
країні радикальні нововведення в галузі скрутні.
Особливість нововведень проявляється в їх дов�
гостроковому характері. Це обумовлює виперед�
жаюче прогнозування потреб в певних видах об�
ладнання, технологій.

Спонукальним мотивом до інновацій є при
розробці стратегії обгрунтування необхідності
використання відповідного нововведення для за�
міни застарілого обладнання, технології, а також
нові методи маркетингу і збуту (інновації в області
організації виробництва).

Розглядаючи нововведення як фактор еконо�
мічного зростання підприємства, ми вважаємо, що
воно пов'язане з мотивацією працівників. На
стадії проектування інноваційного процесу мо�
жуть виникати негативні стосунки в зв'язку з
можливою зміною посадового, матеріального ста�
новища та ін.

У працівників підприємства, з одного боку,
повинна бути досягнута солідаризація власних
цілей з завданнями підприємства в досягненні еко�
номічного зростання за рахунок інновацій, а, з
іншого боку, розвинені мотиви особистого вкла�
ду в їх виконання. Ця проблема в хлібопекарській
галузі є актуальною, але маловивченою.

Друга фаза. Серійне виготовлення хлібопе�
карської техніки здійснюється на заводах, які
спеціалізуються на випуску:

Печі А2�ХПК�16, А2�ХПК�25, А2�ХПК�50
ВАТ "Калинівський машинобудівний завод";
Печі А2�ХПК.2
Броварський завод "Торгмаш".
Перед народним господарством країни поста�

ло завдання: продовжувати закуповувати печі за
кордоном або самотужки створити конкурент�
носпроможні вітчизняні хлібопекарські печі. Ви�
сока вартість закордонних печей та відсутність
власних коштів у хлібозаводів робило нереальним
їх подальше придбання.

За ініціативою підприємств: Укрхлібпром,
ВАТ "УкрНДІпродмаш", ВАТ "Калинівський ма�
шинобудівний завод" та за участю Херсонського
хлібокомбінату були розроблені нові хлібопе�
карські печі, а саме, тунельні печі з конвективно�
радіаційним теплообігрівом пекарської камери
(три типи) та хлібопекарська піч з двоярусною
пекарською камерою.

Тунельні хлібопекарські печі з конвективно�
радіаційним обігрівом пекарської камери (А2�
ХПК�16, А2�ХПК�25, А2�ХПК�50) призначені для
випікання широкого асортименту хліба та хлібо�
булочних виробів із пшеничного, житнього бо�
рошна та їхніх сумішей — як подових виробів без�
посередньо на конвеєрі печі, так і виробів на лис�
тах і в спеціальних формах. В печі також можна
випікати борошняні кондитерські вироби — пря�
ники, кекси, бісквіти, заготівки тортів тощо. Ви�
пічка широкого асортименту виробів забезпе�
чується завдяки можливості гнучкого регулюван�
ня та автоматичного підтримання в зонах пекарсь�
кої камери температурних і гігротермічних ре�
жимів для кожного з видів виробів.

Особливістю цих печей, що відрізняє їх від за�
кордонних печей аналогічного типу, є засто�
сування комбінованого радіаційно�конвективно�
го підведення тепла до тістових заготовок та при�
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мусової рециркуляції пароповітряної суміші в пе�
карській камері, завдяки цьому досягається сут�
тєве зниження витрат палива та технологічної
пари.

У процесі експлуатації печі А2�ХПК�25 на
хлібозаводах виявлені такі її позитивні якості:

— універсальність: можливість випікати як
широкий асортимент хліба, так і різноманітні кон�
дитерські борошняні вироби;

— можливість випікати житньо�пшеничні сор�
ти хліба при порівняно низьких температурах в
зоні "обсмаження" (до 2300 °С);

— економічність роботи — мінімальні витрати
палива, низька температура відпрацьованих газів
у димарі 210 — 2200 °С або до 1300 °С при вико�
ристанні утилізаторів;

— невелика теплова інерційність печі, що доз�
воляє перевести її із холодного стану в робочий
режим протягом 1—1,5 год.;

— відповідність якісних показників хліба та
хлібобулочних виробів чинним стандартам;

— відповідність роботи печі міжнародним
стандартам з екології та енергоспоживання (ко�
ефіцієнт корисної дії печей становить 70—85 % ).

В 2004 році за техдокументацією, розробле�
ною ВАТ "УкрНДІпродмаш", Броварський завод
"Торгмаш" розпочав серійне виготовлення мало�
габаритних двоярусних печей А2�ХПК.2, які при�
значені для хлібозаводів малої потужності, а та�
кож для заміни фізично зношених тупикових пе�
чей ФТЛ�2.

Нова піч вигідно відрізняється від існуючих
печей. В ній можна випікати різноманітний асор�
тимент подових хлібопекарських виробів, у тому
числі подовий хліб із суміші житнього та пшенич�
ного борошна. Піч має вбудований парогенера�
тор, що робить її незалежною від наявності тех�
нологічної пари ззовні. Завдяки незначній тепло�
інерційності піч можна вивести на робочий режим
протягом 1—1,5 год.

Піч оснащена пальником німецької фірми
"Драйцлер", при роботі якого в продуктах згоран�
ня практично відсутні шкідливі викиди чадного
газу та окисів азоту.

При роботі печі забезпечується автоматичне
розпаювання, підтримування заданих оператором
температурних режимів у пекарській камері, три�
валість випікання виробів та безпека її роботи.

Піч А2�ХПК.2 постачається хлібозаводу�за�
мовнику у вигляді максимально підготовлених до
монтажу блоків.

За теплотехнічними показниками та якістю
вироблених хлібопродуктів двоярусні хлібопе�
карські печі А2�ХПК.2 не поступаються євро�
пейським аналогам. Порівняно з аналогічними
двоярусними печами ППП (Чехія) при випіканні
хліба витрати палива (газу) та технологічної пари
в печах А2�ХПК.2 майже в 1,5 раза менші.

Розробку та впровадження в промисловість
хлібопекарських печей типу А2�ХПК можна вва�
жати успіхом Укрхлібпрому, ВАТ "Укрндіпрод�

маш", Калинівського машинобудівного заводу,
Броварського заводу "Торгмаш" та загалом Украї�
ни. Нині вітчизняними машинобудівними завода�
ми виготовляється одинадцята піч марки А2�
ХПК�25 та четверта піч А2�ХПК.2. Тепер черга за
виготовленням печей з площею поду 50 м2, для ос�
нащення хлібозаводів великих міст. З упровад�
женням у промисловість печей А2�ХПК�50 з пло�
щею поду 50 м2 можна буде вважати, що в Україні
є необхідний для хлібопекарської промисловості
типоряд хлібопекарських печей і в подальшому
можна буде відмовитися від закупівлі печей за
кордоном, які в 2—3 рази дорожче від вітчизня�
них [2].

Загальний висновок можна зробити наступ�
ний:

— обладнання для хлібопекарських під�
приємств випускається вітчизняними підприєм�
ствами, але в обмеженій номенклатурі;

— вартість обладнання, що випускається
підприємствами, висока;

— хлібопекарське обладнання продовжує за�
куповуватися за кордоном;

— пропозиція технологічних інновацій для
машинобудівників невелика;

— науково�технічний рівень хлібопекарських
підприємств продовжує знижуватися.

Третя фаза. Результати нововведень проявля�
ються на рівні підприємства і впливають на його
економічні показники, в тому числі на економіч�
не зростання.

При цьому треба мати на увазі, що якщо нау�
ково�технічний розвиток підприємства характе�
ризується тільки зміною однієї марки обладнан�
ня іншою, наприклад більш продуктивною, то це
є результат науково�технічного прогресу.

На нашу думку, інновації дозволяють розши�
рювати сфери їх впливу на економічне зростан�
ня. Це досягається за рахунок реінжинірингу в
інноваційній діяльності підприємств. Такого по�
гляду дотримуються Майк Робсон, Філіп Уллах
[3].

Інноваційний характер реінжинірингу в хлібо�
пекарській промисловості пропонується розгля�
дати з двох позицій:

Перша — розробляється новий діловий про�
цес, і його реалізація дає дерево наступних ін�
новацій в стан інших виробничо�господарських
систем хлібопекарського підприємства (нарощу�
вання виробничих потужностей, будівництво
складських приміщень, придбання холодильних
установок, формування нових управлінських
служб та інформаційних центрів та ін.).

Друга — реінжиніринг виступає як метод інно�
ваційної діяльності та як різновид інноваційної
стратегії. Інноваційна стратегія відрізняється від
інших стратегій для хлібопекарського підприєм�
ства і дозволяє найбільшою мірою досягти його
цілей, в тому числі економічного зростання.

Для хлібопекарських підприємств ми рекомен�
дуємо використовувати такі інноваційні стратегії:
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— розробка нових сортів хліба, хлібобулоч�
них виробів, м'яких кондитерських виробів, печи�
ва, пряників;

— нові технології виробництва продукції;
— нові методи в маркетингу;
— нові методи в управлінні (корпоративна

культура, інформаційні системи, консалтингові
послуги);

— нові методи у виробництві (гнучкі, гнучкі
графіки завантаження устаткування і робочих);

— нові види ресурсів (розпушувачі).
Такі стратегії можуть бути об'єднані відпові�

дно до прийнятої кваліфікації в:
— продуктові (портфельні) або бізнес�стра�

тегії — створення нових виробів і технологій;
— функціональні — науково�технічні, марке�

тингові;
— ресурсні — фінансові, трудові, інфор�

маційні, матеріально�технічні;
— організаційно�управлінські — організаційні

структури управління.
Одночасно особливості хлібопекарських

підприємств дозволяють розробляти універсальні
стратегії. До них відносяться три стратегії інтен�
сивного розвитку:

перша — хлібопекарське підприємство нама�
гається зайняти більшу частку на ринку з традиц�
ійним асортиментом хлібопекарської продукції;
при цьому інноваційна складова невелика;

друга — хлібопекарське підприємство шукає
новий ринок, використовуючи маркетингову інно�
вацію;

третя — хлібопекарське підприємство розроб�
ляє нові вироби, використовуючи продуктову
інновацію.

Такі стратегії рекомендується описувати мат�
рицею Ансоффа [4]. Розглянуті інноваційні стра�
тегії спрямовані на розвиток і використання по�
тенціалу хлібопекарських підприємств з ураху�
ванням змін зовнішнього середовища.

Інноваційній активності в хлібопекарській га�
лузі повинен сприяти комплекс організаційно�
економічних, соціальних і правових умов:

— створення Асоціації, що включає наукові,
проектні організації та машинобудівні заводи;

— формування інформаційної бази про нау�
кові розробки (нововведення), орієнтованих на
ринок, з зазначенням розробника, заводу �виго�
товлювача, термінів доставки, умов монтажу,
відповідності закордонним аналогам (якщо є) або
наявним аналогам тощо;

— державна підтримка галузевої (хлібопе�
карська галузь) науково�інноваційної сфери;

— створення інтегрованих формувань, що
сприяють розвитку інноваційного процесу. До
них відносяться: інноваційно�консультаційні цен�
три, технопарки та ін.;

— пріоритети інновацій, розвитку науки і тех�
ніки в хлібопекарській промисловості формують�
ся на основі довгострокової стратегії забезпечен�
ня населення або поліпшення харчування населен�

ня, в тому числі за рахунок широкого асортимен�
ту якісної хлібопекарської продукції, або задово�
лення фізіологічних потреб людини.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити висновок, що

відтворення промислового капіталу в хлібопе�
карській промисловості ефективно в тому випад�
ку, якщо воно базується на інноваціях.

За результатами дослідження при розробці
інноваційної стратегії хлібопекарських підпри�
ємств ми рекомендуємо використовувати такі ме�
тодичні положення (на прикладі розробки ново�
го сорту хлібобулочних виробів):

— організація маркетингових досліджень
щодо нового сорту продукції;

— проведення науково�дослідних робіт з ог�
ляду на інновації;

— лабораторні випробування;
— визначення рецептури продукту;
— розробка технології;
— розробка обладнання для виробництва

нової продукції;
— придбання документації з ліцензування, па�

тентування;
— розрахунок ефективності інвестиційного

проекту, об'єктом якого є інновація.
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