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SYSTEMIC APPROACH TO SELF�ADAPTATION OF RURAL AREAS IN THE CONTEXT
OF REGIONAL DEVELOPMENT

Визначено, що для забезпечення соціальноMекономічного розвитку сільських територій необхідний дієвий екоM
номічний механізм на регіональному рівні, заснований на збалансованій ціновій і фінансовоMкредитній політиці, що
вимагає проведення економічної оцінки наявної системи підтримки. Важливим аспектом регіонального розвитку є
системний підхід до самоадаптації сільських територій.

Встановлено, що для ризикових сільських територій на відміну від сприятливих не можна покладатися на автоM
матичну дію ринкових механізмів. Для сучасного стану та подальшого розвитку сільських територій потрібна розM
робка спеціального механізму на регіональному рівні з пристосування суб'єктів сільських територій до ринку. ТаM
ким інструментом може бути адаптаційний механізм. Розробка такого механізму особливо актуальна для сільських
територій та їх суб'єктів, як способу виходу із кризового стану регіональної економіки.

Доведено, що в умовах формування цивілізованого ринкового господарства механізм самоадаптації сільських
територій є каталізатором і гарантом стійкого соціальноMекономічного розвитку регіону. Метою формування такоM
го механізму є економічна та соціальна стабільність, стійкість економічного розвитку, забезпечення продовольчої
безпеки на регіональному рівні. СоціальноMекономічна реконструкція регіональної економіки, не покладається на
спонтанність виникнення та функціонування ринку. Водночас зміцнення інститутів регіонів як практичне завдання
повинно виводитися не з тих чи інших економічних доктрин, а з об'єктивних положень щодо розвитку регіональної
економіки і орієнтуватися на критерій економічної та соціальної ефективності.

It is determined that in order to ensure the socioMeconomic development of rural territories, an effective economic
mechanism at the regional level is needed, based on a balanced price and financialMcredit policy, which requires an
economic evaluation of the existing support system. An important aspect of regional development is a systematic approach
to rural selfMadaptation.

It is established that, for risky rural areas, unlike favorable rural areas, one cannot rely on the automatic operation
of market mechanisms. The current state and further development of rural areas requires the development of a special
mechanism at the regional level to adapt rural areas to the market. Such an instrument can be an adaptation mechanism.
The development of such a mechanism is particularly relevant to rural areas and their constituents as a way of coping
with the crisis of the regional economy.

It is proved that in the conditions of formation of a civilized market economy, the mechanism of rural adaptation
itself is a catalyst and guarantor of sustainable socioMeconomic development of the region. The purpose of the formation
of such a mechanism is economic and social stability, sustainability of economic development, provision of food security
at the regional level. The socioMeconomic reconstruction of the regional economy does not rely on the spontaneity of the
emergence and functioning of the market. At the same time, strengthening the institutions of the regions as a practical
task should not be derived from objective economic doctrines, but from objective provisions on the development of the
regional economy and be guided by the criterion of economic and social efficiency.

In the conditions of decentralization, the socioMeconomic reconstruction of the regional economy, does not rely on
the spontaneity of the emergence and functioning of the market, requires active activity at the regional level. At the same
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ВСТУП
Регіональна політика розвитку сільських

територій покликана забезпечувати формуван'
ня сприятливого інституційного, організацій'
ного та економічного середовища на регіональ'
ному ріні, стимулювати налагодження дієвих
механізмів залучення вітчизняних і закордон'
них інвестицій у сільську місцевість, а також
створювати комфортні умови для проживання
і роботи мешканців українського села. Незва'
жаючи на поодинокі кроки, що робляться вла'
дою в напрямі формування такої політики, за'
галом цей процес характеризується непослі'
довністю, половинчастістю, невиконанням ви'
значених відповідними документами правових,
організаційних, наукових, фінансових та інших
заходів, спрямованих на сталий розвиток
сільських територій, а також неузгодженістю
з принципами та стандартами, що діють у роз'
винених країнах світу.

Проблеми соціально'економічного розвит'
ку сільських територій на теоретичному рівні
вивчалися багатьма вченими. Проте вони як
складна соціально'економічна системи зали'
шаються недостатньо дослідженими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити теоретичні підвалини та розро'

бити практичні пропозиції щодо реалізації си'
стемного підходу до самоадаптації сільських
територій в контексті регіонального розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Значна частина сільських територій півдня

України знаходиться в зоні екстремальних при'
родно'кліматичних умов. Тут практично немає
таких районів, де не вимагалося б проведення
робіт по запобіганню тих чи інших несприят'
ливих факторів. В одних випадках це боротьба
з посухою, в інших — осушення надмірно зво'
ложених земель. У ряді місць необхідна бороть'
ба з ерозією грунтів, поліпшення їх хімічного
стану, запобігання загибелі посівів від замо'
розків. На екстремальні природні умови накла'
лися дестабілізуючі економічні фактори, що
погіршили можливості стійкого функціонуван'
ня сільськогосподарських товаровиробників.

time, strengthening the regions as a practical task should not derive from objective economic doctrines but from objective
provisions for the development of the regional economy and be guided by the criterion of economic and social efficiency.

In a market environment it is necessary to manage economic and social goals in their unity. The bottom line is that
regulation at the regional level should not only address economic problems, but also take into account the formed values
of the rural population, the behavior patterns of its various groups, socioMpsychological and national characteristics.

Ключові слова: системний підхід, самоадаптація сільських територій, регіональний розвиток.
Key words: systematic approach, rural self9adaptation, regional development.

Як відзначає Кирилов Ю.Є., в результаті
циклічності, нерівномірності економічного
розвитку, кризи, проведення соціально'еконо'
мічних реформ відбуваються радикальні зміни,
які роблять необхідними адекватні зміни у
внутрішньому середовищі, структурі, госпо'
дарському поведінці організації.

Процес активного пристосування соціаль'
них одиниць до мінливих умов зовнішнього се'
редовища отримав назву адаптації. Розуміння
адаптації в вузькому сенсі зводиться до проце'
су зрівноважування взаємодій цієї системи із
зовнішнім середовищем у кожен конкретний
момент. Організаційно'виробничі системи є
системами адаптивними, тобто самі пристосо'
вуються. Удосконалення, доробка адаптивної
системи стосовно до значних змін зовнішньо'
го середовища називається постадаптаціей.
Система адаптації як частина антикризового
механізму, як правило, формується навмисно
шляхом розробки і здійснення комплексу за'
ходів щодо пристосування до зовнішнього се'
редовища і грунтується на певних принципах.

На думку ряду дослідників, до них відносять
такі: відображення; безперервність; зворотний
зв'язок; поєднання самоадаптаціі із зовнішнім
регулюванням; вибірковість; динамічна рівно'
вага; самозбереження; прогнозування; управ'
ління і ефективність. Крім перерахованих, мож'
на додати системність, облік внутрішніх фак'
торів і синергетичність [2].

Вибір такого підходу пояснюється тим, що
для депресивних сільських територій на відміну
від сприятливих можна покладатися на авто'
матичну дію ринкових механізмів. Збереглося
дуже багато чинників, які перешкоджають їх
дії, вкорінених як у свідомості людей, так і в
специфічності галузі, де першоосновою є біо'
логічні складові. Тому не можна перекласти
повністю відповідальність за розвиток аналізо'
ваних процесів на вільну ініціативу сільських
працівників. Сказане зовсім не означає уста'
новки на повернення до старих методів, мова
йде про вироблення тактики і стратегії дій в
умовах ринкових відносин.

Для сучасного стану та подальшого розвит'
ку сільських територій потрібна розробка спе'
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ціального механізму по пристосуванню суб'єк'
тів сільських територій до ринку. Таким інстру'
ментом може бути адаптаційний механізм на
регіональному рівні.

Адаптаційний механізм — це способи і ме'
тоди, які використовує даний суб'єкт, галузь,
сфера для того, щоб пристосуватися, акліма'
тизуватися (вжитися в ринкове середовище) і в
подальшому ефективно'перманентно розвива'
тися [3, с. 55].

З точки зору теорії, потрібно розробити таку
економічну категорію, як "адаптаційний ме'
ханізм", який матиме свої особливості для кож'
ної галузі економіки. Зокрема для промисловості,
де всі процеси здійснюються "під дахом", будуть
діяти одні "закони", в сільському господарстві,
інші, а в соціальній сфері, в силу своєї особли'
вості, не можуть бути використані ті способи і
методи, які прийнятні для вищеназваних галузей.

Розробка такого механізму особливо ак'
туальна для депресивних сільських територій
та її суб'єктів, а що стосується Кіровоградсь'
кого регіону — знання способів виходу із кри'
зового стану економіки є найважливішим еле'
ментом "відходу" від депресивності.

Стратегічна мета адаптаційного механізму
полягає в тому, щоб домогтися сталого дина'
мічного зростання виробництва конкуренто'
спроможної продукції, активізації відтворю'
вальних процесів, що сприяють підвищенню
рівня життя населення та соціального розвит'
ку суспільства; зниження інтенсивності впли'
ву на природу та охорону навколишнього се'
редовища, підвищення екологічної культури аг'
ропромислового виробництва [4, с. 61].

Отже, всі складові механізму зосереджені
на розвиток продовольчого комплексу та по'
винні визначати принципи, вимоги, обмеження,
шляхи вирішення відповідних проблем і спря'
мовані на підвищення стійкості агропромисло'
вого виробництва та сільської спільноти.

На нашу думку, для ефективного розвитку
сільських територій досліджуваного регіону,
необхідно внести поправки в стратегічному
напрямку реформування аграрної економіки на
регіональному рівні.

Міжрегіональві зв'язки також важливі,
оскільки дозволяють скласти ресурси двох або
більше об'єднаних територій. Способами вста'
новлення таких зв'язків можуть бути коопера'
ція та інтеграція, про які йшла мова вище.

На нашу думку, держава в умовах сучасного
ринкового господарства повинна виконувати
функції стимулювання зростання виробництва та
соціального захисту населення, підвищення
якості життя. Для цього вона зобов'язана не

тільки забезпечувати все необхідне для функці'
онування ринкової конкуренції, захищати за'
конні права населення регіонів, а й допомагати
господарюючим суб'єктам пристосовуватися до
змін ринкової кон'юнктури, створювати сприят'
ливі умови для активації їх виробничої діяльності.
Водночас ефективний соціально'економічний
розвиток можливий лише при оптимальному по'
єднанні ринкових і державних механізмів впливу
на економіку. Це особливо важливо для аграр'
ного сектора. Найбільш цілісну систему регулю'
вання на регіональному рівні сільського госпо'
дарства розробив Онищенко О.М., де представ'
лені цілі, завдання, функції, методи і механізми
регулювання на регіональному рівні [4, с. 59].

Необхідність регулювання на регіональному
рівні в сільському господарстві і взагалі в аг'
рарній сфері викликано кількома обставинами.

По'перше, як відомо, існує висока за'
лежність сільськогосподарського виробництва
від природно'кліматичних факторів.

По'друге, економіка агропромислового ви'
робництва в умовах переходу до ринкового
механізму господарювання постійно усклад'
нюється. Обумовлено це, передусім, карди'
нальною зміною відносин власності, а саме пе'
реходом до приватної, колективно'часткової
формам власності.

Відбувається або відбулася зміна структу'
ри агропромислового виробництва, де відзна'
чається значне зростання кількості господарю'
ючих суб'єктів — носіїв інтересів. Чисто рин'
кова саморегулююча система методом проб і
помилок не в змозі забезпечити оптимальне
поєднання різноманіття цих інтересів, дозвіл
постійно зростаючих між ними протиріч.

Інтереси населення на ринку продовольства
на перший погляд прямо протилежні інтересам
виробників продовольства, які зацікавлені в
збільшенні ринкових цін.

Інтереси сільськогосподарських, перероб'
них та торгівельних організацій також не збіга'
ються. Кожен учасник зацікавлений у збіль'
шенні своєї частки продукту і зменшенні подат'
кових платежів, а держава — у їх збільшенні.

Пошуки компромісу між учасниками рин'
ку з незбіжними, частково суперечливими інте'
ресами — складне завдання, в якому саме зна'
ходження задовільного рішення являє собою
важковирішувану задачу.

По'третє, глобалізація економіки з її аспек'
тами ускладнення міжнародних економічних
зв'язків і підвищення ступеня конкуренції, яка
набуває цивілізовано'непримиренну форму.

Все це викликає необхідність посилення
державного впливу, причому системного, еко'
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номічного, правового, соціального, адміністра'
тивного, інституційного, тобто всі елементи
економічного механізму повинні функціонува'
ти синхронно, в органічній єдності, не блокую'
чи один одного, а ефективно взаємодіючи.

Специфіка депресії сільських територій зу'
мовлює і основні напрями регулювання на ре'
гіональному рівні:

— державна підтримка при здійсненні великих
комплексних економічних і соціальних програм;

— пряма державна бюджетна та кредитна
допомога виробництву продовольства;

— використання спеціальних економічних
важелів, жорсткий контроль за цінами.

В умовах формування цивілізованого ринко'
вого господарства механізм регулювання на регі'
ональному рівні, що представляє собою систему
організації цілеспрямованого впливу держави на
діяльність господарюючих суб'єктів сільських те'
риторій, є каталізатором і гарантом його стійкого
соціально'економічного розвитку. Генеральна
мета регулювання на регіональному рівні сільських
територій регіону — економічна та соціальна
стабільність, стійкість економічного розвитку, за'
безпечення продовольчої безпеки.

Правовою базою створення цілісної систе'
ми регулювання на регіональному рівні
сільських територій в Україні є Закон України
"Про державну підтримку сільського господар'
ства України". Ця система включає в себе:

— пряму підтримку агропромислового ви'
робництва з державного бюджету;

— державні заходи по забезпеченню функ'
ціонування ринку сільськогосподарської про'
дукції, сировини і продовольства;

— регулювання кредитування та страхуван'
ня агропромислового виробництва;

— регулювання експорту та імпорту сіль'
ськогосподарської продукції та продовольства.

В арсеналі регулювання на регіональному рівні
важливе місце займає держзамовлення, яке доз'
воляє гарантовано реалізовувати певну частину
товарної продукції сільськогосподарських това'
ровиробниками і поповнити регіональний продо'
вольчий фонд. У формуванні держзамовлення ве'
лику роль відіграють ціни, за якими буде оплаче'
на продукція. Вони повинні бути на рівні ринко'
вих або не менш складній собівартості по даній
продукції. Але те, що практикується в деяких рег'
іонах, коли сільськогосподарські підприємства по'
винні поставляти продукцію в продовольчий фонд
за рахунок погашення боргів, утворених, до речі,
з вини держави, не найкращий спосіб стимулюван'
ня агропромислового виробництва.

Важливим напрямом регулювання на ре'
гіональному рівні продовольчого ринку є до'

таційні та компенсаційні виплати. В системі до'
таційною підтримки сільськогосподарських то'
варовиробників можна виділити два напрями
отримання коштів: з державного бюджету і з
бюджетів суб'єктів України. За рахунок держав'
ного бюджету підтримується племінна справа у
тваринництві, виробництво вовни, компенсуєть'
ся частина витрат, пов'язаних з подорожчанням
промислової продукції і послуг.

Регіоналізація систем підтримки, дозволяю'
чи повніше враховувати місцеві особливості по'
питу і пропозиції, має і негативні сторони, що
виражаються в уповільненні розвитку єдиного в
рамках України ринку продовольства. Постав'
лені в залежність від можливостей місцевого
бюджету і особливостей конкретного регіону
ставки дотацій і компенсацій є причиною багать'
ох труднощів у міжрегіональних економічних
відносинах. Рівень дотування в регіонах значною
мірою залежить від чинників, не пов'язаних з
власне сільськогосподарським виробництвом.
Розмір фактично виплачених дотацій з бюджетів
регіонів варіюється в широких межах. У регіонах,
які мають найвищі показники спеціалізації, рівень
дотування не завжди достатній. Найбільшу ціно'
ву підтримку надають привілейовані щодо бюд'
жетної самостійності регіону, найменшу — регі'
они, де ці галузі є галузями спеціалізації.

Роль нівелювання необгрунтованої відмін'
ності в закупівельних цінах повинні в Україні
виконувати гарантовані ціни, але так і не про'
фінансовані через відсутність коштів у бюджеті.
Пріоритетна роль регулювання на регіонально'
му рівні не применшує значення ринкової са'
моорганізації в забезпеченні структурної пере'
будови економіки і переходу до стійкого зрос'
тання. Водночас держава не підміняє підприє'
мницьку ініціативу, а створює умови для при'
ватної інвестиційної активності та економічно'
го підйому, пов'язаних з широким освоєнням
нових перспективних технологій на засадах
ринкової конкуренції. Вона допомагає форму'
ванню конкурентноспроможних господарсь'
ких організацій, які в змозі працювати на внут'
рішньому та світових ринках в умовах жорст'
кої конкуренції, концентрувати ресурси на пер'
спективних напрямах оновлення виробництва,
підтримує приватні ініціативи з освоєння еле'
ментів сучасного і новітнього технологічних
укладів, стимулюючи інноваційну активність.

У зв'язку з тим, що вимальовується чітка роль
держави, а економічна система стає ринковою,
сільськогосподарські товаровиробники повинні
працювати як комерційні підприємства і на основі
самофінансування, а заходи підтримки з боку
держави мають бути лише додатковим "спонсор'
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ством" для забезпечення нормальних економіч'
них умов господарювання. Субсидії, дотації,
пільги та інші регулюючі важелі та інструменти
повинні орієнтувати товаровиробників на більш
ефективне господарювання, їх треба застосову'
вати суворо диференційовано.

Світовий розвиток агропромислового ви'
робництва показує, що незважаючи на зусилля
ліберальних економістів, агропромисловий ком'
плекс все далі й далі відходить від законів вільно'
го ринку. Допомога урядів розвинених країн
сільському господарству вже перевищила
рівень. Постійне дофінансування (пряме і непря'
ме) нерентабельної галузі національної еконо'
міки стало звичайною практикою цих країн.

Між тим, з урахуванням вищевикладеного,
агропромисловий комплекс у розвинених краї'
нах стає галуззю, що приносить прибуток його
учасникам. І зараз західні аграрні товаровироб'
ники в очікуванні надприбутків, які може при'
нести агропромисловий комплекс, інтегрова'
ний з харчовою промисловістю і біотехноло'
гічним сектором інноваційного потенціалу.

Але, як відомо, продукція створюється в
одній ланці, а прибуток "спливає" в інші ланки
ланцюжка, і поки ніхто не навчився розподіля'
ти багатомільярдний фінансовий потік на'
стільки рівномірно, щоб сільське господарство
отримувало свою частку прибутку не у вигляді
бюджетних подачок, а як прибуток від нор'
мальних бізнес'операцій.

Світовий ринок продуктів, в основі якого
лежить агропромисловий комплекс, в перспек'
тиві стане більш прибутковою галуззю, ніж
будь'який інший. Корми для худоби з біодобав'
ками, екологічно чисті продукти, нові методи
збагачення грунтів, ландшафтно'екологічне
землеробство та інші супертехнології підви'
щать ефективність аграрного сектора в кілька
разів, а це нові ринки і новий прибуток.

Формування регульованого ринку в украї'
нських умовах необхідно проводити з ураху'
ванням як української специфіки, так і вмілим
використанням відповідного досвіду країн з
розвиненими ринковими системами, де держав'
не регулювання формувалося протягом
століть, а особливо активно — в другій поло'
вині минулого століття.

На початку реформ прихильники еконо'
мічного лібералізму доводили, що ринок не тер'
пить державного втручання і "невидима рука"
сама все налагодить. Однак "вільний ринок"
перетворив економіку в арену реалізації спе'
кулятивних інтересів, що йдуть врозріз як з
інтересами суспільства, так і з інтересами
сільських територій.

ВИСНОВКИ
В умовах децентралізації соціально'еконо'

мічна реконструкція регіональної економіки,
не покладається на спонтанність виникнення та
функціонування ринку, вимагає активної діяль'
ності на регіональному рівні. При цьому
зміцнення регіонів як практичне завдання по'
винно виводитися не з тих чи інших економіч'
них доктрин, а з об'єктивних положень щодо
розвитку регіональної економіки і орієнтува'
тися на критерій економічної та соціальної
ефективності.

У ринкових умовах необхідно управляти
економічними та соціальними цілями в їх єднос'
ті. Сутність полягає в тому, що заходи регулю'
вання на регіональному рівні повинні охопити
не тільки вирішення економічних проблем, але
брати до уваги сформовані цінності сільського
населення, моделі поведінки його різних груп,
соціально'психологічні і національні особли'
вості.
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ROLE OF INFORMATION PROVIDING IN THE DIVERSIFICATION
ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті відмічено та проаналізовано значення інформації як одного із ключових факторів забезпечення конкуM
рентоспроможного агропромислового виробництва. Наголошено на інформаційній підтримці, що визначена як проM
цес інформаційного забезпечення та елемент системи інформаційних ресурсів. Визначено поняття "інформаційні
ресурси", як основного фактора забезпечення одержання інформаційних знань, прогнозування та моделювання агроM
технологічних процесів для розробки зведеного аналізу економії витрат. Виділена та сформована методологічна осноM
ва впровадження інформаційних технологій. Розроблено цільовий структурний комплекс інформаційних ресурсів
підприємств АПК. Наголошено на перевагах та можливостях застосування ІТMтехнологій у диверсифікаційній діяльM
ності підприємств АПК. Наголошено на методології точного землеробства в основі якого лежить ідея неоднорідM
ності оброблюваної землі, індивідуального догляду за певною ділянкою поля в системі земельного банку. Виділені
завдання ІТMтехнологій відповідно до галузевого розподілу потенціалу діяльності підприємств АПК. ОхарактеризоM
вано основні напрями застосування ІТMтехнологій в диверсифікаційну діяльність агропромислових підприємств.

This article has identified and analyzed the importance of information as one of the key factors for providing
competitive agricultural production. There have been emphasized the information support, which have been defined as
the information providing process and the element of the information resources system. The economic value of such an
important resource as information has increased with the rapid development and spread of digital technology. Nowadays
the development of information technology is a key factor in improving the competitive production of agricultural
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Агропромисловість є єдиною галуззю ук'

раїнської економіки, яка має світове значення.
У сучасних умовах одним із головних завдань
пріоритетного розвитку АПК країни та регіонів
є необхідність диверсифікації діяльності агро'
промислових підприємств. Інтенсифікація ви'
робництва, що полягає в автоматизації, комп'
лексна механізації та розвитоку інформаційних
технологій, дає необмежені можливості з кож'
ної одиниці використаних ресурсів отримати
більшу кількість і різноманітність високоякіс'
них продукції, і як наслідок — прибутку. В рам'
ках надстрімкого розвитку світового інформа'
ційного суспільства впровадження інформа'
ційних технологій в АПК має архіважливе зна'
чення, оскільки передбачає активне їх впровад'
ження в зв'язку із загостренням конкуренції та
"виживанням сильніших".

products. There has been defined the "information resources" concept as the main factor of providing information
knowledge, forecasting and modeling of agrotechnological processes. There has been determined the "information
resources" concept characterizes both the development of science and the accumulation of data.

There have been emphasized and formed the methodological basis of the introduction of information technologies.
There has been formed the target structural complex of information resources of agroMindustrial enterprises. There have
been considered the practical application of data processing methods and ways in diversification activity of agricultural
enterprises. There have been emphasized the advantages and opportunities of using IT technologies in the diversification
activities of agricultural enterprises. The article has been emphasized the methodology of precision agriculture, which is
based on the idea of the heterogeneity of cultivated land, individual care of a certain field in the land bank system. There
have been considered that the increasing economic value of land affects on the attitude of nonMagricultural enterprises.
There have been emphasized the land fund issue and information and communication methodology for precision
agriculture. The essence of this methodology is the effective operation of a complex of instruments of the information
technology system. There has been specified the main tasks of ITMtechnologies in accordance with the sectoral distribution
of potential of activity of agroindustrial enterprises. There have been characterized the basic directions of application of
ITMtechnologies in diversification activity of agroMindustrial enterprises.

Ключові слова: диверсифікаційна діяльність, інформаційний ресурс, інформаційні техно9
логії, інформаційне забезпечення, управлінське рішення, інформаційно9комунікативна мето9
дологія.

Key words: diversification activity, information resource, information technology, information
providing, management solution, information and communication methodology.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення важливого питання диверсифі'
кації діяльності підприємств знаходить відоб'
раження у працях таких відомих зарубіжних
вчених: Д. Аакера, І. Ансоффа, П. Друкера,
Ф. Котлера, М. Портера, Р. Румельта, Й. Шум'
петера та ін. Серед вітчизняних науковців дос'
лідженням проблеми диверсифікації діяльності
підприємчтв АПК займалися такі відомі вчені:
В.Г. Андрійчук, І.Ф. Баланюк, В.Х. Брус, Н.В. Бу'
тенко, В.М. Дереза, М.В. Зубець, М.Д. Корінь'
ко, М.А. Лендєл, О.О. Лемішко, Н.Г. Маслак,
Г. Немченко, В.М. Миньковська, С.М. Подрєза,
С.М. Попова, І.І. Румик, Т. Травіна, Д.І. Шелен'
ко, В.В. Юрчишин, А.Г. Ясько та ін.

Розвиток інформаційного процесу діяль'
ності у сфері вітчизняного сільськогосподарсь'
кого виробництва досліджували такі економі'
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сти'аграрники: В. Амбросов, О. Дацій, М. Зу'
бець, О. Крисальний, М. Кропивко, П. Музика,
П. Саблук, В. Трегобчук, В. Ситник, О. Шуб'
равська.

Проте, попри численність наукових праць з
вказаної проблематики, протягом останнього
часу залишається не повністю вирішеним пи'
тання щодо визначення можливих переваг та
перспектив адаптації нових інформаційних
рішень диверсифікації діяльності до вітчизня'
них умов господарювання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Поглиблений аналіз ключових умов форму'

вання інноваційного ресурсно'компетенційно'
го потенціалу диверсифікації діяльності
підприємств. Основним завданням досліджен'
ня слід вважати подальше дослідження сукуп'
ності інноваційного ресурсного потенціалу, що
спрямований на досягнення загальних, страте'
гічних і тактичних цілей диверсифікації під'
приємства шляхом реалізації обраних відпові'
дно інноваційних стратегій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Із стрімким розвитком і поширенням циф'
рових технологій значно зросла економічна

цінність такого важливого ресурсу, як інфор'
мації, що нині стає одним із ключових факторів
конкурентоспроможного виробництва аграр'
ної продукції. Водночас питання стоїть не лише
в ринковій кон'юнктурі, де можливість, наприк'
лад, передбачити сприятливу ціну реалізації
сільськогосподарської продукції або ж вчасно
зреагувати на її зміну гарантує не менший зиск,
аніж від застосування будь'яких інноваційних
ІТ'технологій.

Обсяг інформації, що постійно зростає, з
Інтернету, соціальних мереж, із різних джерел
обладнання, датчиків, сенсорів призвів до ре'
волюції у зберіганні даних та їх аналізу, що є,
безумовно, важливим резервом підвищення
конкурентоспроможності бізнесу.

Таким чином, ефективність формування та
впровадження стратегії диверсифікації діяль'
ності підприємства з використанням ІТ техно'
логій залежить, передусім від:

1) виробничого потенціалу, що характери'
зує загальний стан виробництва (спад, підйом)
і, як наслідок, актуальність потреби підприєм'
ства в інформатизації;

2) наявності інвестицій, кількість і структу'
ра яких (довготерміновість проектів) визначає
потенціал підприємств як замовників ІТ, а та'
кож вибір типу інформаційних систем — сис'

Рис. 1. Цільовий структурний комплекс інформаційних ресурсів
підприємств АПК
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тем, націлених на оптимізацію технологій ви'
робництва (наприклад, САПР) і (або) систем,
призначених для оптимізації керування
підприємством (управлінські ІС).

За відсутності достатнього фінансування
інформатизація, як правило, починалася із
САПР. Наступний крок, що йде далі — масове
впровадження інформаційних систем керуван'
ня ресурсами (матеріально'технічними, трудо'
вими й т.п.) підприємства в цілому;

3) експортного потенціалу, що визначає
інтенсивність та успіх функціонування на світо'
вому ринку (прагнення до максимальної відпо'
відності світовим стандартам [6, c. 201].

Інформація сама по собі в загальноприйня'
тому розумінні є лише сукупністю певних відо'
мостей про матеріальний або ж нематеріальний
об'єкт, процес чи дію, яка в звичайному випад'
ку не несе прямо чи опосередковано будь'якої
вигоди. Лише за умов її структурування і транс'
формації у зручну для сприйняття форму вона
стає корисною. У сільському господарстві, на'
приклад, інформація про реалізаційні ціни на
окремі види продукції відображає просту ста'
тистику. Водночас, ця інформація, відповідним
чином структурована і подана у формі аналі'
тичного порівняння цін від різних джерел, доз'
воляє аграрію зробити правильний вибір, який
забезпечить вищу дохідність від збуту про'
дукції порівняно з тим, коли б він реалізував її
у звичний спосіб без урахування ринкової ко'
н'юнктури.

Під час підготовки та реалізації управлінсь'
ких рішень щодо диверсифікації на підприємт'
савх АПК виникає необхідність інформаційної
підтримки, що визначається як процес інфор'
маційного забезпечення, що є системою інфор'
маційних ресурсів.

Інформаційні ресурси (англ. Information
resources) — це ідеї людства зі вказівками щодо
їх реалізації, накопиченими у формі, що доз'
воляє їх відтворення, таке поняття характе'
ризує і розвиток науки, і накопичення даних [9,
c. 22]. Саме інформаційні ресурси забезпечують
одержання знань, надають змогу прогнозуван'
ня та моделювання агротехнологічних процесів
для розробки зведеного аналізу економії ви'
трат (рис. 1).

Сукупність засобів і методів збору, оброб'
ки й передачі даних (первинної інформації) для
одержання інформації нової якості про стан
об'єкта, процесу або явища (інформаційного
продукту) є інформаційними технологіями, ме'
тою яких є виробництво інформації для аналі'
зу її людиною й прийняття на його основі
рішення про виконання будь'якої дії.

Їх основу становлять:
— передача інформації на будь'яку відстань

в обмежений час;
— інтерактивний режим роботи; інтегро'

ваність з іншими програмними продуктами;
— гнучкість процесу зміни даних і постано'

вок завдань;
— можливість зберігання обсягів інфор'

мації, які постійно збільшуються, на машинних
носіях.

Практично інформаційні технології реалі'
зуються застосуванням програмно'технічних
комплексів, що складаються з персональних
комп'ютерів з необхідним набором периферій'
них пристроїв, уключених у локальні та гло'
бальні обчислювальні мережі, забезпечених
необхідними програмними засобами, тим са'
мим збільшуючи ступінь автоматизації та підви'
щуючи ефективність роботи [8, c. 63].

Перед агропромисловими підприємствами
України починаючи з середини 2000'х постали
нові виклики та можливості. Агропромисловий
сектор впевнено набирає широкомасштабних
обертів ефективності та загальнонаціонально'
го успіху і з кожним роком процес диверсифі'
кації діяльності все успішніше та ефективніше
залежить від технологій управління інформа'
цією. Інформації набирає швидких обертів та
широких масштабів, що, в свою чергу, зумов'
лює виникнення певних обмежень.

Перше обмеження — людський мозок, який
не в змозі конкурувати з комп'ютером, ефек'
тивно та швидко обробляти всі ті дані, які не'
обхідно враховувати для правильного плану'
вання і роботи з полями. Для великих компаній
є ще одне обмеження — гігабайти різноманіт'
них даних, що, як правило, фізично складно
опрацювати та проаналізувати. Разом з тим, ця
інформація є цінним економічним ресурсом,
який може приносити дохід за умов правиль'
ного її використання. Величезна кількість да'
них у "нанометрових" таблицях та зниження
прибутковості, як наслідок допущених поми'
лок. Збираючи та структуруючи дані з різних
джерел, очищуючи та класифікуючи їх, підля'
гають обробці близько 80% необхідних даних
— по сортах і гібридах, дані по грунтах, дані по
історії полів, технічним операціям та економіці,
з метеостанцій (близько 251 групи даних), кож'
на з яких складається з 4—8 значень [9, c. 25].

Робота сучасної інформаційної системи на
великій території землі неможлива без якісних
даних. Інформація — це нова нафта, нова
цінність. Сучасні технології, за рахунок збору,
обробки та аналізу інформації, дозволяють
зрозуміти та виокремити концептуальні фак'
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тори, які впливають на кінцевий результат
діяльності компанії Як приклад, у розрізі кож'
ного поля є можливість визначити граничну
продуктивність для кожної культури. Резуль'
та якісної та ефективної та водночас швидкої
обробки даних — довгострокова перспектива
планування діяльності з ювелірною точністю.

Загальновідомо про те, що в минулому ува'
га держави і бізнесу була зосереджена на про'
мисловості та фінансовому секторі, а сільське
господарство в уявленні пересічних громадян
стійко асоціювалося з ручною працею, низькою
оплатою та неперспективністю. Проте завдя'
ки дії спецрежиму оподаткування, дешевій
оренді землі та робочій силі, високим цінам на
сировинних ринках, за останні 19 років з'яви'
лося багато сильних агровиробників — від не'
великих сімейних фермерів до величезних хол'
дингів. Хтось "пішов" у нарощення земельного
банку, хтось сфокусувався на підвищенні вро'
жайності та зниженні собівартості з гектара.
Але велика кількість підприємств інвестували
та диверсифікували свою діяльність і впевнено
продовжують розвивати власну переробку та
експорт як ключовий елемент підвищення до'
даної вартості сировини. І практично всі із них
— від фермерів до великих підприємств, актив'
но експериментують з новою технікою та су'
часними підходами в агрономії — від ефектив'
ного використання яких залежить доведення
показників національної урожайності до рівня
передових країн у цій галузі [7, c. 178].

Щодо урожайності основних культур в Ук'
раїні, варто зазначити, що її підвищення не зу'

пиняється, а навпаки — продовжує зростати.
Але нам ще далеко до європейських та світо'
вих показників. Незважаючи на схожі умови
клімату і кращі грунти, в Україні в середньому
отримують врожайність зернових аж на 60—
80% нижче, ніж у Німеччині. Цього року Німеч'
чина через посуху зібрала найнижчий за ос'
танні 15 років урожай. У середньому по країні
врожайність пшениці склала 6 тонн/га, що все
одно в 1,5 рази вище показника України. Отри'
мання високих показників врожайності — це
результат широкого використання агровироб'
никами в своїй діяльності сучасної техніки та
надточного дотримання технологій вирощу'
вання (від мобільної метеостанції та IoT'рішень
для моніторингу стану грунту до дронів та си'
стем точного висіву).

У сільському господарстві земля є основ'
ним засобом виробництва. Зростання еконо'
мічної цінності землі позначається на став'
ленні до неї підприємств несільськогоспо'
дарських галузей. Питання землекористуван'
ня та оподаткування землі протягом останніх
років стають дедалі актуальнішими. Тому пе'
ред сучасними учасниками агропромисловості
стоїть низка завдань, вирішення яких забез'
печить сталий розвиток та господарювання на
ринку.

Що стосується питання земельного фонду,
тут варто зазначити про те, що враїні останні'
ми роками продовжує зростати орендна пла'
та, незалежно від потенційних можливостей
існуючого ринку землі. Це процес, якого не'
можливо уникнути, адже тривалий час всі су'

Рис. 2. Завдання ІТ6технологій відповідно до галузевого розподілу
діяльності підприємств АПК
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б'єкти гсподарювання впевнено використову'
вали земельний фонд, оскільки плата за землю
була порівняно низькою. Сьогодні поступово
ринок вирівнюється. Орендна плата зростає,
пайовик стає більш обізнаним, конкуренція за
землю теж зростає. І чи будуть тенденції до
зростання в майбутньому — невідомо, оскіль'
ки це питання скоріше політичного характеру,
оскільки залежить від дій та рішень вищої лан'
ки влади в Україні.

Що стосується соціального аспекту, то
відтік висококваліфікованих працівників, зай'
нятих в агропромисловості, на жаль, має тен'
денцію до зростання. І єдиним вірним рішенням
стрімкої інтеграції населення до кращих умов
праці на сьогоднішній день є: гідна та достойна
оплата праці, ефективне використання трудо'
вого потенціалу, оптимізація кількості праців'
ників, зайнятих у всіх ланках виробничого про'
цесу та використання ефективних схем
співпраці на відстані — важливого кроку ком'
п'ютезизації, комунікативності, автоматизації,
інформатизації деяких аспектів діяльності пра'
цівників, зайнятих в агропромиловій галузі
країни.

На сьогодні в агропромисловому вироб'
ництві велика кількість національних ком'
паній отримують гігабайти різноманітних да'
них із систем GPS навігації, сенсорних дат'
чиків і приладів, систем контролю технологі'
чних процесів. До цього додається також
значний масив бухгалтерсько'економічної
інформації, який одержують, як правило, з
різних програмних продуктів, що не завжди
інтегровані між собою у зручний спосіб для
її систематизації та консолідації. Водночас
досить значні обсяги інформації через обме'
жені часові рамки та безпосередньо
відсутність ефективних алгоритмів її струк'
турування так і не використовуються із мак'
симальною користю у потрібний час для
прийняття аграрієм ефективних управлінсь'
ких рішень [9, c. 26].

Агропромисловість — досить зручна і
перспективна сфера економічної діяль'
ності для застосування інноваційні техно'
логії Big Data. Адже нині набули досить
широкого поширення системи точного зем'
леробства і smart farm, які базуються на ав'
томатизації та роботизації аграрного ви'
робництва (рис. 2).

За даними аналізу звіту BCG та AgFunder,
серед інвестиційних пріоритетів, які, на думку
представників, провідних світових агрокорпо'
рацій і експертів з інвестицій венчурних ком'
паній, що спеціалізуються агропромисловості,

саме ІТ'технології отримали суттєвий поштовх
і розвиток останніми роками, а саме ті, які по'
в'язані із [10, c. 115]:

— великими масивами даних big data та їх
аналітикою,

— безпекою і якістю продуктів харчування;
— біотехнологіями;
— апаратними засобами для оптимізації

технологічних рішень;
— сенсорами, датчиками і засобами зв'язку

та навігації.
Сьогодення характеризується розвитком

Big Data у поєднанні з іншим, не менш перс'
пективним напрямом сучасних цифрових тех'
нологій — Internet of things ("Інтернетом ре'
чей"). Безпосередньо в агробізнесі сфера їх за'
стосування зосереджується на забезпеченні
моніторингу сільськогосподарських угідь за
допомогою відповідних цифрових датчиків,
що здійснюють аналіз агрохімії грунту, по'
вітря і води. Потім ці дані надходять у єдине
сховище, де вони структуруються і готуються
до аналітичної обробки. Саме за допомогою
такого безперервного потоку даних отри'
мується й аналізується об'єктивний стан роз'
витку виробництва в цілому та на окремому
полі чи сівозміні в конкретний момент часу. Це
дозволяє не просто відстежувати в режимі
реального часу виробничий процес, але й вно'
сити оперативне коригування,  а також
здійснювати його прогнозування з урахуван'
ням внесених змін.

Останніми роками у вітчизняному агро'
бізнесі набули значного поширення поряд із
системами точного землеробства і технології
роботизованого доїння молочних корів, які
дозволяють ефективно управляти ресурсами та
товарними потоками, оптимізуючи при цьому
непродуктивні витрати. Їх функціональною
особливістю є широке використання техно'
логій "Інтернету речей" у поєднанні з big data,
які дозволяють у режимі реального часу керу'
вати виробничими процесами та вести їх моні'
торинг.

ВИСНОВКИ
Процес впровадження IT 'технологій у ди'

версифікаційну діяльність підприємств здійс'
нюється поетапно. IT'технології й автоматизо'
вані системи управління в АПК передусім по'
винні бути спрямовані на вирішення наступних
важливих завдань у процесі диверсифікації
діяльності, а саме:

 — прискорення переходу на більш доско'
налі методи планування диверсифікації вироб'
ництва,
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— впровадженння матеріально'технічного
забезпечення господарств на основі прогресив'
них нормативів, що відповідають вимогам про'
порційного і збалансованого розвитку агро'
промислового виробництва;

— оптимізацію структур господарських га'
лузей, посівних площ, складу основних засобів,
розподілу капіталовкладень;

— створення методів автоматизованої роз'
робки норм і нормативів.

Революційні зрушення в таких галузях, як
мікроелектроніка та сенсорна техніка, а та'
кож надійна інтеграція отриманих даних з
прецизійними робочими знаряддями стають
поштовхом для нових розробок. Високотех'
нологічні пакети дозволяють машинам само'
стійно розпізнавати та складати перелік по'
точного стану робіт на полях, миттєво оціню'
вати наведену інформацію і цілеспрямовано
ініціювати необхідні дії управлінської струк'
тури щодо проведення диверсифікації діяль'
ності з метою забезпечення стійких конку'
рентних переваг як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.
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EMERGENCY SOIL ISSUES IN THE NATIONAL DIMENSION

З'ясовано, що безоглядні дії суб'єктів господарювання на землі призвели до непоправної втрати якісної характеM
ристики грунтів. Базовим індикатором руйнівних процесів у сільськогосподарському землекористуванні є показниM
ки втрати гумусу, який служить потужною біоенергетичною основою природної родючості і виступає як регулятор
усіх грунтових процесів. Обгрунтовано, що через водні і вітрові ерозії, де на гуміфікацію щорічно витрачається 1,5 і
більше тонн з гектара гумусу, що еквівалентно 30т/га гною для компенсації його витрат. Доведено, що внесення в
грунт мінеральних добрив не підвищує природну родючість грунту, але підвищує до певного часу лише урожайність
культур. У цьому випадку кардинально погіршуються властивості грунту. Знижається вміст гумусу в грунті, поM
гіршується якість продукції рослинництва через зниження в ній вмісту мінералів, вітамінів, амінокислот і жирних
кислот, які щоденно потрібні людині. Ці елементи живлення містяться тільки на грунтах із багатим вмістом у них
гумусу. Досліджено, що втрати гумусу в грунті, завдяки його мінералізації, є об'єктивний, неминучий процес, оскільM
ки він є джерелом поживних речовин для рослин, але його бездефіцитний баланс можна досягти завдяки регулюванM
ня структури посівних площ. Вказується на важливу роль розміщення у сівозміні бобових, багаторічних трав, які
служать джерелом нагромадження в грунті гумусу, причому із зростанням їх врожайності зростає вміст гумус в грунті.

Стаття містить унікальні дослідження, суть яких полягає в тому, що із збільшенням поголів'я тварин на одиницю
площі ріллі гумусність грунту зберігається тенденцію до зменшення його вмісту в грунті. Це прямо вказує на скороM
чення площі ріллі і розширення площі кормових угідь. Вказує на неоціненний внесок у вирішенні проблем ефективM
ності всієї агроекосистеми землеустрою як інструменту відтворення родючості грунту. Акцентується увага на дерM
жавне регулювання процесу недопущення зниження енергоресурсних втрат на одиницю виробленої продукції росM
линництва.

It has been found that the careless actions of economic entities have led to irreparable loss of soil quality
characteristics. The basic indicator of destructive processes in agricultural land use is the loss of humus, which serves as
a fertile bioenergy basis for natural fertility and acts as a regulator of all soil processes. It is justified that due to water
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Рельєфно окреслений інститут тенденцій

процесу розвитку земельних відносин, викори'
стання і охорони земель є безнадійними споді'
ваннями на збалансовану стратегію розвитку
ринкового сільськогосподарського землекори'
стування. Існуюча практика природокористу'
вання призвела до руйнації важливих природ'
них комплексів — лісових масивів, води і по'
вітря, чисельних видів рослин і тварин. Безог'
лядні дії суб'єктів господарювання на землі
призвели до непоправної втрати якісної харак'
теристики грунтів і без того слабкої економіки
країни.

Базовим індикатором руйнівних процесів у
сільськогосподарському землекористуванні є
показники втрати гумусу, який служить не
тільки потужною біоенергетичною основою
родючості, але і виступає як регулятор усіх
грунтових процесів. Він є каталізатором со'
ціально'економічного, екологічного і політич'
ного розвитку країни.

Аналіз стану використання орних земель
свідчить, що нині через водну і вітрову ерозії в
середньому втрачається 0,6—0,7 т/га гумусу і
стільки ж і більше його втрачається шляхом

and wind erosion, where humification annually consumes 1,5 or more tons per hectare of humus which is equivalent to
30 tons/ha of manure to compensate for its costs. It has been proved that application of mineral fertilizers in soil does
not increase the natural fertility of the soil, but only increases, the yield of crops for some time. In this case the soil
properties cardinally are getting worse. The content of humus in the soil decreases, the quality, of crop production is
getting worse due to the decrease in the content of minerals, vitamins, amino acids and fatty acids that are needed daily
by humans. There nutrition elements are only found on soils with high humus content. It has been the researched that the
loss of humus in the soil, due to its mineralization, is an objective, inevitable process, because it is a source of nutrients
for plants, but its deficitMfree balance can be achieved by regulating the structure of the acreage. The importance of
placing in the crop rotation of leguminous perennial herbs, which serve as a source of humus soil accumulation is
emphasized, and with the increase of their productivity the humus content in the soil increases.

The article contains unique studies the essence of which is that with the increase in livestock per unit area of arable
land soil humidity tends to decrease its content in the soil. This directly indicates the reduction of arable land and the
expansion of the area of forage land. It indicates an invaluable contribution to solving the problems of efficiency of the
entire agroecosystem of land management as a tool for reproduction of the process of prevention of reduction of energy
resources losses per unit of crop production is emphasized.

Ключові слова: аграрне виробництво, сільськогосподарське землекористування, оренда, ри9
нок земель, мораторій, земельна рента.

Key words: agrarian production, agricultural land use, lease, land market, moratorium, land
rent.

мінералізації, що викликає серйозну тривогу і
вимагає дієвого захисту грунтового покриву.
Водночас неспростовним фактом є те, що при'
чиною цих негараздів є недалекоглядна політи'
ка держави, яка призвела до зруйнування сис'
теми інститутів та інструментів процесу роз'
витку сільськогосподарського землекористу'
вання, а саме: системи державних земельних
органів; економічної політики держави щодо
підвищення еколого'економічної ефективності
сільськогосподарського землекористування;
планування територій землекористування;
Європейського вектору співробітництва та ін.

Судячи з усього, складається враження, що
концепція сучасного сільськогосподарського
землекористування орієнтована на те, щоб зла'
мати Україну зсередини.

З іншого боку, рівень розвитку екологобез'
печного землекористування, високі євро'
пейські стандарти використання землі мали б
визначатися відповідним обгрунтуванням нау'
кових положень та уявлень щодо інституціо'
нального і теоретико'методологічного забез'
печення досліджуваних проблем. Але відчут'
них кроків у цьому контексті виявилось недо'
статньо.
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Тому проаналізувавши сучасний рівень
дослідження такого багатоаспектного питан'
ня, зростання наукового інтересу до пробле'
ми гумусності грунтів, розвитку конкурентос'
проможного сільськогосподарського земле'
користування авторами цієї статті повно і
грунтовно розкрито інноваційні технології
енергозбереження грунту як базову основу
стабілізації і гармонійного розвитку агролан'
дшафту та агроекосистеми з позиції релеван'
тності, тобто поєднання законів природи та
економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Над проблемою енергозбереження грунту,
збалансованого розвитку сільськогосподарсь'
кого землекористування та визначення його
впливу на стабільність агроландшафтів та аг'
роекосистем працювали такі відомі вітчизняні
вчені як: В.І. Бураков, М.Д. Волощук, М.Д. Гро'
дзинський, В.А. Джамаль, Д.С. Добряк, Г.П. Ду'
бінський, П.Г. Казьмір, Л.О. Карпачевський,
Г.М. Кривоносова, П.І. Кукоба, В.В. Медвєдєв,
Ф.І. Мільков, Л.Я. Новаковський, А.Г. Тихонов,
А.М. Третяк, Г.Я. Чесняк та ін.

Але попри досить глибоке дослідження
проблеми у загальних рисах багато питань
щодо зниження ризиків, втрати енергоресурсу
грунту залишаються невирішеними або диску'
сійними.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою статті є дослідження пи'

тань енергозбереження грунту, виявлення клю'
чових інновацій у забезпеченні бездефіцитно'
го балансу гумусу у грунті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

В основі впливу грунту на продуктивність
аграрного сектора економіки лежить його
енергія. Як правило, поняття "енергія" для біль'
шості членів суспільства асоціюється з будь'
яким топливом: вугілля чи нафта. Часто це по'
няття асоціюється з електроенергією і т.д. Але
енергія грунту — це дещо більш тонка матерія:
"це невидима", але потужна життєва сила грун'
ту — гумус. Це базова енергія, яка управляє
"життям" грунту, завдяки якій люди вирощу'
ють різноманітні плоди, овочі і зерно.

Грунти відповідають своєму призначенню
до того часу, поки в них є гумусовий горизонт,
на якому тримається природна родючість, на
відповідному для конкретних природних умов
рівні, здатної забезпечувати рослини такими

поживними речовинами як з'єднання фосфору,
азоту, калію, кальцію, магнію, заліза і багать'
ма іншими хімічними елементами і водою.
Світовий і вітчизняний досвід засвідчує, що
втрати гумусу у великій мірі зумовлені незба'
лансованістю норм внесення органічних доб'
рив, структури посівних площ та інтенсифіка'
цією сільськогосподарського виробництва, в
результаті чого середньорічні його втрати за
останні 20—25 років у порівнянні за попередні
80 років у Лісостепу зросли в 1,65 рази, Степу
— 2,4 і на Поліссі — у 8 разів [1, с. 62].

Під час дослідження теоретико'методоло'
гічних аспектів формування гумусного потен'
ціалу залишається багато суперечливого і дис'
кусійного. Наприклад, щоб зміцнювати свої по'
зиції на ринку сільськогосподарської продукції
суб'єкти господарювання на землі вдаються до
внесення в грунт з року в рік мінеральних доб'
рив. Це є причиною інтенсивної гумуфікації і
мінералізації органічної речовини і самого гу'
мусу, який може стабілізуватись на самому
низькому рівні, погіршуючи екологічний стан
грунтів, якість вирощеної сільськогосподарсь'
кої продукції та пошкодження рослин хворо'
бами і шкідниками. Фактично, роль і значення
природної родючості у процесі господарської
діяльності на землі було зведено до "нуля",
трансформувавши її в, так звану, економічну
родючість. Але стає очевидним, що економічна
родючість являє собою псевдородючість, що
спотворює, зводить нанівець саму суть природ'
ної родючості.

Дослідження проблем родючості грунту
свідчить, що "економічна родючість" реаль'
но не підвищує природної родючості грун'
ту, а активізує лише підвищення урожай'
ності культур, розміщених на цих грунтах,
що не одне і те ж. В умовах гострої конку'
рентної боротьби культури, вирощені на
грунтах з економічною родючістю не при'
вертають уваги світової громадськості через
їх низьку споживчу якість і шкідливість для
здоров'я нації.

Відтак фундаментальною платформою
розвитку конкурентоспроможного сільсько'
господарського землекористування є при'
родна родючість грунту, яка гарантує ста'
більність аграрного сектора економіки,
стабільність агроландшафтів та агроекосис'
тем, і що головне — місце на європейському
ринку, який дедалі розширює масштаби ім'
порту органічної сільськогосподарської про'
дукції.

Виходячи з цієї умови, в Україні навіть
прийнято закон України "Про виробництво та
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обіг органічної сільськогосподарської про'
дукції та сировини" від 03.09.2015 року, який
зактивізував сертифікацію органічного вироб'
ництва. Якщо на початок 2003 р. в Україні було
зареєстровано 31 господарство, що мало ста'
тус "органічного", то в 2014 році — вже 182 сер'
тифікованих господарства [2]. Площа серти'
фікованих сільськогосподарських угідь в Ук'
раїні, задіяних під вирощування різноманітної
сільськогосподарської продукції складає
більше 41 млн га, з яких 8 млн га є відносно чисті
грунти [2].

Слід зазначити, що вищеприведена інфор'
мація викликає сумнів, і ось у чому — в Україні
площа сільськогосподарських угідь складає
42 млн га, в тому числі площа орних земель —
33 млн га, тоді як сертифіковано 41 млн га, —
неможливо в це повірити. Це з одного боку. З
іншого боку, сьогодні курс на виробництво еко'
логічно чистої продукції є певним прогресом
на світовому ринку, але водночас не врахо'
вується якість продукції щодо вмісту в ній міне'
ралів, вітамінів, амінокислот, жирних кислот.
Ці елементи споживання містяться тільки на
грунтах із багатим вмістом у них гумусу. Тому,
якщо їх немає у грунті, то їх немає у рослині, а
відтак немає їх і в організмі людини. Якщо лю'
дина не вживає хоча би один день цих елементів,
вона вкорочує своє життя на декілька годин і
навіть декілька днів [3].

Отже, йдеться про методичне посилення
ролі управління гумусним станом грунту, як
головної умови збереження і відтворення його
природної родючості.

Для ефективного управління природною
родючістю грунту нами чітко сформульовані
найбільш перспективні інноваційні положення,
що докорінно змінюють підходи до реалізації
державної політики, спрямованої на неухиль'
не збереження і відтворення родючості грун'
ту.

В основу цих положень покладено підхід,
який грунтується на концепції балансу гумусу
на масивах орних земель у рамках конкретно'
го сільськогосподарського підприємства, вихо'
дячи із структури посівних площ та урожай'
ності культур, площі та урожайності кормових
угідь, гранулометричного складу грунту, пого'
лів'я худоби та її продуктивність, способу ви'
користання супутньої продукції рослинницт'
ва: приорювання, згодовування тваринами чи
відчуження за межі господарства. Установле'
но, що між способом використання супутньої
продукції (соломи, бадилля та ін.) і балансом
гумусу у грунті існує тісний зв'язок. Так, під час
заорювання соломи озимої пшениці уро'
жайністю 40 ц/га баланс гумусу складає мінус
0,35 т/га, при використанні її на корм — 0,72, а
у разі відчуження — 0,94 т/га [9]. Така зако'
номірність простежується на всіх культурах за
різних урожайностях. Цей феномен пояс'
нюється тим, що солома приорана, гумуфіку'
ючись у повному обсязі, трансформується в
кінцевому результаті у гумус, а будучи вико'
ристана на корм тваринам, з урахуванням кое'
фіцієнта перетравності кормів (для грубих
кормів він складає 0,51, силосу — 0,71, коренеп'
лодів — 0,79, зелених кормів — 0,67) трансфор'
мується переважно у продукцію тваринництва
(м'ясо, молоко та ін.), на енергію, що забезпе'
чує життєдіяльність та ін., не повертаючись у
грунт у формі органічних речовин.

Ось чому справедливим є визначення,
зроблені авторами цієї статті: зростання по'
голів'я худоби на одиницю площі ріллі супро'
воджується скороченням обсягів надходжен'
ня в грунт гумусу. Таке визначення вказує на
необхідність зниження розораності території
і розширення площі кормових угідь: сіножа'
тей і пасовищ, які крім всього іншого будуть
забезпечувати стабільність агроландшафтів та
агроекосистем.

Таблиця 1. Визначення балансу гумусу

Джерело: розраховано авторами.

Визначення балансу гумусу за існуючої структури посівів 
Площа посіву Баланс гумусу, т 

Назва сільськогос-
подарської 
культури га % 

У
ро
ж
ай
ні
ст
ь,

 
ц/
га

 

Баланс гумусу при 
поправочному коефіцієнті на 
гранулометричний склад 

грунту, рівному одиниці, т/га 

Величина поправки на 
гранулометричний склад 

грунту, т/га 
на 1 га 
посіву 

Всього 
(гр. 2 * гр. 7)

Озима пшениця  
200 

 
25 

 
43 

 
-0,405 

 
-0,239 

 
-0,644 

 
-128,8 

Ячмінь 200 25 37 -0,527 -0,170 -0,697 -139,4 

Цукрові буряки  
150 

 
18,75 

 
360 

 
-2,279 

 
-0,423 

 
-2,702 

 
-405,3 

Картопля 50 6,75 120 -0,960 -0,134 -1,094 -54,7 

Багаторічні трави  
200 

 
25 

 
48 

 
+2,025 

 
-0,090 

 
+1,935 

 
+387,0 

Всього 800 100 Х Х Х -0,426 -341,2 
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Втім, розглянемо методику управління про'
цесом балансування гумусу на прикладі вір'
туальної сівозміни з параметрами, відображе'
ними у таблиці 1, за умови, що супутня продук'
ція (солома) буде приорана.

Проаналізувавши цифрові значення, наве'
дені у таблиці 1, можна зробити висновок, що
баланс гумусу на сівозмінній площі склався
від'ємний на рівні мінус 0,426 т/га, що відпові'
дає щорічному внесенню компенсаційної част'
ки у грунт 8,5 т/га (0,426:0,05) органічних доб'
рив у формі гною. Тут коефіцієнт 0,05 означає,
що в одній тонні гною міститься 50 кг гумусу,
тобто 0,05 т. Більше того, просапна група куль'
тур свідчить про значно більший дефіцит гуму'
су, посіви багаторічних трав, — навпаки, забез'
печують його зростання, а зернова група куль'
тур займає проміжне місце між його виносом і
нагромадженням.

Це вказує на необхідність своєчасного
втручання у процеси гумусоутворення, пере'
дусім завдяки формуванню такої комбінації
культур у структурі посівів на сівозмінній
площі, яка б забезпечувала якщо не додатній
баланс гумусу, то бездефіцитний, тобто ну'
льовий.

Водночас реально розглядається два основ'
них шляхи щодо його оптимізації у грунті: пер'
ший — шляхом внесення в грунт органічних
добрив (гною) і другий — шляхом вдосконален'
ня структури посівних площ.

Вигідність першого шляху полягає у про'
стоті розв'язання проблеми, внісши у грунт не'
обхідну кількість гною і умову бездефіцитного
балансу гумусу буде досягнуто.

Але сьогодні, коли зруйновано тварин'
ницькі комплекси, різко скоротилось поголів'я
тварин у сільських дворах, загальмовано про'
цес заготівлі органічних добрив з наступним
внесенням його у грунт — уможливлення без'
дефіцитного балансу гумусу у грунті дося'
гається другим шляхом — шляхом вдоскона'
лення структури посівних площ та складу
сільськогосподарських угідь.

Найбільш доступним, простим і водночас
екологічно і економічно вигідним джерелом
нагромадження гумусу у грунт є розширення
посівів багаторічних бобових та однорічних
трав, які на відміну від інших культур його на'
громаджують. Так, за урожайності багаторіч'
них бобових трав на зелену масу 300 ц/га на'
громадження гумусу складає 2,21 т/га, а за вро'
жайності 350 ц/га — 2,5 т/га [9], що еквівален'
тно внесенню у грунт гною відповідно 44 т/га
(2,2:0,05) та 50 ц/га (2,5:0,05). Але таких запасів
органічних добрив фізично не існує у суб'єктів

господарювання на землі через відсутність тва'
ринництва.

Тому у контексті нашого дослідження пи'
тання стратегічного територіального розвитку
сільськогосподарського землекористування
слід розглядати через призму розширення
посівів багаторічних трав у сівозміні до рівня
не менше 25%, що забезпечить здатність нині
порушених агроландшафтів до самовідновлен'
ня, підвищення рівня продуктивності земель.

Частково зняття антропогенного наванта'
ження, яке супроводжується гострими еколо'
гічними проблемами землекористування дося'
гається шляхом розміщення на сівозмінній
площі пожнивних культур, сидератів, які бу'
дуть додатково забезпечувати нагромадження
гумусу у грунті.

Так, при їх мінімальній урожайності в 100—
150 ц/га нагромадження гумусу в грунті скла'
датиме 0,3 і більше тонн на гектар, якого до'
статньо, щоб компенсувати його втрати при ви'
рощуванні, наприклад, озимої пшениці уро'
жайністю 35—40 ц/га і т.д.

Але проведені дослідження дають підста'
ви для висновку, що сьогодні не доцільно пе'
реоцінювати роль стратегії розвитку сільсько'
господарського землекористування. Вона
буде цінною рушійною силою лише у гармон'
ійному поєднанні з проектною діяльністю, яка
покликана забезпечити протікання рівноваж'
ного та стійкого процесу на кожній земельній
ділянці.

Сутність такого підходу вивчали українські
вчені М. Їжа, К. Бабов, Т. Безверхнюк, В. Виш'
невська та ін. [3], які відзначали, що стратегіч'
ний підхід має узгоджуватись безпосередньо з
проектним підходом. Саме проектний підхід
дає можливість конвертувати стратегічний
план у конкретні проекти і програми розвитку
тієї чи іншої території.

Без перебільшення можна стверджувати,
що його суть настільки істотна, що він здатний
відтворювати родючість грунту, формувати
привабливість агроландшафтів, життєстійкість
всієї господарської системи, упорядковувати
організаційно'господарські та правові відноси'
ни, орієнтовані на отримання соціального та
еколого'економічного ефектів. Мова йде про
те, що землевпорядний проект є неоціненним
внеском у вирішення проблеми ефективності
всієї агроекосистеми, відтворення родючості
грунту як основного капіталу національної гос'
подарської системи загалом, оскільки енерге'
тичний ресурс грунту, щорічно, через винос
його врожаєм сільськогосподарських культур,
у середньому знижується на десятки мільярдів
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гривень, стільки ж і більше його втрачається в
результаті процесів водної ерозії.

Важливість розробки землевпорядних про'
ектів сільськогосподарських підприємств
відображена у Земельному кодексі України [7],
законі України "Про землеустрій" [8] та ін. З
метою активізації розроблення проектів було
ухвалено дві постанови Кабінету Міністрів Ук'
раїни — одна з них від 11.02.2010 р. № 164 "Про
затвердження нормативів оптимального
співвідношення культур у сівозмінах в різних
природно'сільськогосподарських регіонах" [4]
і друга — від 02.11.2011 р. № 1134 "Про затвер'
дження Порядку розроблення проектів земле'
устрою, що забезпечують еколого'економічне
обгрунтуваня сівозміни та впорядкування
угідь" [5].

Розглядаючи зазначену проблематику, мо'
жемо стверджувати, що суб'єктами всіх орга'
нізаційно'правових форм господарювання на
землі було проігноровано реалізацію вищепри'
ведених нормативно'правових документів, че'
рез їх "недоцільність". А згодом, окремою по'
становою Кабінету Міністрів України було
анульовано вищеприведені постанови, які всту'
пали, на думку суб'єктів господарювання на
землі, у суперечливість із споживчим попитом
та кон'юнктурою сільгосппродукції на ринку
збуту. Тут мова йде про те, що товаровиробни'
ки "підв'язувались" не під науково'обгрунтова'
ну структуру посівних площ та раціонального
співвідношення культур у сівозмінах, а до спо'
живчого попиту, кон'юнктури і змін у тенден'
ціях ринку продукції всупереч організованим
формам раціонального використання і охоро'
ни земель.

Відступивши від регламентів згадуваних
постанов, суб'єкти господарювання на землі
спрямували зусилля на акумулювання фінан'
сових ресурсів завдяки розширенню посівних
площ соняшника у 3 рази та інших культур у
порівнянні з 1990 роком, скоротивши розмі'
щення багаторічних трав у посівах до 7 разів.
Водночас якщо допустимі нормативи періодич'
ності вирощування соняшника на одному і тому
ж самому полі становить не менше, ніж через
сім років, у багатьох випадках його розміщу'
ють поспіль два і навіть три роки, але збільшу'
ючи дози внесення мінеральних добрив отри'
мують, хоч і гіршої якості, відносно високі вро'
жаї. Тому, не претендуючи на повноту викла'
ду нашої позиції, можна зазначити, що існую'
ча система використання орних земель посилює
і дестабілізує екологічний стан грунту, знижу'
ючи вміст гумусу у ньому. Це чітко видно з того,
що соняшник, як ні одна інша культура, вино'

сить велику кількість гумусу з грунту — 3 т/га
при врожайності 25 ц/га [6]. Щоб компенсува'
ти такі втрати гумусу у грунт потрібно внести
60 т/га органічних добрив (гною), якого, як
відомо, фізично немає у господарствах.

А тому наростання з року в рік дефіциту на
цих площах гумусу під впливом неусвідомле'
ної господарської діяльності є прямою загро'
зою сталого розвитку сільськогосподарського
землекористування, балансу гумусу в грунті,
якості продукції та ін.

Одним з інструментів досягнення цієї мети
є державне регулювання через нормативно'
правове забезпечення послідовної, покрокової
реалізації повноцінного інноваційного розвит'
ку сільськогосподарського землекористування
на засадах зниження енергоресурсних витрат
на одиницю виробленої продукції рослинниц'
тва.

ВИСНОВКИ
Сільськогосподарське землекористування

як складна соціально'економічна, екологічна і
політична система є необхідною умовою для
функціонування господарської підсистеми,
діяльність якої повинна бути спрямована на
відтворення енергоресурсу грунту, як умови
стабілізації агроландшафтів та агроекосисите'
ми загалом. Тенденції функціонування сіль'
ськогосподарського землекористування свід'
чать про загрозливі масштаби втрати енерго'
ресурсу грунту — гумусу, який є головною умо'
вою природної родючості грунту.

Виправданим заходом є посилення норма'
тивно'правового забезпечення паритету між
втратами гумусу і його нагромадженням,
організація екологічного аудиту, який справ'
лятиме вирішальний вплив на ведення ефектив'
ної економічної діяльності на землі, поліпшен'
ня якісних параметрів рослинницької про'
дукції, що становитиме велику перспективу на
внутрішньому і зовнішньому ринках продукції.

Перспективи подальших досліджень перед'
бачають розроблення і реалізацію стратегічно
проектних напрямків управління бездефіцит'
ним балансом гумусу у грунті.
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EXPRESS DIAGNOSTICS OF BANK LOAN PORTFOLIO QUALITY

У статті розкрито питання властивостей та критеріїв якості кредитного портфеля банків. Запропоновано метоM
дику експресMдіагностики якості кредитного портфеля банків, що будується на інтегральній оцінці. Остання врахоM
вує сукупність чинників із застосуванням прийнятих сьогодні критеріїв якості кредитного портфеля (ризик, прибутM
ковість, ліквідність).

Проведено експресMдіагностику якості кредитного портфеля п'яти великих банків. Встановлено, що після останM
ньої фінансової кризи стан їхніх портфелів став поліпшуватися. Для деяких банків якість кредитного портфеля заM
лишається низькою переважно через проблеми з ліквідністю портфеля. Побудовано економетричні моделі, які відобM
ражають вплив екзогенних факторів на якість кредитного портфеля. Виявлено вплив таких факторів, як структура
портфелів за видами валют та рентабельність кредитних операцій.

Запропоновано банківським установам проводити комплексну політику забезпечення якості кредитного портM
феля, щоб підвищити конкурентоспроможність та гарантувати безпеку свого функціонування.

The article deals with the properties and quality criteria of banks' credit portfolio. The quality of a bank's loan
portfolio is determined by its ability to provide the maximum possible percentage return on credit operations at acceptable
levels of liquidity and credit risk. Properties regarding the quality of the loan portfolio should be identified and presented
in the form of quantitative and qualitative indicators. The indicators found are compared with the criteria.

The method of express diagnostics of the quality of banks' credit portfolio, which is based on the integral evaluation,
is proposed. The latter takes into account a set of factors using the credit portfolio quality criteria adopted today (risk,
profitability, liquidity). An algorithm for calculating an integral portfolio quality index based on weighted average
estimates of the level of individual criteria is proposed. The use of an integral indicator will allow to evaluate the state of
the bank in the country's banking market or the dynamics of the qualitative characteristics of its credit portfolio.

Express diagnostics of the quality of the loan portfolio of five large banks (with loan portfolios exceeding UAH 10
billion) was carried out. It was found that after the last financial crisis, their portfolios began to improve. For some
banks, the quality of the loan portfolio remains low mainly due to portfolio liquidity problems. There are banks that are
unable to meet the N9 standard. It is suggested that banking institutions implement a comprehensive quality policy for
the loan portfolio to enhance competitiveness and ensure the safety of their operations.
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Econometric models have been constructed that reflect the impact of exogenous factors on the quality of the loan
portfolio. The influence of such factors as the structure of portfolios by types of currencies and the profitability of credit
operations are established. Therefore, due to the increase in the share of national currency loans and the correlation of
interest income and expenses, banking institutions can improve the quality of their portfolios.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Остання фінансова криза загострила про'

блеми розвитку вітчизняної системи банківсь'
кого кредитування, серед яких істотне значен'
ня мало зростання непрацюючих кредитів, що
призвело до зниження якості кредитного пор'
тфеля банків. У той же час аналіз тенденцій
банківського кредитування показав, що біль'
шість банків в умовах посткризового розвитку
економіки для підтримки своєї конкуренто'
спроможності продовжують збільшувати обсяги
виданих кредитів, зберігається ризик їх непо'
вернення. Управління якістю кредитного пор'
тфеля забезпечує компроміс прибутковості,
ліквідності та прийнятного для банку кредит'
ного ризику. Внаслідок цього високі темпи бан'
ківських запозичень нині посилюють потребу
в розробці методики експрес'діагностики
якості кредитного портфеля банків та її засто'
сування під час обгрунтуванні управлінських
рішень, що дозволить підвищити конкуренто'
спроможність та безпеку функціонування су'
часних банків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальнотеоретичні основи якості кре'
дитного портфеля комерційного банку знай'
шли своє відображення в наукових працях:
М.М. Авсєйко, А.Б. Басс, Н.І. Волкової, А.О. Кун'
кель, О.І. Лаврушина, І.В. Ларіонової, П.С. Роуз,
А.М. Тавасієва. В ході аналізу ступеня розроб'
леності досліджуваної проблеми виявлено, що
до теперішнього часу практично відсутні пуб'
лікації, що присвячені експрес'діагностиці
якості кредитного портфеля банків. Слід вка'
зати, що більшість робіт засновано на аналізі
окремих критеріїв якості, до їх числа відно'
сяться праці: Т.В. Гребенник, Н.І. Валенцової,
О.І. Лаврушина, І.Д. Мамонтової, О.П. Терні'
вської.

Високо оцінюючи результати, що отримані
в зазначених роботах, вважаємо за необхідне
зазначити, що залишається ще чимало аспектів,
які вимагають більш поглибленого аналізу, вне'
сення уточнень та доопрацювання. Вивчення
наукових здобутків названих авторів показало,
що є розбіжності при трактуванні поняття кре'

Ключові слова: експрес9діагностика, кредитний портфель, інтегральна оцінка, ризик, при9
бутковість, ліквідність.

Key words: express diagnostics, credit portfolio, integral valuation, risk, profitability, liquidity.

дитного портфеля банківської установи, виз'
наченні критеріїв його якості та виборі систе'
ми фінансових коефіцієнтів, які доцільно вико'
ристовувати для діагностики. Крім того,
відсутні комплексні доробки щодо методично'
го інструментарію експрес'діагностики якості
кредитного портфеля банків.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретичне обгрунтування

та розробка методичного інструментарію екс'
прес'діагностики якості кредитного портфеля
банків та його застосування під час обгрунту'
вання управлінських рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основним видом діяльності будь'якої бан'

ківської установи є кредитування, яке дає мож'
ливість отримувати банкам доходи за умови
правильної та раціональної кредитної політи'
ки. Ефективність проведених кредитних опе'
рацій залежить від якості сформованого кре'
дитного портфеля. У поточних умовах діяль'
ності банківських установ якість кредитного
портфеля стає провідним фактором для успіш'
ного банку як комерційної організації.

У наукових роботах зустрічаються різні
трактування кредитного портфеля, безліч на'
укових підходів до його структури та місця в
портфелі банків. Так, А.М. Тавасієв трактує
портфель як сукупність кредитів, що видані
банком на кожен момент часу [8, c. 514]. Вод'
ночас сукупність структурована за певним кри'
терієм, який є істотним для кредитів. А.Б. Басс
зазначає, що кредитний портфель — це су'
купність залишків заборгованості по активних
кредитних операціях на певну дату [2, c. 43].
І.В. Ларіонова вказує, що кредитний портфель
є сукупністю однорідних груп кредитних вкла'
день [5, c. 47]. Н.І. Волкова та А.О. Кункель роз'
кривають сутність кредитного портфеля як су'
купність усіх банківських позик, що структу'
ровані за певними параметрами відповідно до
завдань визначеної банком кредитної політи'
ки [3, c. 55]. О.І. Лаврушин трактує його так:
сукупність виданих позик, які класифікуються
на основі критеріїв, що пов'язані з різними фак'
торами кредитного ризику або способами за'
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хисту від нього [4, c. 78]. Проведене досліджен'
ня дозволяє авторам дати таке визначення: кре'
дитний портфель — це структурована за пев'
ними критеріями якості сукупність кредитів,
виданих банківською установою відповідно до
її кредитної політики.

Кредитний портфель як економічна катего'
рія визначається в прояві трьох функцій. Розпо'
дільна функція полягає в розподілі та перероз'
поділі позичкового капіталу в розрізі суб'єктів,
що отримують кредитні кошти. Функція заміщен'
ня дійсних грошей кредитними операціями, що
стимулює зростання платоспроможного попиту
населення за допомогою надання кредитів. Фун'
кція мінімізації кредитного ризику дозволяє на
основі постійного моніторингу проводити кре'
дитні операції та формувати об'єктивну інфор'
мацію щодо клієнтів банку [4, c. 82].

Поняття якості є складним та багатогран'
ним. Досить часто в економічній літературі вла'
стивості та якість ототожнюються. Водночас
зустрічається думка, що властивість це атрибут
предмета, прояв його якості. Властивості чого'
небудь можуть проявлятися в процесі взаємодії
об'єктів. Стосовно кредитного портфелю, уза'
гальненою властивістю є структурована су'
купність позичок, ранжованих в залежності від
різних критеріїв, як'от: прибутковість, ліквід'
ність, частка простроченої заборгованості, ча'
стка сформованих резервів на можливі втрати.
Основними складовими якості предмета висту'
пають його властивості. Властивості, щодо
якості кредитного портфеля, потрібно виявля'
ти і представляти у вигляді кількісних та якіс'
них показників. Виявлені показники порівню'
ються з критеріями. Критерій — це база по'
рівняння, виявлені властивості кредитного пор'
тфеля можуть знайти відображення в кількіс'
них та якісних показниках.

Сьогодні існує безліч пропозицій з при'
воду критеріїв якості кредитного портфеля.
А.М. Тавасієв якість кредитного портфеля бан'
ку розглядає з використанням таких критеріїв,
як прибутковість, ступінь кредитного ризику і
забезпеченість [8, с. 515]. А.Б. Басс під якістю
кредитного портфеля розуміє таку властивість
його структури, яка має здатність забезпечу'
вати максимальний рівень прибутковості при
допустимому рівні кредитного ризику та
ліквідності балансу [2 с. 43]. П.С. Роуз дослід'
жує якість кредитного портфеля банку, акцен'
туючи увагу на таких критеріях, як оцінка ри'
зику і надійність банку [7, с. 176]. М.М. Авсєй'
ко зазначає, що поряд з кредитним ризиком
критеріями якості кредитного портфеля висту'
пають також його ліквідність та прибутковість.
[1, с. 36]. Отже, формування банками кредит'
них портфелів являє собою не випадкове об'єд'
нання кредитних активів, а цілеспрямовану
діяльність зі структурування кредитних вимог
з точки зору забезпечення оптимального рівня
прибутковості, ліквідності, а також прийнят'
ного рівня ризику по кредитах. Доцільно виді'
лити три основні критерії якості портфелів:
ризик (кредитний ризик), прибутковість та
ліквідність.

Слід зазначити, що якість кредитного
портфеля суттєво впливає на рівень його
кредитної активності. Сьогодні активізува'
лася діяльність кредитних організацій в на'
прямі кредитування своїх клієнтів, що зму'
шує їх звертати увагу на якість та мож'
ливість диверсифікації кредитного портфе'
ля. Очевидно, що експрес'діагностика якості
кредитного портфеля банків дозволить за'
побігти можливим кредитним ризикам та
втратам у зв'язку з непродуманою кредит'
ною політикою.

Таблиця 1. Критеріальні рівні показників якості кредитного портфеля

Напрям оцінки Показник Контрольний  рівень Вище контрольного 
рівня 

Нижче контрольного 
рівня 

Частка 
показника, % 

1.1. Коефіцієнт дохідності 15 1. Дохідність  
портфеля  

1.2. Рентабельність портфелю 

На рівні банківської 
системи.  
10 балів 

11-20 балів (1 бал за 
кожен розрахунковий 
процентний пункт 
перевищення) 

0-9 балів (1 бал за 
кожен розрахунковий 
відсотковий пункт 
нижче контрольного 
рівня) 20 

2. Рівень кредитного 
ризику 

2. Співвідношення резервів 
до кредитного портфелю 

На рівні банківської 
системи.  
10 балів. 

0-9 балів (1 бал за 
кожен розрахунковий 
процентний пункт 
перевищення) 

11-20 балів (1 бал за 
кожен розрахунковий 
процентний пункт 
нижче контрольного 
рівня) 

30 

3.1. Норматив Н7 Норматив 25% (не 
більше). 
10 балів 

15 3. Рівень ліквідності 
портфеля 

3.2. Норматив Н9 Норматив 5% (не 
більше). 
10 балів 

0-9 балів (1 бал за 
кожен розрахунковий 
процентний пункт 
перевищення) 

11-20 балів (1 бал за 
кожен розрахунковий 
процентний пункт 
нижче контрольного 
рівня) 

20 
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Як зазначають Ейхлер Л.В. та Гаврилен'
ко Н.Г. експрес'діагностика передбачає неве'
ликі витрати часу для отримання попередньої
оцінки. Для більш детального аналізу прово'
дяться додаткові аналітичні дослідження по ви'
ділених напрямках. Мета її проведення — знай'
ти та виділити найбільш складні проблеми уп'
равління організацією [10, с. 13]. Загалом роль
діагностики полягає в інформаційно'аналітич'
ному забезпеченні процесу прийняття та реал'
ізації управлінського рішення на рівні банківсь'
кої установи. Від того наскільки достовірна та
повна інформація формується в процесі діаг'
ностики, залежить якість прийнятого рішення.

На нашу думку, експрес'діагностика якості
кредитного портфеля банків повинна будува'
тися на інтегральній оцінці, яка враховує су'
купність чинників із застосуванням прийнятих
сьогодні критеріїв якості кредитного портфе'
ля [9, c. 6]. Доцільно під час розрахунку інтег'
рального показника якості портфеля викорис'
тати підхід середньозваженої оцінки рівня ок'
ремих критеріїв (табл. 1). Застосування інтег'
рального показника дозволить провести по'
рівняльну експрес'діагностику якості кредит'
ного портфеля банківських установ або оціни'
ти динаміку якісних характеристик портфеля
окремого банку.

Дохідність кредитного портфеля плануєть'
ся оцінити за коефіцієнтом дохідності та рен'
табельністю. Перший показник визначається як
співвідношення процентних доходів до кредит'
ного портфеля. Другий — як співвідношенням
чистих процентних доходів (різниця між про'
центними доходами та витратами) до кредит'
ного портфеля. Рівень кредитного ризику ви'
значається за співвідношенням резервів до кре'
дитного портфелю. Рівень ліквідності портфе'
ля відображає швидкість продажу кредитів.
Нормативи Н7 та Н9 використовуються для
оцінки ліквідності [6].

Формули розрахунку балів:
Випадок 1. Чим більше значення показни'

ка, тим вище якість кредитного портфеля (ко'
ефіцієнт дохідності, рентабельність портфеля):

Пб = (Зн — Кр)/(Кр:10) + 10 (1).
Випадок 2. Чим менше значення показника,

тим вище якість кредитного портфеля (спів'
відношення резервів до кредитного портфеля,
нормативи Н7 та Н9):

Пб = (Кр'Зн)/(Кр:10) + 10 (2),
де Пб — кількість балів відповідно до зна'

чення показника;
Кр — контрольний рівень;
Зн — значення показника, що розраховано

по даним банку.

Якщо розмір відхилення фактичного зна'
чення від граничного більше 100%, то цьому по'
казнику дається оцінка в 0 (або 20) балів.

Таким чином, інтегральний показник якості
кредитного портфеля буде мати вид:

І = 0,15*Пб1.1 + 0,20*Пб1.2 + 0,30*Пб2 +
+ 0,15*Пб3.1 + 0,20*Пб3.2 (3),

де І — інтегральний показник якості кре'
дитного портфеля;

Пб1.1 — бали по коефіцієнту дохідності кре'
дитного портфеля;

Пб1.2 — бали по рентабельності кредитного
портфеля;

Пб2 — бали по співвідношенню резервів до
кредитного портфеля;

Пб3.1 — бали по нормативу Н7;
Пб3.2 — бали по нормативу Н9.
Водночас за допомогою подібного показни'

ка можна оцінити також якість кредитної діяль'
ності банківської системи загалом, вибравши при
цьому період, коли збалансованість кредитного
портфеля була очевидною, а економічне зростан'
ня характеризувалося стійкими показниками.

Отже, в межах даної методики проведення
експрес'діагностики якості кредитного порт'
феля банків виділяється наступний ряд
найбільш узагальнених етапів:

1. Збір необхідної банківської інформації та
оцінка її достовірності.

2. Оцінка дохідності кредитного портфеля
за коефіцієнтом дохідності та рентабельністю
портфеля.

3. Оцінка кредитного ризику портфеля за
співвідношенням резервів до кредитного пор'
тфеля.

4. Оцінка ліквідності кредитного портфеля
за нормативами Н7 та Н9.

5. Розрахунок інтегрального показника
якості кредитного портфеля та інтерпретація
результатів.

5. Визначення "узьких" місць та пошук ре'
зервів.

Для проведення експрес'діагностики якості
кредитного портфеля банків використано
фінансову звітність п'яти великих установ (з
кредитними портфелями більше 10 млрд. грн)
та статистичні дані НБУ. Зокрема ПАТ "Укр'
газбанк" (банк 1), ПАТ "Райффайзен банк
Аваль" (банк 2), ПАТ "Альфа банк" (банк 3),
ПАТ "Перший Український міжнародний банк"
(банк 4), ПАТ "Південний" (банк 5). Таким чи'
ном, обрано один банк з державною часткою,
два банки іноземних банківських груп та два
банки з приватним капіталом.

Оцінка дохідності портфеля передбачає
розрахунок коефіцієнта дохідності та його
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прибутковості (табл. 2). Найбільшу дохідність
на 1 січня 2019 р. мають кредитні портфелі ПАТ
"Перший Український міжнародний банк"
(24,08%) та ПАТ "Альфа банк" (21,19%), най'
меншу — ПАТ "Південний" (15,11%). Необхід'
но вказати, що по сукупному портфелю вона
коливалася в межах 18,85—21,62%. На кінець
періоду, що аналізується вона становила
19,63%. Слід вказати, що у 2018 р. вона зросла
у порівняні з попереднім роком. Це може бути
пов'язано із підвищенням процентних ставок по
кредитам. Дохідність портфеля банківської
системи є досить високою. У 2015—2018 рр.
коливалася в межах 19,68—25,05%. Була вищою
в останні роки ніж дохідність сукупного порт'
феля п'яти банків. Це можна пояснити суттєвим
впливом націоналізації ПАТ "Приватбанк" на
банківську систему та її основні показники. Бали
по дохідності портфеля відображають цей вплив
у 2017—2018 рр. Так, вони є нижчими, ніж у 2016
р. Тільки ПАТ "Перший Український міжнарод'
ний банк" в останньому році досяг по балам ета'
лонного рівня банківської системи (10 балів).

Прибутковість скупного кредитного порт'
фелю п'яти банків у 2015 р. впала з 10,21% до
8,06%. У наступних роках вона тільки зростала
і на 1.01.2019 р. становила вже 11,46%. Така тен'
денція спостерігається і по банківській системі
в цілому. Падіння до 6,14%, подальше зростан'
ня до 12,31%. Серед обраних банків тільки у
ПАТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "Пер'
ший Український міжнародний банк" прибут'
ковість кредитного портфеля була вищою ніж
по банківській системі. Так, у ПАТ "Райффай'
зен банк Аваль" цей показник коливався в ме'
жах 14,81—16,24%. Найгірша ситуація у ПАТ
"Південний". Прибутковість його портфеля є
дуже низькою, коливається в межах 3,32—
7,30%. Це пов'язано з високою вартістю його
ресурсної бази. Відповідно, ПАТ "Райффайзен

банк Аваль" має досить високі бали. Так, у
2015—2016 рр. вони сягали 20. У наступних ро'
ках вони зменшувалися і становили на 1.01.2019 р.
вже 12. ПАТ "Перший Український міжнарод'
ний банк" також мав бали вище еталонного
рівня банківської системи (10 балів). Вони ко'
ливалися межах у 10—13 балів. У ПАТ "Півден'
ний" бали були найнижчими (4—6).

Динаміку ризику кредитного портфеля,
який розраховується як відношення резерву за
кредитними операціями банку до суми кредит'
ного портфеля, представлено в таблиці 3. Су'
купний ризик кредитного портфеля банків ко'
ливався, у 2015 р. він зріс з 29,38% до 59,99%, у
наступних роках почав скорочуватися і на
1.01.2019 р. становив 19,58%. Протягом всього
періоду, що аналізується ризик портфеля по'
зичок ПАТ "Укргазбанк" коливався в межах
18,47%—74,52%, ПАТ "Райффайзен банк
Аваль" — 8,95%—93,94%, ПАТ "Альфа банк" —
15,23%—93,94%, ПАТ "Перший Український
міжнародний банк" — 15,15%—40,17%, ПАТ
"Південний" — 7,09%—11,82%. Можна спосте'
рігати тенденцію зменшення ризику кредит'
ного портфеля майже у всіх банків у 2016—
2018 рр. Політика формування резервів носить
досить різноплановий характер. Зменшення
цього відношення в складних умовах не може
бути підтвердженням поліпшення якості кре'
дитного портфеля, а швидше викликано зрос'
танням проблем. Однак можна стверджувати,
що ситуація у 2016—2018 рр. поліпшилася в бан'
ківському секторі. Банки, що аналізуються,
почали менше формувати резерви. Основні об'
сяги резервів були сформовані у 2014—2015 рр.
Надалі вони почали їх списувати. Ризик кредит'
ного портфеля по системі є досить високим. Це
пояснюється націоналізацією ПАТ "Приват'
банк". Банк почав формувати свої резерви у
повному обсязі. Так, на 1.01.2019 р. його резер'

Банки 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Дохідність портфеля % 

Банківська система 19,68 19,70 25,05 22,61 23,71 Бали по дохідності портфеля 

Банк 1  27,96 25,02 26,91 20,43 18,44 14 13 11 9 8 
Банк 2 21,85 24,59 23,40 18,63 18,63 11 12 9 8 8 
Банк 3 18,47 19,74 20,91 19,44 21,19 9 10 8 9 9 
Банк 4 18,66 19,96 20,27 20,23 24,08 9 10 8 9 10 
Банк 5 12,82 13,72 13,86 12,77 15,11 7 7 6 6 6 
Разом 19,85 20,97 21,62 18,85 19,63 10 11 9 8 8 

Прибутковість кредитного портфеля 
Банківська система 7,91 6,14 8,66 9,77 12,31 Бали по прибутковості кредитного портфеля 

Банк 1  10,74 5,18 3,56 7,01 7,04 14 8 4 7 6 
Банк 2 16,24 15,70 17,59 15,29 14,81 20 20 20 16 12 
Банк 3 6,71 4,38 6,83 9,87 11,66 8 7 8 10 9 
Банк 4 9,05 8,17 8,50 11,81 15,11 11 13 10 12 12 
Банк 5 4,15 3,53 3,32 5,13 7,30 5 6 4 5 6 
Разом 10,21 8,06 8,86 10,46 11,46 13 13 10 11 9 

Таблиця 2. Оцінка дохідності кредитного портфеля у 2015—2019 рр. (станом на 1 січня)
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ви становили 241 млрд грн, по системі загалом
545 млрд грн, тобто майже 44%. У випадку, якщо
його не враховувати, то ризик кредитного пор'
тфеля по системі буде становити лише 56,05%

Відповідно, на початок 2017 р. та 2018 р. бан'
ки отримали досить високі бали в межах 16—
19. Слід вказати, що ПАТ "Укргазбанк" (на
1.01.2015 р.) та ПАТ "Райффайзен банк Аваль"
(на 1.01.2015 та 1.01.2016 р.) мали резерви, що
перевищували системний рівень у 2 рази. Отже,
отримали 0 балів.

Ліквідність портфелів визначаємо по нор'
мативам Н7 та Н9. Як свідчать дані таблиці 4,
значення нормативу Н7 періодично не викону'
валися обраними банками. Так, не виконував
ПАТ "Укргазбанк" на 01.01.2015—2017 рр.,
ПАТ "Райффайзен банк Аваль" на 01.01.2016 р.,
ПАТ "Альфа банк" на 01.01.2016—2019 рр.,
ПАТ "Перший Український міжнародний банк"
на 01.01.2016—2018 рр., ПАТ "Південний" на
01.01.2016—2018 рр. Відповідно, досить часто
бали є досить низькими. ПАТ "Альфа банк" та
ПАТ "Перший Український міжнародний банк"
отримували 0 балів через перевищення їх зна'
чень нормативу у 2 рази і більше.

Аналогічна ситуація і з нормати'
вом Н9. Не виконував ПАТ "Райф'
файзен банк Аваль" на 01.01.2016 рр.,
ПАТ "Альфа банк" на 01.01.2017—
2018 рр., ПАТ "Перший Український
міжнародний банк" на всі дати, ПАТ
"Південний" на 01.01.2016—2018. Ос'

танні дві банківські установи отримували 0
балів. ПАТ "Перший Український міжнародний
банк" потягом всього періоду перевищував нор'
матив у 2 рази і більше.

Загальні результати експрес'діагностики
за інтегральною оцінкою якості свідчать, що
ПАТ "Укргазбанк" та ПАТ "Райффайзен банк
Аваль" у 2015—2018 рр. мали досить високу
якість кредитного портфеля (середні значення
інтегрального показника 11 та 13 балів) (табл.
5). Ситуація у ПАТ "Перший Український між'
народний банк" є гіршою (середнє значення 8).
Динаміка якості переважно пояснюється
ліквідністю кредитного портфеля. Він не вико'
нував норматив максимального розміру кре'
дитів, гарантій та поручительств, наданих од'
ному інсайдеру (Н9). У ПАТ "Альфа банк" пе'
ріодично з'являлися проблеми з ліквідністю та
прибутковістю портфеля, що пояснює середнє
значення інтегрального показника 9 балів.

Складна ситуація з якість кредитного пор'
тфеля спостерігається у ПАТ "Південний". За
останні чотири роки він мав значення інтеграль'
ного показника в межах 6—7 балів. По норма'
тиву максимального розміру кредитів, гарантій

Банки 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Ризик кредитного портфеля, % Бали по ризику кредитного портфеля 

Банківська система 19,68 19,70 25,05 22,61 23,71      
Банк 1  27,96 25,02 26,91 20,43 18,44 0 7 16 17 18 
Банк 2 21,85 24,59 23,40 18,63 18,63 0 0 9 18 19 
Банк 3 18,47 19,74 20,91 19,44 21,19 12 9 16 17 17 
Банк 4 18,66 19,96 20,27 20,23 24,08 12 11 15 17 16 
Банк 5 12,82 13,72 13,86 12,77 15,11 16 18 19 19 19 
Разом 19,85 20,97 21,62 18,85 19,63 5 6 14 17 18 

Таблиця 3. Оцінка кредитного ризику портфеля у 2015—2019 рр. (станом на 1 січня)

Банки 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Норматив Н7 (25%) 

Банківська система 25 25 25 25 25 Бали по нормативу Н7 

Банк 1  33,54 43,14 32,19 19,55 19,66 7 3 7 20 12 
Банк 2 18,56 26,85 19,64 11,2 10,13 13 9 12 16 16 
Банк 3 23,7 74,73 51,49 42,87 33,46 11 0 0 3 7 
Банк 4 21,29 36,64 104,86 173,81 15,3 11 5 0 0 14 
Банк 5 24,53 31,82 34,94 33,46 22,67 10 7 6 7 11 

Норматив Н9 (5%) 
Банківська система 5 5 5 5 5 Бали по нормативу Н9 

Банк 1  0,11 0,3 0,86 0,30 0,32 20 19 18 20 19 
Банк 2 4,1 7,99 4,89 2,27 0,37 12 4 10 15 19 
Банк 3 0,06 3,97 6,04 9,71 0,45 20 12 8 1 19 
Банк 4 16,7 19,68 93,84 173,81 83,16 0 0 0 0 0 
Банк 5 4,39 20,89 34,62 40,65 10,02 11 0 0 0 0 

Таблиця 4. Оцінка ліквідності кредитного портфеля у 2015—2019 рр. (станом на 1 січня)

Банки 2015 2016 2017 2018 2019 Середні 
Банк 1  12 10 10 13 11 11 
Банк 2 13 11 13 14 14 13 
Банк 3 11 8 8 8 12 9 
Банк 4 9 8 7 8 9 8 
Банк 5 9 7 6 7 7 7 

Таблиця 5. Інтегральна оцінка якості кредитного
портфеля банків (станом на 1 січня)
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та поручительств, наданих одному інсайдеру
(Н9) банківська установа не набрала балів
зовсім. Крім того, ПАТ "Південний" мав досить
низьку прибутковість портфеля.

У зв'язку із зростанням обсягів проведення
кредитних операцій постає необхідність удос'
коналення наявних методів підвищення якості
власного кредитного портфеля. Виникає потре'
ба у виявленні екзогенних чинників, які обумов'
люють якість такого портфеля, що формує
підгрунтя для застосування сучасних інстру'
ментів економетричного моделювання фінан'
сово'економічних процесів.

Інтегральний показник якості кредитного
портфеля приймаємо за залежну величину (у).
На цей показник можуть впливати різні фак'
тори, а саме: питома вага кредитних портфелів
в загальній сумі банківських активів — х1
(відображає тип кредитної політики банків);
частка кредитів суб'єктам господарювання в
портфелі — х2 (характеризує пріоритетність
кредитування корпоративного сектору); пито'
ма вага кредитів в національній валюті в порт'
фелі — х3 (відображає структуру портфелів за
видами валют); співвідношення процентних
доходів та процентних витрат — х4; (характе'
ризує рентабельність кредитних операцій).

У таблиці 6 наведено вхідні дані розрахун'
ку факторів регресії, яка пояснить ступінь
впливу чотирьох факторів на інтегральний по'
казник якості кредитного портфеля.

Результати регресійного аналізу
остаточної моделі наведено в таб'
лиці 7. За t'статистикою змінні х3 та
х4 значимі. Інші змінні відкинуто ос'
кільки їх t'статистика не відповідає
нормативу (х1 та х2). Регресійна ста'
тистика для двохфакторної еконо'
метричної моделі: коефіцієнти коре'

ляції та детермінації — 0,759 та 0,576; фактич'
не значення F'критерію Фішера — 14,944. Отже,
двохфакторна модель є адекватною.

Отже, для банків, що аналізуються, факто'
рами впливу на якість їх кредитних портфелів
є: по'перше, структура портфелів за видами
валют (коефіцієнт 0,078); по'друге, рента'
бельність кредитних операцій (коефіцієнт
0,675). Завдяки відповідній та зваженій політиці
установи можуть підвищити якість власних
портфелів шляхом забезпечення зростання
питомої ваги позичок в національній валюті, а
також збільшення співвідношення процентних
доходів та витрат.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

У процесі дослідження встановлено, що
кредитний портфель — це структурована за
певними критеріями якості сукупність кре'
дитів, виданих банківською установою відпов'
ідно до її кредитної політики. Його якість виз'
начається властивістю забезпечити максималь'
но можливу процентну прибутковість кредит'
них операцій при допустимих рівнях ліквідності
та кредитного ризику. У загальному вигляді
ризик, прибутковість та ліквідність є суттєви'
ми властивостями якості будь'якого портфе'
ля активів, який формується банком.

Рік y х1 х 2 х 3 х 4 y х1 х 2 х 3 х 4 
Банк 1 Банк 2 

2015 12 47,72 85,47 71,70 1,62 13 63,39 70,52 58,00 3,90 
2016 10 33,76 89,45 57,79 1,26 11 49,32 73,55 74,70 2,77 
2017 10 37,75 94,13 71,87 1,15 13 50,01 81,63 85,18 4,03 
2018 13 48,52 94,88 52,75 1,52 14 47,69 89,48 80,47 5,58 
2019 11 48,94 93,87 56,90 1,62 14 56,90 89,98 74,65 4,88 

Банк 3 Банк 4 
2015 11 69,79 81,06 42,95 1,57 9 72,90 88,03 45,32 1,94 
2016 8 64,83 85,65 36,07 1,29 8 69,83 87,77 42,50 1,69 
2017 8 65,79 79,55 31,31 1,48 7 55,57 86,14 48,04 1,72 
2018 8 48,70 69,51 41,14 2,03 8 46,67 77,75 56,82 2,40 
2019 12 46,68 61,94 48,34 2,22 9 46,02 69,46 70,57 2,68 

Банк 5 
2015 9 71,76 96,54 41,71 1,48 
2016 7 61,61 97,57 36,45 1,35 
2017 6 65,74 98,09 36,34 1,31 
2018 7 58,55 98,37 36,10 1,67 
2019 7 58,44 98,56 47,20 1,93 

Таблиця 6. Вхідні дані розрахунку факторів регресії

Показники Коефіцієнти Стандартна помилка t- 
статистика 

Нижні 
95% 

Верхні 
95% 

Y 4,130 1,216 3,396 1,608 6,651 
х3 0,078 0,029 2,694 0,018 0,138 
х4 0,675 0,388 1,939 0,130 1,480 

Таблиця 7. Результати регресійного аналізу
двохфакторної моделі
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Визначено, що експрес'діагностика якості
кредитного портфеля банків повинна будувати'
ся на інтегральній оцінці, яка враховує су'
купність чинників із застосуванням прийнятих
сьогодні критеріїв якості кредитного портфеля.
Результати експрес'діагностики якості кредит'
ного портфеля банківських установ свідчать, що
після останньої фінансової кризи стан їх порт'
фелів став поліпшуватися. Хоча для деяких
банків якість кредитного портфеля залишаєть'
ся низькою переважно через проблеми з
ліквідністю портфеля. Є банки, які не в змозі
виконати норматив Н9. Банківським установам
необхідно проводити комплексну політику за'
безпечення якості кредитного портфеля, для
того щоб підвищити конкурентоспроможність
та гарантувати безпеку функціонування в умо'
вах невизначеності і перманентних фінансово'
економічних криз.

Встановлено, що екзогенними факторами
впливу на якість кредитних портфелів виступа'
ють: 1) структура портфелів за видами валют;
2) рентабельність кредитних операцій. Отже,
шляхом забезпечення зростання питомої ваги
позичок у національній валюті, а також збіль'
шення співвідношення процентних доходів та
витрат банківські установи можуть підвищити
якість власних портфелів.
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SECTOR FEATURES OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES

Метою написання статті є аналіз галузевих особливостей інвестиційної привабливості підприємств України.
Основними завданнями дослідження є: аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності підприємств за видами екоM
номічної діяльності; визначення рівня інвестиційної привабливості різних галузей народного господарства; обгрунM
тування основних напрямів розвитку інвестиційної привабливості підприємств за видами їх економічної діяльності.

Дослідження галузевих особливостей інвестиційної привабливості в Україні дає можливість зробити висновки,
що в державі діє законодавчоMнормативна база щодо створення сприятливого інвестиційного клімату на підприємM
ствах за видами економічної діяльності. Серед основних законодавчих актів, що регламентують галузеву інвестиційM
ну діяльність є Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з меM
тою створення нових робочих місць" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст. 410), Розпорядження Кабінету
Міністрів України "Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки" від 14 серпня 2013 р. № 843Mр. ОдM
нак ці документи не зміненно до сучасних вимог іноземних інвесторів та перспектив розвитку підприємств за видами
економічної діяльності.

Проаналізовано, що у 2018 році у структурі капітальних інвестицій найбільший пріоритет залучення належав
підприємствам промисловості — 35% від загальної суми, сільського, лісового та рибного господарства — 11,42%,
будівництва — 9,68%, торгівлі — 8,95%, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності
— 8,65%, державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування — 7,71% та інформації, телекоM
мунікації — 5,16%. Що підтверджує державне стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетні галузі економіM
ки.

Обгрунтовано подальші напрями удосконалення інвестиційної привабливості підприємств за видами економічM
ної діяльності, а саме: розроблення механізму та удосконалення законодавчоMнормативної бази щодо інвестиційної
діяльності, сприяння розвитку партнерських відносин держави та бізнесу через державноMприватне партнерство,
підтримка заходів у напрямі розвитку інвестиційної інфраструктури.

The purpose of this article is to analyze the sectoral features of the investment attractiveness of Ukrainian enterprises.
The main tasks of the study are: analysis of the current state of investment activity of enterprises by types of economic
activity; determining the level of investment attractiveness of different sectors of the economy; substantiation of the
main directions of development of investment attractiveness of enterprises by types of their economic activity.

The study of sectoral features of investment attractiveness in Ukraine makes it possible to conclude that the state has
a legislative framework to create a favorable investment climate in enterprises by type of economic activity. Among the
main legislative acts regulating sectoral investment activity is the Law of Ukraine "On stimulating investment activity in
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Скорочення обсягу іноземних інвестицій
через тривалу напруженість у світовій торгівлі,
уповільнює глобальне економічне зростання.
Тому Україна не стала винятком, адже саме
одну з найважливіших ролей у забезпеченні
сталого розвитку економіки держави відіграє
позитивна динаміка капітальних інвестицій.
Аналіз сучасного стану інвестиційної політи'
ки держави та залучення інвестицій підприєм'
ствами за видами економічної діяльності є до'
сить актуальним, адже дозволяє виявити основ'
ні проблеми пріоритетності галузей народно'
го господарства та об'єктів для інвестування.
Отже, обгрунтування основних напрямів удос'
коналення інвестиційної привабливості пріори'
тетних галузей економіки, дозолить створити
дієву національну інвестиційну політику, а це
збільшить залучення інвестицій та інвесторів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розвитку механізму активізації
інвестиційних процесів в усіх галузях народно'
го господарства, підвищення інвестиційної при'
вабливості підприємств за видами економічної

priority sectors of the economy for the purpose of creating new jobs" (Verkhovna Rada, 2013, vol. 32, Article 410), Cabinet
of Ministers Order Of Ukraine "On approval of the list of priority sectors of the economy" of 14 August 2013 vol 843Mp.
However, these documents do not change the current requirements of foreign investors and the prospects of enterprise
development by type of economic activity.

It is analyzed that in 2018 in the structure of capital investments the highest priority of attraction belonged to the
enterprises of industry — 35% of the total amount, agriculture, forestry and fisheries — 11,42%, construction — 9,68%,
trade — 8,95%, transport, warehousing, postal and courier activities — 8.65%, public administration and defense;
compulsory social security — 7.71% and information, telecommunications — 5.16%. Which confirms the state stimulation
of investment activity in priority sectors of the economy.

Further directions for improving the investment attractiveness of enterprises by types of economic activity are
substantiated, namely: developing a mechanism and improving the legislative and regulatory framework for investment
activity, promoting the development of stateMbusiness partnerships through publicMprivate partnerships, supporting
measures in the development of investment infrastructure.

Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна
привабливість, галузеві особливості інвестиційної привабливості, освоєння капітальних інвес9
тицій.

Key words: investments, capital investments, investment activity, investment attractiveness, sectoral
features of investment attractiveness, development of capital investments.

діяльності та їх державної підтримки нині при'
діляється багато уваги. Цим проблемам присвя'
чено наукові праці багатьох вчених'економіс'
тів, зокрема К.С. Берестового, О.Г. Бобрової,
О.А. Бондаренка, О.П. Бондарчука, С.О. Гут'
кевич, О.М. Дуфенюк, І.О. Іртищевої, М.І. Кі'
сіля, В.В. Ковальова, М.Ю. Коденської, Г.П. Лай'
ко, О.М. Могильного, Г.М. Підлісецького,
Г.В. Сєніної, М.І. Стегней, А.В. Чупіса, В.С. Ше'
баніна та інших. Сучасні глобалізаційні проце'
си, світові тенденції економічного розвитку ви'
сувають нові вимоги до формування інвести'
ційного механізму в Україні і галузеві особли'
вості, в контексті імплементації європейсько'
го досвіду, є визначальним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є аналіз галузевих
особливостей інвестиційної привабливості
підприємств України. Основними завданнями
дослідження є: аналіз сучасного стану інвести'
ційної діяльності підприємств за видами еко'
номічної діяльності; визначення рівня інвести'
ційної привабливості різних галузей народно'
го господарства; обгрунтування основних на'
прямів розвитку інвестиційної привабливості
підприємств за видами їх економічної діяль'
ності.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розвиток галузей народного господарства
відіграє значну роль у будові сталого еконо'
мічного зростання держави та її конкуренто'
спроможності серед країн Європейського еко'
номічного простору. Дослідження питання
щодо фінансування відповідних галузей набу'
ває надзвичайної актуальності. Однією із роз'
повсюджених форм фінансування виступають
інвестиції.

За даними Державної служби статисти'
ки України з 2010 по 2018 рік сума капіталь'
них інвестицій зросла з 180576 млн грн до
578726 млн грн або у 3,2 рази (таблиця 1) [1].
Такі зміни відбулися завдяки проведенню
комплексної політики ринкових реформ та
вдосконаленню механізму боротьби з коруп'
цією.

Найбільші темпи зростання капітальних
інвестицій на підприємствах за видами еконо'
мічної діяльності у 2010—2018 рр. є: сільсько'
го, лісового та рибного господарств у 5,98 разів;
державного управління й оборони; обов'язко'
вого соціального страхування у 5,74 рази; охо'
рони здоров'я та надання соціальної допомоги
у 4,24 рази; діяльності у сфері адміністратив'
ного та допоміжного обслуговування у 3,98 ра'
зів; мистецтва, спорту, розваг та відпочинку у
3,85 разів та промисловості у 3,61 рази (табл.
1).

В Україні діє Закон України "Про стимулю'
вання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових
робочих місць" (Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2013, № 32, ст. 410), метою якого є ство'
рення умов для активізації інвестиційної діяль'
ності шляхом концентрації ресурсів держави на
пріоритетних напрямах розвитку економіки з
метою запровадження новітніх та енергозбе'
рігаючих технологій, створення нових робочих
місць, розвитку регіонів [2].

Відповідно до Розпорядження Кабінету
Міністрів Українивід 14 серпня 2013 р. № 843'
р "Про затвердження переліку пріоритетних
галузей економіки" [3] сформовано перелік
пріоритетних галузей економіки, серед яких:

1. Агропромисловий комплекс за напряма'
ми — виробництво, зберігання харчових про'
дуктів, у тому числі дитячого харчування, а та'
кож виробництво біопалива, з орієнтацією на
імпортозаміщення.

2. Житлово'комунальний комплекс за на'
прямами:

створення об'єктів поводження з відхода'
ми (побутовими, промисловими та відходами,
які утворилися в результаті добування та пе'
рероблення корисних копалин і виробництва
електричної та теплової енергії);

будівництво, реконструкція і технічне пе'
реоснащення у сфері теплопостачання, центра'
лізованого водопостачання та водовідведення.

3. Машинобудівний комплекс за напрямами
— виробництво нових та імпортозаміщуючих

 2010 2012 2014 2016 2018 Темп 
зростання

Сільське господарство, лісове господарство та рибне 
господарство 

11062,6 18883,7 18795,7 50484 66104,1 5,98 

Промисловість 55384,4 91598,4 86242 117754 199896 3,61 
Будівництво 29767 40760,3 36056,7 44444 55993,9 1,88 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

18550,4 24531,6 20715,7 29956,8 51817,6 2,79 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

19322,4 32413 15498,2 25107,8 50078,3 2,59 

Тимчасове розміщування й організація харчування 1033,2 2264,9 1482 1477,9 2675,1 2,59 
Інформація та телекомунікації 8625,8 10167,7 8175,1 15651,2 29884,9 3,46 
Фінансова та страхова діяльність 5861,5 7353,3 6214,5 7678,7 10652,3 1,82 
Операції з нерухомим майном 9861 12368,6 11230,2 19665 27556,8 2,79 
Професійна, наукова та технічна діяльність 4991,7 9021,3 2921,5 6579,4 10798,2 2,16 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

2973,8 4973,9 3565,1 10009,2 11837,8 3,98 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 
страхування 

7769,9 11692,8 5808 22380,8 44597,8 5,74 

Освіта 1818,4 1463,5 820,9 2257,3 4460 2,45 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1920,1 2707,2 1223,9 4479 8138,8 4,24 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 976,7 2598 508,7 969,9 3663,2 3,75 
Надання інших видів послуг 656,6 457,8 161,7 321,5 571,6 0,87 
Усього 180576 273256 219420 359216 578726 3,20 

Таблиця 1. Динаміка капітальних інвестицій за видами економічної діяльності
за 2010—2018 рр., млн грн

Джерело: складено та розраховано за даними Державної служби статистки України [1].
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видів комп'ютерів, електронної та оптичної
продукції, машин і устаткування, електрично'
го устаткування, автотранспортних та інших
транспортних засобів.

4. Транспортна інфраструктура за напряма'
ми — будівництво, реконструкція і технічне
переоснащення у сфері транспортної інфра'
структури.

5. Курортно'рекреаційна сфера і туризм за
напрямами — будівництво курортно'рекреа'
ційних об'єктів та об'єктів туристичної інфра'
структури.

6. Переробна промисловість за напрямом —
імпортозаміщуюче металургійне виробництво
[3].

Аналіз виконання розпорядження підтвер'
джують і дані Державної служби статистики
України. Так, у 2018 році у структурі капіталь'
них інвестицій найбільший пріоритет належав
підприємствам промисловості — 35% від за'
гальної суми, сільського, лісового та рибного
господарства — 11,42%, будівництва — 9,68%,
торгівлі — 8,95%, транспорту, складського гос'
подарства, поштової та кур'єрської діяльності
— 8,65%, державного управління й оборони;
обов'язкового соціального страхування —
7,71% та інформації, телекомунікації — 5,16%
(рис. 1).

Капітальні інвестиції за видами промисло'
вості у аналізованому періоді розподілялися так:
переробна промисловість — 49,44% від загаль'
ної суми (з них: металургійне виробництво, ви'
робництво готових металевих виробів, крім ма'
шин та устаткування — 14,23%, виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових ви'
робів — 12,85%), добувна промисловість і розроб'
лення кар'єрів — 29,41%, постачання електрое'
нергії, газу, пари та кондиційованого повітря —
19,45%, водопостачання; каналізація, поводження
з відходами — 1,70%. Негативним є вкладання
незначних інвестицій в локомотив прогресу —
машинобудування, відтворення основних за'
собів якого формує цикли економічного підне'
сення (3,03% від загальної суми капітальних
інвестицій за видами промисловості).

Сьогодні кардинально змінилася ситуація у
вкладанні капітальних інвестицій в державне уп'
равлінні та оборону. Частка капіталовкладень у
галузь за останні 8 років зросла в понад п'ять
разів. Об'єктивною причиною цього є війна. Але
нинішні вкладення спрямовуються не лише на
потреби армії, а й на розвиток військово'про'
мислового комплексу та власне реформу дер'
жавного управління. Інвестовані кошти в дер'
жавне управлінні та оборону, найбільше прояви'
лися у матеріальній укомплектованості війська.
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34%
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Рис. 1. Структура капітальних інвестицій підприємств за видами економічної діяльності
у 2018 році, %

Джерело: [1].
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Головним іноземним інвестором для Украї'
ни залишається Європейський банк реконст'
рукції та розвитку (далі, ЄБРР), що визначив
операційні та стратегічні пріоритети на найб'
лижчі п'ять років. ЄБРР буде приділяти особ'
ливу увагу проектам, в яких інвестиції будуть
поєднуватися з просуванням реформ у таких
сферах, як приватизація, енергетична безпека
та ефективність, фінансовий сектор, торгівля і
інфраструктура. ЄБРР буде сприяти у стиму'
люванні участі приватного сектора в усіх галу'
зях і подальшої комерціалізації компаній дер'
жавного сектора. Банк також продовжить
підтримку впровадження сучасних підходів до
закупівель в державному секторі і ефективно'
го управління [5]. Серед інших напрямів робо'
ти в рамках нової стратегії — сприяння торгівлі
та інвестиціям, розширення інфраструктурних
зв'язків і підтримки наближення до стандартів
ЄС: банк буде інвестувати в поліпшення пов'я'
заності через розвиток інфраструктури, допо'
магати в збільшенні торгових і інвестиційних
потоків. Головним завданням уряду країни є уз'
годження всіх законодавчо'нормативних актів
для впровадження ефективної нової стратегії.

Для подальшого покращення інвестиційно'
го клімату України актуальним на сьогодні є
питання удосконалення правової та організа'
ційної бази для підвищення дієздатності ме'
ханізмів забезпечення сприятливого інвести'
ційного клімату й формування основи збере'
ження та підвищення конкурентоспромож'
ності вітчизняної економіки [6].

Головними напрямами удосконалення інве'
стиційної привабливості підприємств за вида'
ми економічної діяльності є:

— розроблення механізму інвестиційної
привабливості підприємств з урахуванням га'
лузевої та регіональної особливості;

— удосконалення законодавчо'норматив'
ної бази щодо інвестиційного клімату;

— подальше сприяння розвитку партнерсь'
ких відносин держави та бізнесу через держав'
но'приватне партнерство (ДПП);

— підтримка заходів в напрямі розвитку
інвестиційної інфраструктури (створення ре'
гіональної мережі індустріальних парків і на'
дання державної підтримки суб'єктам, які ство'
рюють такі парки, визначені як один із пріори'
тетних напрямів розвитку регіонів);

— повноцінне функціонування Національної
інвестиційної ради, метою діяльності якої є роз'
роблення пропозицій щодо стимулювання та
розвитку інвестиційної діяльності в Україні,
формування привабливого інвестиційного
іміджу України, у тому числі з урахуванням най'

кращої міжнародної практики; сприяння фор'
муванню основних напрямів державної політи'
ки щодо поліпшення інвестиційного клімату в
Україні; напрацювання пропозицій щодо стра'
тегічних напрямів розвитку інвестиційного по'
тенціалу України, стимулювання іноземних та
національних інвестицій в розвиток економіки
держави; вивчення ініціатив та потенційних про'
позицій щодо інвестиційних проектів, а також
практики взаємодії суб'єктів інвестиційної
діяльності з державними органами; аналіз та
узагальнення проблем, які перешкоджають інве'
стуванню в економіку України, підготовка про'
позицій щодо шляхів їх вирішення, зокрема
щодо заходів зі сприяння захисту прав інвес'
торів; участь в опрацюванні проектів актів за'
конодавства з питань інвестиційної діяльності.

Побудова сприятливого інвестиційного
клімату в галузі або на окремому підприємстві
пов'язане з регулюванням інвестиційної діяль'
ності. Інвестиційний клімат формується під
впливом різноманітних політичних, інституцій'
них, правових, економічних і соціальних чин'
ників. Тому врахування всіх чинників у разі
побудови інвестиційного клімату галузі дозо'
лить забезпечити стійке залучення інвестицій.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Дослідження галузевих особливостей інве'
стиційної привабливості в Україні дає мож'
ливість зробити висновки, що в державі діє за'
конодавчо'нормативна база щодо створення
сприятливого інвестиційного клімату на
підприємствах за видами економічної діяль'
ності. Серед основних законодавчих актів, що
регламентують галузеву інвестиційну діяль'
ність є Закон України "Про стимулювання інве'
стиційної діяльності у пріоритетних галузях
економіки з метою створення нових робочих
місць" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013,
№ 32, ст. 410), Розпорядження Кабінету Мі'
ністрів України "Про затвердження переліку
пріоритетних галузей економіки" від 14 серпня
2013 р. № 843'р. Однак ці документи не зміненні
до сучасних вимог іноземних інвесторів та пер'
спектив розвитку підприємств за видами еко'
номічної діяльності.

Проаналізовано, що у 2018 році у структурі
капітальних інвестицій найбільший пріоритет
належав підприємствам промисловості — 35%
від загальної суми, сільського, лісового та риб'
ного господарства — 11,42%, будівництва —
9,68%, торгівлі — 8,95%, транспорту, складсь'
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кого господарства, поштової та кур'єрської
діяльності — 8,65%, державного управління й
оборони; обов'язкового соціального страху'
вання — 7,71% та інформації, телекомунікації
— 5,16%. Найбільші темпи зростання капіталь'
них інвестицій на підприємствах за видами еко'
номічної діяльності у період з 2010 по 2018 роки
є: сільського, лісового та рибного господарств
у 5,98 разів; державного управління й оборо'
ни; обов'язкового соціального страхування у
5,74 рази; охорони здоров'я та надання соціаль'
ної допомоги у 4,24 рази; діяльності у сфері
адміністративного та допоміжного обслугову'
вання у 3,98 разів; мистецтва, спорту, розваг та
відпочинку у 3,85 рази та промисловості у 3,61 ра'
зи. Це підтверджує направленість держави що'
до стимулювання інвестиційної діяльності у
пріоритетних галузях економіки.

Обгрунтовано подальші напрями удоскона'
лення інвестиційної привабливості підприємств
за видами економічної діяльності, а саме: роз'
роблення механізму та удосконалення законо'
давчо'нормативної бази щодо інвестиційної
діяльності, сприяння розвитку партнерських
відносин держави та бізнесу через державно'
приватне партнерство, підтримка заходів у на'
прямі розвитку інвестиційної інфраструктури.
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THE ACTUAL STATUS OF FOREIGN INVESTMENT IN AGRICULTURE,
FORESTRY AND FISHERIES IN THE REGIONS OF UKRAINE

Для соціальноMекономічного розвитку України має важливе значення не стільки ріст економіки, а його харакM
тер, зростання на інвестиційноMінноваційній основі. Одним із найважливіших напрямів взаємовигідного міжнародM
ного економічного співробітництва є залучення та ефективне використання прямих іноземних інвестицій в економіM
ку регіонів України. Обгрунтовано актуальність проведення дослідження в сучасних реаліях іноземного інвестуM
ванні в базову галузь — сільське, лісове та рибне господарство за регіонами України.

Проаналізовано аналіз динаміки надходження сум ПІІ в економіку регіонів України (у тому числі в сільське,
лісове та рибне господарство) в 2015—2019 рр. Встановлено, що лідерами за припливом сум ПІІ в сільське, лісове та
рибне господарство стабільно є м. Київ, Київська, ІваноMФранківська області. Останні три місця посідали КіровогM
радська, Луганська, Донецька області. В п'яти областях спостерігався темп приросту надходження сум ПІІ в сільське,
лісове та рибне господарство від 2,5% до 16,1%. В двадцяти регіонах спостерігався темп скорочення надходження
сум ПІІ від 0,4% до 37,3%. Встановлено, що за найбільшими частками сум ПІІ у загальному обсязі інвестицій за реM
гіонами України в 2015 — 2019 рр. лідерами є Вінницька, Тернопільська, Чернівецька, Житомирська, Херсонська,
ІваноMФранківська області. Останні три місця посідали Одеська, Луганська, Донецька області. Здійснено економетM
ричне моделювання взаємозв'язку між ВРП на одну особу населення та сумою ПІІ на одну особу населення в еконоM
міку за регіонами України у 2017 р.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

В умовах політичної нестабільності, ро'
сійської окупації частини Донбасу, анексії
АР Крим та інших негативних факторів націо'
нальна економіка не досягла значних резуль'
татів. Соціально'економічний розвиток Ук'
раїни складно забезпечити лише за рахунок
власних фінансових ресурсів. Стабілізація та
зростання економіки країни та іі регіонів по'
требує активного залучення іноземних інве'
стицій, для чого повинен бути сприятливий
інвестиційний клімат. Світова практика вико'

За результатами дослідження обгрунтовано висновок, що іноземне інвестування є одним з важливих показниківM
важелів рівня економічного розвитку регіонів. ПІІ впливає, зокрема, на можливості структурної перебудови сільського
господарства, впровадження сучасних інноваційних технологій, зростання обсягів виробництва одночасно з покраM
щенням якості продукції.

It is not so much the growth of the economy that is important for the socioMeconomic development of Ukraine, but
its nature, development on an investment and innovation basis. One of the most important areas of mutually beneficial
international economic cooperation is the attraction and effective application of foreign direct investment in the economy
of the regions of Ukraine. There has been substantiated the relevance of performing research activities in modern realities
of foreign investment in the basic industry — agriculture, forestry and fisheries throughout the regions of Ukraine.

The dynamics of the FDI receipt in the economy of the regions of Ukraine (including agriculture, forestry and fisheries)
in the years 2015—2019 has been analyzed. It was established that leaders in the FDI inflow are consistent, namely: Kiev,
Dnipropetrovsk and Donetsk regions, that is, regions with the highest level of production and scientific potential. The
last three places were after the Kirovograd, Chernivtsi and Ternopil regions. For twenty regions, the average rate of
decline in FDI income in the economy ranged from 21.0% up to 0.02%. For five regions, the average growth rate of
foreign investment totaled from 0.7% up to 44.6%. The leaders in the FDI income in agriculture, forestry and fisheries are
consistent, they are the city of Kiev, Kiev and IvanoMFrankivsk region. The last three places were occupied by the
Kirovograd, Luhansk, and Donetsk regions. For five regions, the growth rate in FDI inflows to agriculture, forestry and
fisheries was observed within the range from 2.5% up to 16.1%. A rate of decline in FDI inflows from 0.4% up to 37.3%
was observed in twenty regions. It has been established that leaders for the largest FDI shares within the total investment
by regions of Ukraine in 2015—2019 are as follows: Vinnitsa, Ternopol, Chernivtsi, Zhytomyr, Kherson and IvanoM
Frankivsk regions. The last three places were occupied by Odessa, Lugansk and Donetsk regions. An econometric modeling
of the relationship between GRP per capita and the FDI amount per capita in the economy of the regions of Ukraine in
2017 was performed.

Comply with results of the study, the conclusion is substantiated on the fact that foreign investment is one of the
important indicators of the economic development level for the regions. FDI influences, in particular, the possibility of
structural adjustment of agriculture, the introduction of modern innovative technologies, and the growth of production
volumes while improving product quality.

Ключові слова: регіони України, валовий регіональний продукт, прямі іноземні інвестиції,
інвестиційна привабливість, сільське, лісове та рибне господарство.

Key words: regions of Ukraine, gross regional product, foreign direct investment, investment
attractiveness, agriculture, forestry and fishery.

ристання прямих іноземних інвестицій (ПІІ)
доводить, що вони є одним із найбільш ефек'
тивних інструментів залучення національної
економіки у світове господарство, і, що особ'
ливо важливо, саме виробничого спрямуван'
ня, а не лише на рівні організації зв'язків у
сфері обігу [1, c. 180]. Особливостями ПІІ
визначаються: інвестиції в основні й оборотні
засоби, цінні папери; низька ліквідність; ви'
сока рентабельність; втрата інвесторами
можливості швидкого виходу з ринку; дов'
готривалий характер [2, с. 22]. Під час фінан'
сування способом ПІІ держава не здійснює
платежі на обслуговування боргів, тобто іно'
земне інвестування не призводить до збіль'
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шення зовнішньої заборгованості. Протягом
II кварталу 2019 року валовий зовнішній борг
України зріс на 1,6 млрд дол. США — до 115,5
млрд дол. США (порівняно з початком року
на 0,8 млрд дол. США). Відносно валового
внутрішнього продукту (ВВП) борг скоротив'
ся до 83,8% (використані попередні дані щодо
ВВП за власними оцінками Національного
банку України) з 84,8% на кінець I кварталу
(та 87,8% на початок року). За рахунок де'
вальвації долара до інших валют борг зріс на
177 млн дол. США [3]. Державний та гаран'
тований державою борг по відношенню до
ВВП є одним із ключових індикаторів для
інвесторів. Так, у зоні євро — це 86%, а у
Греції борг взагалі перевищує ВВП майже
удвічі. Найбільш ключовим індикатором є
"коефіцієнт доступності боргу" — співвідно'
шення сплати відсотків до доходів бюджету.
В Естонії коефіцієнт доступності дорівнює
0,1%, у Німеччині — 2%, у Литві — близько
5%. У Греції — майже 7%, що удвічі менше від
України. У кінцевому підсумку Греція вияви'
лася більш привабливою, а ми дивуємося:
чому це інвестори не стільки приходять до
нас, скільки масово тікають [4, с. 14].

Сільське господарство як базова галузь
в Україні спроможна бути "локомотивом" у
забезпеченні поступального і якісно ново'
го рівня соціально'економічного розвитку
українського суспільства. Але задля вико'
нання цієї місії дана галузь має пройти не'
легкий шлях реконструкції та модернізації:
необхідно нарощувати обсяги якісної та
екологічно чистої продукції, знижувати
витрати, запроваджувати новітні техно'
логії, підвищувати продуктивність праці
тощо. І не останню роль у цьому процесі
може зіграти іноземний капітал [5, с. 27].
Одним із найважливіших напрямів взаємо'
вигідного м іжнародного економ ічного
співробітництва є залучення та ефективне
використання ПІІ (акціонерного капіталу)
в економіку регіонів України.  Іноземне
інвестування є одним з важливих показ'
ників'важелів рівня економічного розвит'
ку регіонів. Таким чином, в сучасних реа'
ліях є актуальним дослідження питання
активізації залучення ПІІ, аналіз їх надход'
жень і ефективність використання, зокре'
ма, в сільському, лісовому та рибному гос'
подарстві в регіонах країни.

Регіони 2015 2016 2017 2018 20191 01.07.20191 
Україна 38 356,8 32 122,5 31 230,3 31 606,4 32884,8 33724,4 
Вінницька 223,0 187,8 180,0 198,9 222,8 236,7 
Волинська 271,2 247,1 246,1 251,3 265,9 274,4 
Дніпропетровська  5 784,9 4 030,6 3 491,1 3 688,2 3535,5 3617,0 
Донецька  2 322,0 1 748,0 1 249,6 1 116,4 1288,5 1339,8 
Житомирська 259,8 222,7 216,3 226,8 234,2 244,5 
Закарпатська 334,2 311,8 317,0 325,1 343,3 350,3 
Запорізька 843,4 682,7 863,4 910,5 901,0 912,7 
Івано-Франківська 925,9 836,6 826,6 904,7 894,6 882,6 
Київська  1 750,3 1 593,4 1 516,8 1 588,7 1594,8 1639,0 
Кіровоградська   70,6 52,5 58,9 70,1 69,3 73,7 
Луганська 578,2 443,9 436,4 438,0 437,2 443,0 
Львівська 1 097,6 1 032,9 833,5 930,0 945,8 974,9 
Миколаївська 228,9 212,8 213,5 206,1 205,0 226,1 
Одеська  1 423,3 1 320,3 1 228,8 1 202,6 1249,4 1258,6 
Полтавська 1 039,4 1 000,1 1 003,0 1 008,8 1024,7 1134,2 
Рівненська   242,5 199,6 159,5 134,2 130,4 132,1 
Сумська 263,3 199,1 190,0 181,5 184,5 190,7 
Тернопільська   55,8 49,2 48,2 45,0 100,6 107,8 
Харківська 1 674,3 1 519,6 642,5 638,3 652,4 735,8 
Херсонська 208,2 211,0 201,3 218,5 205,0 226,1 
Хмельницька   189,1 165,5 158,2 170,8 200,5 200,5 
Черкаська 512,9 348,0 334,4 335,7 329,8 340,9 
Чернівецька   68,6 59,1 57,1 42,6 45,6 51,9 
Чернігівська 99,8 92,1 241,3 429,6 435,8 438,2 
м.Київ    17889,6 15356,3 16 516,8 16 343,9 17372,5 17661,0 

Таблиця 1. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за регіонами
в 2015—2019 рр. (на початок року; млн дол. США)

Примітка: Тут і надалі дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севасто'
поля та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. В окремих випадках сума складових може
не дорівнювати підсумку у зв'язку з округленням даних.

1 Тут і надалі дані станом на 01.01.2019 р. та 01.07.2019 р. є попередніми.
Джерело: складено авторами на основі [7].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Значну увагу дослідженням теоретичних і

практичних аспектів інвестиційних процесів
(утому числі в аграрній сфері), впливу ПІІ на
економічний розвиток України та її регіонів
приділяли такі українські вчені: В.М. Алексій'
чук, О.І. Амоша, І.В. Безп'ята, Р.М. Безус,
О.І. Бланк, М.П. Бутко, З.В. Варналій, О.С. Вла'
сюк, В.М. Гайдук, В.М. Геєць, Л. Дж. Гітман,
Б.М. Данилишин, М.Я. Дем'яненко, М.І. До'
лішній, М. Кеннон, М.І. Кісіль, Е.М. Лібанова,
Е. Лоувен, Ю.О. Лупенко, П.М.Макаренко,
Г.М. Марковіц, Л.О. Мармуль, В.О. Мау, О.О. Не'
початенко, А.Є. Никифоров, Н.І. Патика,
А.А. Пересада, П.Т. Саблук, В.Г. Ткаченко,
В.Г. Федоренко, Р. Харрод, Д. Хюбнер, А.В. Чу'
пис та ін. Віддаючи належне здобутому ваго'
мому науковому доробку вчених, широта та
складність розглядуваної теми вимагають про'
довження досліджень, подальшої конкрети'
зації набутих знань, більш всебічного та грун'
тованого вивчення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є аналіз динаміки над'
ходження сум ПІІ в економіку регіонів Украї'
ни (у тому числі в сільське, лісове та рибне гос'
подарство) в 2015—2019 рр.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У процесі здійснення адміністративної ре'
форми особливого значення набувають про'
блеми регіональної економічної політики, в
тому числі регіонального економічного розвит'
ку. Економічний розвиток регіону є важливою
складовою економічного розвитку держави.
"Сильні регіони — сильний центр" — теза, яка
стала лозунгом адміністративної реформи і по'
винна бути реалізована в процесі її проведен'
ня [6].

Дослідимо динаміку припливу ПІІ (акціо'
нерного капіталу) в економіку України за ре'
гіонами в 2015—2019 рр. (табл. 1).

Аналіз даних показує, що в 2015—2019 рр.
регіонами'лідерами за припливом сум ПІІ ста'
більно є такі: м. Київ з найбільшими частками
надходження у загальному підсумку від 46,6%

Регіони 2015 2016 2017 2018 2019 01.07.2019 
Україна 895,5 752,7 734,8 746,9 783,3 801,1 
Вінницька  138,7 117,4 113,3 126,2 143,4 151,6 
Волинська 260,9 237,6 236,9 242,3 256,4 276,8 
Дніпропетровська 1763,0 1235,0 1077,0 1142,8 1103,8 1124,9 
Донецька 539,0 409,5 294,6 265,2 310,3 321,3 
Житомирська 206,2 177,8 173,7 183,4 191,8 199,3 
Закарпатська 266,2 248,1 252,3 258,9 273,8 279,2 
Запорізька 476,5 388,1 494,5 526,2 528,4 532,6 
Івано-Франківська  671,1 606,4 599,7 657,5 652,7 643,0 
Київська  1016,7 923,8 878,0 913,8 905,0 933,7 
Кіровоградська  72,2 54,1 61,2 73,4 73,8 78,0 
Луганська 259,9 201,0 198,8 201,2 203,6 205,5 
Львівська 435,6 410,3 331,3 370,0 377,8 388,5 
Миколаївська 196,4 183,4 185,1 180,0 181,4 216,8 
Одеська 596,7 554,2 516,9 506,6 527,3 530,9 
Полтавська 718,9 696,4 703,8 714,2 735,8 810,5 
Рівненська  209,3 172,0 137,4 115,6 112,8 114,1 
Сумська 233,8 178,3 171,7 165,5 171,0 175,7 
Тернопільська  52,2 46,2 45,5 42,7 96,5 103,1 
Харківська 615,9 560,9 238,5 238,0 245,3 275,7 
Херсонська 194,8 198,3 190,3 208,1 197,8 217,2 
Хмельницька 145,3 127,9 122,9 133,8 158,9 158,3 
Черкаська 409,6 279,8 271,1 274,7 274,2 281,8 
Чернівецька  75,8 65,2 63,1 47,1 50,6 57,5 
Чернігівська 94,8 88,4 234,1 421,9 437,0 436,3 
м.Київ  6305,8 5376,8 5745,3 5657,6 5970,9 6087,1 

Таблиця 2. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на одну особу населення
в економіці України за регіонами в 2015—2019 рр.

 (на початок року; дол. США)

Джерело: складено авторами на основі [7].
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на початок 2015 р. до 52,9% у 2017 р. і 2019 р.,
Дніпропетровська (від 10,8% у 2019 р. до 15,1%
у 2015 р.), Київська (від 4,6% у 2015 р. до 5,0% у
2016 р. та 2018 р.), Донецька (від 3,5% у 2018 р.
до 6,1% у 2015 р.), Одеська (від 3,7% у 2015 р. до
4,1% у 2016 р.) області, тобто регіони із най'
більшим рівнем виробництва та науковим по'
тенціалом. Останні п'ять місць посідали
Вінницька (від 0,6% у 2015—2018 рр. до 0,7% у
2019 р.), Рівненська (від 0,4% у 2018—2019 рр.
до 0,6% у 2015—2016 рр.), Кіровоградська (0,2%
у 2015—2018 рр.), Чернівецька (від 0,1% у 2018—
2019 рр. до 0,2% у 2015—2017 рр.), Тернопільсь'
ка (від 0,1% у 2015 р. і 2018 р. до 0,3% у 2019 р.)
області. В Донецькій області частка зменшува'
лася з 6,1% (3'е місце) у 2015 р. до 3,5% (5'е міс'
це) у 2018 р. Луганська область постійно посіда'
ла 11'е місце з частками 1,5% у 2015 р., 1,4% у
2016—2018 рр. та 1,3% у 2019 р.. Збройна агре'
сія Російської Федерації на Сході країни не
сприяла в цих областях активному залученню
ПІІ — інвестори вважають, що там можливі
великі ризики втрат. Загальні масштаби еконо'
мічних втрат України, за оцінками експертів,
суттєво різняться залежно від часу, періоду та
методів оцінки. Так, Ю. Касперович оцінює
втрати ВВП України внаслідок "гібридної"
війни з РФ за 2014 — 2018 рр. від 60,9 до 203,3
млрд дол. США, А. Ослунд оцінював загальні
економічні втрати від окупації територій у До'
нецькій та Луганській областях у 71,8 млрд дол.
США, а О. Савченко — у 300 млрд дол. США
[8, с. 43].

Для отримання узагальнюючих показників

динаміки обчислимо середні величини: середній
рівень динамічного ряду, середній абсолютний
приріст, середній темп зростання, середній
темп приросту, абсолютне значення 1% прирос'
ту. Так, на початок 2019 р. у порівнянні з 2015 р.
сума надходження ПІІ в економіку м. Київ
зменшилася на 517,1 млн дол. США, тобто у
1,03 рази. У 2015 — 2019 рр. у середньому що'
річно сума ПІІ складала 16695,8 млн дол. США.
Щорічно сума ПІІ зменшувалася в середньому
на 129,275 млн дол. США. Середній темп зрос'
тання показника складав 99,3%, а середній темп
скорочення — 0,7%. Абсолютне значення 1%
приросту суми ПІІ складало 163,439 млн дол.
США. На початок 2019 р. у порівнянні з 2015 р.
сума надходження ПІІ в економіку Чернігівсь'
кої області збільшилася на 336,0 млн дол. США,
тобто у 4,4 рази. У 2015—2019 рр. у середньому
щорічно сума ПІІ складала 336,0 млн дол. США.
Щорічно сума ПІІ збільшувалася в середньо'
му на 84,0 млн дол. США. Середній темп зрос'
тання показника складав 144,6%, а середній
темп приросту — 44,6%. Абсолютне значення
1% приросту суми ПІІ складало 4,296 млн дол.
США. На початок 2019 р. у порівнянні з 2015 р.
сума надходження ПІІ в економіку Харківсь'
кої області зменшилася на 1036,0 млн дол.
США, тобто у 2,6 рази. У 2015 — 2019 рр. у се'
редньому щорічно сума ПІІ складала 1025,4 млн
дол. США. Щорічно сума ПІІ зменшувалася в
середньому на 255,475 млн дол. США. Середній
темп зростання показника складав 79,0%, а се'
редній темп скорочення — 21,0%. Абсолютне зна'
чення 1% приросту суми ПІІ складало 6,383 млн

Рис. 1. Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу населення у 2017 р., грн
Джерело: побудовано авторами на основі [9].

70
23

3
58

38
4

49
98

7
97

13
7

39
41

1
49

73
7

34
20

2
75

30
6

46
31

2
90

02
7

55
18

3
13

88
3

58
22

1
60

54
9

62
70

1
10

62
48

42
03

8
51

41
9

38
59

3 69
48

9
45

53
2

49
91

6
59

69
7

31
50

9 55
19

8
23

86
22

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

У
кр

аї
на

В
ін
ни

ць
ка

В
ол
ин

сь
ка

Д
ні
пр

оп
ет
ро
вс
ьк

а
Д
он

ец
ьк

а
Ж
ит
ом

ир
сь
ка

За
ка

рп
ат
сь
ка

За
по

рі
зь
ка

Ів
ан

о-
Ф
ра
нк

ів
сь
ка

К
иї
вс
ьк

а
К
ір
ов
ог
ра
дс
ьк

а
Л
уг
ан

сь
ка

Л
ьв
ів
сь
ка

М
ик

ол
аї
вс
ьк

а
О
де
сь
ка

П
ол
та
вс
ьк

а
Рі
вн

ен
сь
ка

С
ум

сь
ка

Т
ер
но

пі
ль
сь
ка

Х
ар
кі
вс
ьк

а
Х
ер
со
нс
ьк

а
Х
м
ел
ьн

иц
ьк

а
Ч
ер
ка

сь
ка

Ч
ер
ні
ве
ць

ка
Ч
ер
ні
гі
вс
ьк

а
м

.К
иї
в



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2019

41

дол. США.
У двадцяти регіонах середній темп скоро'

чення сум ПІІ в економіку складало від 21,0%
(Харківська область) до 0,02% (Вінницька об'
ласть). У Донецькій та Луганській областях —
13,7% і 6,8% відповідно. В Закарпатській,
Хмельницькій, Запорізькій, Тернопільській та
Чернігівській областях середній темп прирос'
ту сум ПІІ складав відповідно 0,7%, 1,5%, 1,7%,
15,9 і 44,6%.

Соціально'економічний розвиток регіонів
за напрямом "Інвестиційно'інноваційний роз'
виток та зовнішньоекономічна співпраця" ха'
рактеризує, зокрема, сума ПІІ у розрахунку на
одну особу населення наростаючим підсумком
з початку інвестування (табл. 2).

Аналіз даних показує, що в 2015—2019 рр.
регіонами'лідерами за припливом сум ПІІ на
одну особу населення в економіку регіонів ста'
більно є такі: м. Київ, Дніпропетровська, Киї'
вська, Полтавська, Івано'Франківська області.
Останню п'ятірку регіонів'аутсайдерів стабіль'
но посідали Рівненська, Вінницька, Чернівець'
ка, Кіровоградська, Тернопільська області.

На початок 2019 р. у порівнянні з 2015 р.
сума надходження ПІІ на одну особу населен'
ня в економіку Чернігівської області збільши'
лася на 342,2 дол. США, тобто у 4,6 рази. У
2015—2019 рр. у середньому щорічно сума ПІІ
на одну особу населення складала 255,24 дол.
США. Щорічно сума ПІІ зменшувалася в серед'
ньому на 85,55 дол. США. Середній темп зрос'
тання показника складав 146,5%, а середній
темп приросту — 46,5%. Абсолютне значення
1% приросту суми ПІІ складало 4,22 дол. США.
На початок 2019 р. у порівнянні з 2015 р. сума
надходження ПІІ на одну особу населення в
економіку Харківської області зменшилася на
370,6 дол. США, тобто у 2,5 рази. У 2015—2019 рр.
у середньому щорічно сума ПІІ на одну особу
населення складала 379,72 дол. США. Щоріч'
но сума ПІІ зменшувалася в середньому на
92,65 дол. США. Середній темп зростання по'
казника складав 79,4%, а середній темп скоро'
чення — 20,6%. Абсолютне значення 1% при'
росту суми ПІІ складало 2,38 дол. США.

У 2015—2019 рр. у трьох регіонах (м. Києві,
Дніпропетровській і Київській областях) у серед'
ньому щорічно сума ПІІ була більше середньої
по країні. В шістнадцяти регіонах діапазон тем'
пу скорочення суми ПІІ на одну особу населен'
ня складав від 20,6% у Харківській області до 0,4%
у Волинській області. У Донецькій і Луганській
областях спостерігалося скорочення темпу при'
росту відповідно на 12,9% і 5,9%. В дев'яти регіо'
нах діапазон темпу приросту суми ПІІ на одну

особу населення складав від 0,4% у Херсонській
області до 46,5% у Чернігівській області.

Соціально'економічний розвиток регіонів
за напрямом "Економічна та соціальна згурто'
ваність" характеризує, зокрема, валовий ре'
гіональний продукт (ВРП) у розрахунку на
одну особу населення. ВРП є узагальнюючим
показником розвитку економіки регіонів.

Дослідимо взаємозв'язок між ВРП на одну
особу населення та суми ПІІ (акціонерного
капіталу) на одну особу населення в економіку
України за регіонами у 2017 р. (рис. 1) за допо'
могою кореляційно'регресійного аналізу.

Емпірична модель (без показників Донець'
кої та Луганської областей) має вигляд:

yx = 37487+ 62,772 x — 0,0048 x2.
Значення коефіцієнту детермінації R2 = 0,8977

свідчить про тісний кореляційний зв'язок між
результуючою та факторною ознаками. Апрок'
симація моделлю є доброю, оскільки середня
похибка апроксимації MAPE≈16,9 %.

Україна завжди вважалась аграрною краї'
ною і для економіки та суспільства велике зна'
чення мав стан розвитку сільських територій.
У 1913 р. сільське населення складало 80,7%
його загальної чисельності. Проте поступово
його частка зменшувалась й у 1966 р. сільсько'
го населення стало менше (48,8%), ніж місько'
го [10, с. 308]. Станом на 1 січня 2019 р. частка
сільського населення в середньому по Україні
знизилась до 30,59%. Хоча у деяких регіонах
сільське населення переважає над міським: у
Чернівецькій області його 56,80%, Івано'
Франківській — 55,80%, Тернопільській —
54,71%, Рівненській — 52,51%. У Вінницькій
області сільське населення складало 48,62%, у
Волинській — 47,78%. Суттєво частка міського
населення переважала сільське у Донецькій
області і складала 90,82%, Луганській — 87,00%,
Дніпропетровській — 83,91%, Харківській —
81,04% [11, с. 5].

Агропромисловий комплекс належить до
базових, життєзабезпечуючих галузей, стан та
ефективний розвиток яких безпосередньо впли'
ває на функціонування всієї національної еко'
номіки. Ефективність фінансування аграрних
підприємств є однією з ключових проблем роз'
витку економіки країн. рівень життя значної
частини населення України. Недостатність влас'
них коштів для фінансування своєї діяльності у
сільськогосподарських підприємствах обумов'
лює пошук додаткових зовнішніх джерел фінан'
сування, найбільш доступними серед яких є кре'
дити банків [12, с. 27]. Скориставшись результа'
тами капіталізації на український манер у виг'
ляді суцільної приватизації об'єктів промисло'
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вості великий бізнес України "поховав" усі надії
на завершення індустріалізації, зосередивши
свої зусилля на сировинних галузях економіки
(нафта, газ, аграрний сектор) та фінансовому
ринку. Саме представники останнього відігра'
ють ключову роль у виробництві агропродоволь'
чої продукції, зосередившись на тих її видах, які
формують значну додану вартість та швидке
зростання прибутку. Це позначилося на зрос'
танні до чверті питомої ваги продукції агропро'
довольчого сектору в структурі ВВП та у струк'
турі загального експорту України. Таким чином,
утворилася ресурсна орієнтація вітчизняного
агропродовольчого сектору в системі глобаль'
них економічних відносин [13, с. 3]. Має місце
структурний перегин: гіпертрофований розви'
ток отримали галузі рослинництва, зорієнтовані
на виробництво експортоорієнтованої сільсько'
господарської сировини, а в окремих регіонах
поголів'я виликої рогатої худоби є меншим, ніж
у часи Другої світової війни [14, с. 11—12]. Си'
ровинна спеціалізація експорту унеможливлює
сталий розвиток економіки, який має бути стра'
тегічною метою України. Ключовим завдання'
м,яке стоїть перед державою, є перехід від си'
ровинно'боргової моделі економіки до вироб'
ничо'інвестиційної.

Дослідимо динаміку припливу сум ПІІ (акціо'
нерного капіталу) в сільському, лісовому та
рибному господарстві за регіонами України в
2015—2019 рр. (табл. 3).

Аналіз даних показує, що в 2015—2019 рр.
лідерами за припливом сум ПІІ в сільське, лісо'
ве та рибне господарство стабільно є м. Київ (у
2015—2018 рр.) з найбільшими частками над'
ходження у загальному підсумку від 20,0% у
2015 р. до 35,3% у 2018 р., Київська (від 14,1% у
2017 р. до 18,4% у 2016 р.), Івано'Франківська
(від 10,9% у 2017 р. до 18,3% у 2019 р.), Львівська
(від 5,6% у 2018 р. до 8,5% у 2019 р.), Вінницька
(від 3,4% у 2018 р. до 5,2% у 2016 р.), Дніпропет'
ровська (3,2% у 2016 р. до 6,2% у 2019 р.) об'
ласті. Останні п'ять місць посідали Закарпатсь'
ка (від 0,4% у 2016 — 2017 рр.), Одеська (від 0,3%
у 2018 р. до 0,6% у 2016 р. і 2019 р.), Кіровог'
радська (0,2% у 2017 р. до 1,5% у 2015 р.), Лу'
ганська (від 0,1% у 2017 — 2018 рр. до 0,4% у
2015 р.), Донецька області.

У п'яти областях спостерігався темп приро'
сту надходження сум ПІІ в сільське, лісове та
рибне господарство: Чернігівської — на 16,1%,
Полтавської — на 7,8%, Житомирської — на
6,2%, Волинської — на 4,3%, Миколаївської —
на 2,5%. Так, на початок 2019 р. у порівнянні з

Регіони 2015 2016 2017 2018 2019 01.07.2019 
Україна 617000,0 502200,0 5862000,0 5786000,0 461173,1 525509,7 
Вінницька 31103,9 25672,9 24230,8 19925,2 17306,1 18999,5 
Волинська 15106,2 12602,2 12485,5 12968,6 17890,4 17707,8 
Дніпропетровська  26590,2 15758,6 21885,8 25465,9 23157,5 23107,1 
Донецька  11,5 4,0 0,8 0,7 …1 …1 
Житомирська 16678,5 14389,2 18873,4 20018,4 21236,8 21600,0 
Закарпатська 2887,7 2127,9 2222,3 2698,7 2721,9 2805,0 
Запорізька 7088,8 5266,6 3809,3 3285,8 3422,6 3609,0 
Івано-
Франківська 78465,7 65599,9 63938,0 70097,3 68403,8 

68356,5 

Київська  90928,2 91818,0 82491,2 83955,8 73705,0 78362,8 
Кіровоградська   9120,3 1468,7 1308,2 1956,0 1921,7 4151,1 
Луганська 2369,1 930,8 844,7 820,3 826,7 861,0 
Львівська 40692,6 37221,4 34802,9 32539,0 31766,2 35309,5 
Миколаївська 7673,4 5341,0 5051,3 4329,0 8469,2 9977,0 
Одеська  5876,1 2856,8 2640,8 1453,8 2161,8 2266,6 
Полтавська 10099,4 11872,2 11002,0 13738,2 13633,4 13655,0 
Рівненська   20894,0 8976,0 3777,0 2242,2 3221,1 3235,8 
Сумська 8513,3 7756,4 6685,6 6556,4 6385,4 6424,3 
Тернопільська   7636,4 6648,7 4317,6 4582,1 6175,0 6358,2 
Харківська 21699,9 17217,9 12661,5 11020,7 17244,2 61505,6 
Херсонська 23645,4 21973,9 21299,5 15757,3 8469,2 9977,0 
Хмельницька   17423,5 10429,6 10059,0 10155,7 7136,7 7146,8 
Черкаська 20564,8 16552,4 15522,2 17551,3 20209,5 19456,0 
Чернівецька   10512,0 10133,8 9708,8 1186,5 2305,4 2367,0 
Чернігівська 8706,4 10974,3 11036,4 11853,6 15845,0 19185,3 
м.Київ    121144,1 94574,1 204800,0 203772,3 …1 …1 

Таблиця 3. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у сільському, лісовому та рибному
господарстві за регіонами України в 2015—2019 рр.

(на початок року; тис. дол. США)

Прииітка: 1 Значення обсягів прямих іноземних інвестицій менших 0,1% до загального підсумку не наведено.
Джерело: складено авторами на основі [7] та офіційних сайтів Головних управлінь статистики областей та м. Києва.
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2015 р. обсяг надходження суми ПІІ в сільське,
лісове та рибне господарство Чернігівської об'
ласті збільшився на 7138,6 тис. дол. США, тоб'
то у 1,8 рази. У 2015 — 2019 рр. у середньому
щорічно обсяг суми ПІІ складав 11683,14 тис.
дол. США. Щорічно обсяг суми ПІІ збільшу'
вався в середньому на 1784,65 тис. дол. США.
Абсолютне значення 1% приросту обсягу суми
ПІІ складало 118,536 тис. дол. США. На поча'
ток 2018 р. у порівнянні з 2015 р. обсяг надход'
ження суми ПІІ в сільське, лісове та рибне гос'
подарство м. Києва збільшився на 82628,2 тис.
дол. США, тобто у 1,7 рази. У 2015 — 2018 рр. у
середньому щорічно обсяг суми ПІІ складав
156072,6 тис. дол. США. Щорічно обсяг суми
ПІІ збільшувався в середньому на 27542,733 тис.
дол. США. Середній темп зростання показни'
ка складав 118,9%, а середній темп скорочення —
18,9%. Абсолютне значення 1% приросту обся'
гу суми ПІІ складало 2048,0 тис. дол. США.

У двадцяти регіонах спостерігався темп ско'
рочення надходження сум ПІІ в сільське, лісо'
ве та рибне господарство, зокрема, у Чер'
каській області — на 0,4%, Закарпатській — на
1,5%, Івано'Франківській і Дніпропетровській
— на 3,4%, Чернівецькій — на 31,6%, Кірово'

градській — на 32,2%, Рівненській — на 37,3%.
Так, на початок 2019 р. у порівнянні з 2015 р.
обсяг надходження суми ПІІ в сільське, лісове
та рибне господарство Рівненської області
зменшився на 17672,9 тис. дол. США, тобто у
6,5 рази. У 2015 — 2019 рр. у середньому щоріч'
но обсяг суми ПІІ складав 7822,06 тис. дол.
США. Щорічно обсяг суми ПІІ зменшувався в
середньому на 4418,225 тис. дол. США. Абсо'
лютне значення 1% приросту обсягу суми ПІІ
складало 22,422 тис. дол. США.

За найбільшими частками сум ПІІ (акціо'
нерного капіталу) в сільському, лісовому та
рибному господарстві у загальному обсязі інве'
стицій за регіонами України в 2015 — 2019 рр.
лідерами є такі області: Вінницька (від 10,0% у
2018—2019 рр. до 13,9% у 2015 р.), Тернопільсь'
ка (6,1% у 2019 р. до 13,7% у 2015 р.), Чернівець'
ка (2,8% у 2018 р. до 17,1% у 2016 р.), Жито'
мирська (6,4% у 2015 р. до 9,1% у 2019 р.), Хер'
сонська (4,1% у 2019 р. до 11,4% у 2015 р.), Івано'
Франківська (7,6% у 2019 р. до 8,5% у 2015 р.).
Останні п'ять місць посідали такі області: За'
карпатська (0,7% у 2016—2017 рр. до 0,9% у 2015 р.),
Запорізька (0,4% у 2017—2019 рр. до 0,8% у
2015—2016 рр.), Дніпропетровська (0,4% у 2016 р.

Регіони 2015 2016 2017 2018 2019 01.07.2019 
Україна 1,6 1,6 1,9 1,8 1,4 1,6 
Вінницька 13,9 13,7 13,5 10,0 10,0 8,3 
Волинська 5,6 5,1 4,9 5,2 6,7 6,3 
Дніпропетровська 0,5 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 
Донецька 0,5 0,2 0,1 0,1 …1 …1 
Житомирська 6,4 6,5 8,7 8,8 9,1 8,8 
Закарпатська 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 
Запорізька 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 
Івано-Франківська 8,5 7,8 7,7 7,7 7,6 7,7 
Київська 5,2 5,8 5,4 5,3 4,6 4,8 
Кіровоградська 12,9 2,8 2,2 2,8 2,8 5,6 
Луганська 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Львівська 3,7 3,6 4,2 3,5 3,3 3,6 
Миколаївська 3,4 2,5 2,4 2,1 4,1 4,4 
Одеська 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 
Полтавська 1,0 1,2 1,1 1,4 1,3 1,2 
Рівненська 8,6 4,5 2,4 1,7 2,5 2,4 
Сумська 3,2 3,9 3,5 3,6 3,5 3,4 
Тернопільська 13,7 13,5 9,0 10,2 6,1 5,9 
Харківська 1,3 1,1 2,0 1,7 2,6 8,4 
Херсонська 11,4 10,4 10,6 7,2 4,1 4,4 
Хмельницька 9,2 6,3 6,4 5,9 3,6 3,6 
Черкаська 4,0 4,8 4,6 5,2 6,1 5,7 
Чернівецька 15,3 17,1 17,0 2,8 5,1 4,6 
Чернігівська 8,7 11,9 4,6 2,8 3,6 4,4 
м.Київ 0,7 0,6 1,2 1,2 …1 …1 

Прииітка: 1 Див. виноску до таблиці 3
Джерело: складено і розраховано авторами на основі [7] та офіційних сайтів Головних управлінь статистики областей та

м. Києва.

Таблиця 4. Частка прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)
в сільському, лісовому та рибному господарстві

у загальному обсязі інвестицій за регіонами України
в 2015—2019 рр. (на початок року; відсотків)
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до 0,7% у 2018—2019 рр.), Одеська (0,1% у 2018 р.
до 0,4% у 2015 р.), Луганська (0,2% у 2016—
2019 рр. до 0,4% у 2015 р.), Донецька (менше
0,1% у 2019 р. до 0,5% у 2015 р.) (табл. 4).

Деревообробна галузь економіки має стати
структуроутворюючим ядром розвитку лісоза'
безпечених регіонів непромислової спеціалізації.
Так, у Поліський і Карпатський економічних ре'
гіонах лісове господарство та переробка дереви'
ни є базовими галузями господарського комплек'
су. Чітка висхідна тенденція в динаміці ПІІ у пе'
реробні ланки лісового сектора мала у 2010—2014
рр. і після дворічного падіння обсягів іноземних
інвестиційних вливань почала спостерігатися у
2016 — 2018 рр.. Зокрема, в 2010 р. сума ПІІ ста'
новила 443 млн дол. США, у 2014 р. — 534 млн
дол. США, у 2016 р. — 401 млн дол. США, у
2018 р. — 536 млн дол. США [15, с. 6].

Значна диспропорційність у рівнях розвит'
ку регіонів України (ВРП, зайнятість, промис'
лова продукція, продукція будівництва, екс'
порт і імпорт товарів, капітальні інвестиції, ПІІ,
середня заробітна плата, особистий дохід) за'
свідчує неінклюзивність існуючої моделі націо'
нальної економіки. Надмірно високі рівні ди'
ференціації середньодушових показників роз'
поділу матеріального капіталу (інвестицій) та
валового випуску поєднуються із вельми по'
мірною диференціацією рівнів доходів, що є по'
казником значного розриву між економічною
результативністю регіонів та якістю життя ре'
гіональних громад. Показовою є вкрай висока
частка м. Києва за кожним із показників, що
відображає надмірний рівень централізації еко'
номіки [16, с. 16].

Проблеми залучення ПІІ в економіку Ук'
раїни та Одеської області розглядалися також
авторами статті [17].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

У результаті проведеного дослідження
можна сформулювати такі висновки:

— у сучасний період нестабільної націо'
нальної економіки особливого значення набу'
ває ефективна регіональна інвестиційна політи'
ка, яка повинна зменшити негативні наслідки
територіальних диспропорцій соціально'еко'
номічного розвитку, позитивно вплинути на
розвиток регіонів в умовах глобалізації. Не'
значні масштаби суми ПІІ в сільське, лісове та
рибне господарство не мають суттєвого впли'
ву на стан його функціонування і не сприяють
розв'язанню пріоритетних завдань розвитку;

— на активізацію залучення ПІІ в економі'
ку регіонів суттєво впливає стан їх інвестицій'
ної привабливості. Одним з механізмів ефек'
тивного впровадження ринкових умов є реалі'
зація Програм соціально'економічного та
культурного розвитку областей, в яких окрес'
лені пріоритетні цілі, основні завдання та за'
ходи економічного (зокрема, інвестиційної
політики та зовнішньоекономічної діяльності),
соціального та культурного розвитку регіонів
на короткостроковий період з урахуванням
сучасних реформ децентралізації;

— для системного відродження сільських
територій України необхідно стимулювати за'
лучення ПІІ, які впливають, зокрема, на мож'
ливості структурної перебудови сільського
господарства, ефективність залучення в міжна'
родний поділ праці, впровадження сучасних
інноваційних технологій, зростання обсягів
виробництва одночасно з покращенням якості
продукції, на раціональне природокористуван'
ня та відновлення природних ресурсів;

— не сприяють значному припливу інозем'
ного інвестування, зокрема, висока ризиковість
галузі з відносно низьким рівнем прибутковості
порівняно з іншими галузями економіки, упо'
вільнена оборотність коштів на виробничій
стадії, відсутність дієвих заходів щодо створен'
ня сприятливих умов для експорту сільськогос'
подарської продукції.

4 жовтня 2019 року Верховна Рада України
схвалила затверджену Урядом п'ятирічну Про'
граму діяльності Кабінету Міністрів України
(постанова від 29.09.2019 № 849). Програмою
визначено пріоритетні цілі Уряду, шляхи їх до'
сягнення та встановлено до кожної цілі клю'
чові показники ефективності. В Програмі за'
плановано, зокрема, таке:

— зростання економіки (ВВП) за цей період
на 40%. Для цього в наступному році треба зро'
сти на 5%, і кожний наступний рік — на 7%;

— залучення 50 млрд дол. США іноземних
інвестицій;

— усі надходження мають поділятися за
принципом: 70% — інвестування в розвиток
економіки і 30% — на соціальні програми;

— скорочення державного боргу по відно'
шенню до ВВП до 40% на кінець 2024 р.;

— забезпечення дієвої фінансової підтрим'
ки експорту за рахунок ефективного функціо'
нування Експортно'кредитного агентства в
Україні. Створення умов для зменшення сиро'
винної спрямованості експорту, збільшення
обсягів та питомої ваги в його структурі товарів
з середнім та високим рівнем переробки та до'
даної вартості [18].
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Подальшого дослідження потребує аналіз
умов підвищення рівня інвестиційної привабли'
вості іноземного інвестування в сільське, лісове
та рибне господарство, розширення та поглиб'
лення євроінтеграційних інвестиційних зв'язків.
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EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION AS A FEEDSTOCK FOR BIOFUELS
PRODUCTION

У статті досліджено динаміку виробництва біоетанолу у світі. Проаналізовано, основних виробників біоетанолу
у 2018 році. Сформовано критерії вибору сировини для виробництва біоетанолу. Охарактеризовано потенційні види
сировини для виробництва біоетанолу у залежності від кліматичноMгеографічної зони. Визначено основні вимоги до
сировини для виробництва біоетанолу. Проаналізовано орієнтовний вихід біоетанолу з різних видів сировини. ПобуM
довано графік динаміки виробництва зернових культур в Україні. Визначено провідних виробників кукурудзи у світі.
Проаналізовано динаміку виробництва кукурудзи в Україні. Визначено позитивні аспекти використання цукрових
буряків як сировини для виробництва біоетанолу. Проаналізовано динаміку посівних площ цукрових буряків в УкM
раїні. Визначено обсяги посівних площ цукрових буряків і ціни на цукор в Україні. Узагальнено позитивні аспекти
використання цукрових буряків як сировини для виробництва біоетанолу. Запропоновано комплекс заходів щодо
стабілізації бурякоцукрової галузі в Україні. Проаналізовано динаміку виробництва цукрової тростини у світі. УзаM
гальнено позитивні аспекти використання цукрової тростини як сировини для виробництва біоетанолу. ПроаналізоM
вано можливість використання енергетичних культур (світчграс, міскантус) як ефективної непродовольчої сировиM
ни для виробництва біоетанолу.

Ukraine's agriculture plays a leading role in ensuring the food and energy security of the country at the expense of its
bioenergy potential. Although having significant biomass of agricultural production, the agricultural sector of the country
demonstrates the slow development of enterprises and production of final products — biofuels. The use of bioenergy
potential in agriculture is seen as one of the elements of a sustainable development strategy. The issues of energy saving
use is characterized by considerable diversity and it is necessary to strategically focus on the efficient use of production
capacities with optimal energy costs. Improving the standard of living of the population and its socioMeconomic wellM
being will largely depend on the rational use of energy and natural resource potential, at the current stage of management
it is of particular relevance. The dynamics of bioethanol production in the world has been investigated in the article. The
main bioethanol producers in 2018 have been analyzed. Criteria for the selection of feedstock for the production of
bioethanol have been formed. Potential feedstock for bioethanol production, depending on the climatic and geographical
zone, have been characterized. The basic requirements for feedstock for the production of bioethanol have been identified.
The estimated yield of bioethanol from various types of feedstock has been analyzed. A graph of the dynamics of grain
production in Ukraine has been built. The world's leading corn producers have been identified. The dynamics of corn
production in Ukraine has been analyzed. The opportunities of using sugar beets as raw materials for bioethanol production
have been identified. The dynamics of cultivated areas of sugar beets in Ukraine has been analyzed. Sown areas of sugar
beets and sugar prices in Ukraine have been determined. The positive aspects of using sugar beets as a feedstock for
bioethanol production have been identified. A set of measures to stabilize the beet sugar industry in Ukraine has been
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільське господарство України відіграє про'

відну роль у забезпеченні продовольчої і енер'
гетичної безпеки держави за рахунок свого біо'
енергетичного потенціалу. Хоча маючи значну
наявну біомасу сільськогосподарського вироб'
ництва, аграрний сектор країни демонструє по'
вільний розвиток підприємств та виробництва
кінцевої продукції — біопалива. Використання
біоенергетичного потенціалу сільського госпо'
дарства вбачається одним із складових еле'
ментів стратегії сталого розвитку.

У свою чергу, впровадження інтенсивних
енергоощадних та безвідходних технологій в
економіку країни, раціональне та ефективне
використання біоресурсного потенціалу вима'
гатиме реалізації комплексу техніко'техноло'
гічних заходів і застосування системи держав'
них механізмів, що забезпечує зростання їх
ролі у країні. Адже гармонійний розвиток еко'
номіки неможливий без енергетичного забез'
печення, що передбачає формування компле'
ментарної економічної політики у сфері енер'
гетики.

Відтак, основними факторами, які спонука'
ють світову спільноту до виробництва біоло'
гічного палива, є ціновий та екологічний.
Оскільки найважливішою і найціннішою особ'
ливістю біопалива є його відновлюваний харак'
тер, що створює можливості для аграрного сек'
тора виступати їх виробником та споживачем.

Зокрема одним із головних та першочерго'
вих завдань у системі управління енергетикою

proposed. The dynamics of sugar cane production in the world has been analyzed. Overview of positive aspects of the use
of sugar cane as raw material for the production of bioethanol has been produced. The possibility of using energy crops
(Switchgrass, Miscanthus) as an effective nonMedible feedstock for the production of bioethanol has been analyzed.

Ключові слова: ефективність, сировина, переробка, біопалива, біоетанол, біоенергетика.
Key words: efficiency, feedstock, processing, biofuels, bioethanol, bioenergy.

країни для її подальшого розвитку виступає
розроблення та реалізації політики повного за'
безпечення наявних потреб України в паливно'
енергетичних ресурсах за умов дотримання
вимог їх раціонального використання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Комплекс фундаментальних досліджень із
вирішення питань розвитку біотехнологічних
виробництв, використання біомаси сільсько'
господарських культур на енергетичні цілі та
регулювання щодо формування конкуренто'
спроможного виробництва біопалив широко
розкрили у своїх наукових працях вітчизняні
та зарубіжні вчені: Я. Блюм, О. Варченко, О. Гау'
фе, Г. Гелетуха, В. Дубровін, Т. Желєзна, Г. За'
барний, Г. Калетнік, С. Кваша, М. Малік, В. Ме'
сель'Веселяк, С. Олійнічук, Б. Панасюк, М. Роїк,
П. Саблук, В. Семенов, О. Шпикуляк, О. Шпи'
чак та інші. Проблеми виробництва біопалива
та забезпечення продовольчої безпеки дослід'
жували такі вчені: Береговий В., Гончарук І.,
Гончарук Т., Климчук О., Скорук О., Шпику'
ляк О. Шпичак О.М. та ін., однак подальшого
дослідження потребує обгрунтування ефектив'
ності виробництва сільськогосподарської про'
дукції як сировини для переробки на біоетанол.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Мета дослідження полягає в обгрунтуванні
теоретичних аспектів ефективності виробниц'
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Рис. 1. Динаміка виробництва біоетанолу у світі, млрд л

Джерело: сформовано авторами за даними International Energy Agency [4].
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тва сільськогосподарської продукції як сиро'
вини для виробництва біопалива. Це передба'
чає аналіз ефективності виробництва потен'
ційних видів сировини. а саме цукровмісних та
крохмалевмісних сільськогосподарських куль'
тур, а також визначення видів сировини, що
найефективніше використовувати для вироб'
ництва біопалива в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Біоетанол — продукт біоконверсії вуглево'
довмісної сировини (біомаса та/або органічні
фракції відходів) з регламентованою кількістю
супутніх та денатуруючих домішок [2]. Нині у
світі біоетанол є одним з найпоширеніших видів
рідкого біопалива, використання якого як па'
лива дозволяє подолати енергетичну за'
лежність та суттєво знижує негативний вплив
навколишнє середовище у порівнянні з викори'
станням традиційних палив.

Біоетанол отримують шляхом процесу біо'
конверсії (ферментації — біохімічного пере'

творення біомаси) чи з використанням тепла і
хімічних речовин (термохімічна конверсія).

Протягом останніх 10 років спостері'
гається стрімке зростання обсягів вироб'
ництва біоетанолу у світі (рис. 1). У 2018
році виробництво біоетанолу у світі зросло
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56%

Інші
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Рис. 2. Основні виробники біоетанолу,
2018 р.

Джерело: сформовано авторами за даними International
Energy Agency [4].

Сировина для виробництва біоетанолу 

Крохмалевмісна Цукровмісна  Лігніно-
целюлозна 

Інша  

• Пшениця  
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• Топінамбур  
• Жито  
• Маніок  
• Рис  
• Батат  

• Цукрові 
буряки 
• Цукрова 
тростина  
• Цукрове 
сорго  

• Солома  
• Багасса 
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дереообробної 
промисловості  
• Використаний 
папір  

• Меляса  
• Фуражне 
зерно  

Рис. 3. Види сировини для виробництва біоетанолу
Джерело: сформовано авторами на основі опрацьованої літератури.

Джерело: сформовано авторами на основі опрацьованої літератури [6].
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маже вдвічі у порівнянні з 2008 р. і стано'
вило 107 млрд л.

З початку 2000'х років розвиток світових
ринків біопалива стимулювалося політикою,
спрямованою на підтримку їх виробництва і ви'
користання. Спочатку політика була мотивова'
на поєднанням факторів, включаючи стимули,
спрямовані на забезпечення енергетичної та
екологічної безпеки. Державна підтримка біо'
паливної промисловості полягає в обов'язковій
вимозі додавання біоетанлу до бензинів,
звільненні від податків, та інвестиційній під'
тримці. Завдяки ефективній державній під'
тримці такі країни як США, Бразилія Франція
та Німеччина досягли значного зростання об'
сягів виробництва та споживання біоетанолу та
стали світовими лідерами у цій галузі (рис. 2).

Сировиною для виробництва біоетанолу
можуть бути цукро' та крохмалевмісні росли'
ни або лігніноцелюлозна біомаса [6]. У світовій
практиці ринок біоетанолу формується на ос'
нові використання таких енергетичних
сільськогосподарських культур: цукрова тро'
стина, кукурудза, пшениця, жито, ячмінь, цук'
рові буряки, цукрове сорго, топінамбур, каса'
ва, батат, картопля (рис. 3).

Основними вимогами до сиро'
вини для виробництва біоетанолу
є: низька собівартість, зручність
та низькі затрати при переробці,
високий вихід біоетанолу із 1 т си'
ровини та з 1 га, позитивний ба'
ланс енергії, низькі затрати при
транспортуванні. Від виду сиро'
вини та кількості накопиченого у
ній крохмалю, цукрів чи глюкози
залежить складність біоконверсії
та обсяги отримання біоетанолу.
Орієнтовні дані виходу біоетано'
лу після ферментації біосирови'
ни представлено на рисунку 4.

Вибір культури, що має най'
вищу економічну та екологічну ефективність
при вирощуванні та переробці її на біоетанол,
найбільшою мірою залежить від географічно'
го розташування країни, наявності родючих
грунтів, сумарної кількості опадів та сонячно'
го випромінювання [5]. Основні культури, що
використовуються для виробництва біоетано'
лу у різних країнах наведено на рисунку 5.

У структурі біосировини придатної для ви'
робництва біоетанолу в Україні провідну част'
ку становлять зернові культури, цукрові буря'
ки та меляса, менш вагому — картопля, топі'
намбур, цикорій.

Серед зернових культур, що вирощуються
в Україні, значна частка припадає на пшеницю,
кукурудзу, ячмінь, жито, овес, просо, сорго.
Значною мірою на обсяги виробництва зерна
впливають кон'юнктура ринку перед процесом
посіву та погодні умови при вирощуванні куль'
тур. Зважаючи на це обсяги виробництва зер'
нових коливаються з року в рік. Валовий збір
зернових в Україні протягом останніх 10 років
має тенденцію до зростання і загалом коли'
вається у межах 55—60 млн т (рис. 6). У 2018 ро'
ці вдалось досягти рекордно високого урожаю
зернових в обсязі 70,1 млн т.
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Рис. 6. Динаміка виробництва зернових в Україні

Джерело: сформовано авторами за даними Державної служби статистики Украї'
ни [1].

Рис. 5. Сировина для виробництва біоетанолу у залежності
від кліматично6географічної зони

Джерело: сформовано авторами на основі опрацьованої літератури [6; 7].
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Україна стабільно входить до десятки
найбільших світових виробників зерна і до
трійки найпотужніших його світових екс'
портерів. Основні поставки українського аг'
росектору на світові ринки — це пшениця,
кукурудза і ячмінь, які сумарно складають
майже 3/4 всього зернового експорту Украї'
ни. За даними Міністерства сільського гос'
подарства США (USDA), у 2018/19 році у світі
зібрали 734 мільйони тонн — майже на 30 млн
т менше, ніж у 2017/2018 році. Росія, США
та Канада є найбільшими екпортерами зер'
на у світі. РФ у 2018/2019 маркетинговому
році експортувала 35 млн тонн, США — 29,
Канада — 24. Україна у 2018/2019 МР пере'
правила за кордон 17,6 млн тонн.

Проте, зважаючи на залежність від імпор'
ту енергоносіїв, погіршення екологічної ситу'
ації, високий рівень безробіття, особливо у
сільській місцевості, більш доцільним є пере'
робляти вирощену сировину в Україні на біое'
танолу.

Варто зауважити, що при переробці зерно'
вих на біоетанол дискусія щодо доцільності ви'
користання продовольчої сировини на вироб'
ництво біопалива не є актуальною. Це пов'яза'
но з тим, що на виробництво біоетанолу по'
трібно використовувати лише крохмальну час'
тину зерна, а побічний продукт у вигляді
післяспиртової барди, яка містить поживний та
корисний білок можна використовувати для
відгодівлі великої рогатої худоби, свиней,
птиці, малих сільськогосподарських тварин,
риб тощо.

Найбільш поширеною у світі зерновою
культурою для виробництва біоетанолу є куку'
рудза. Вона посідає особливе місце у вітчизня'
ному і світовому виробництві зерна. Останні'

ми роками спостерігається збільшення загаль'
ного виробництва зерна кукурудзи. Зростання
попиту на нього на світовому ринку стало по'
штовхом для національних виробників до
збільшення виробництва цієї продукції в нашій
державі. Свідченням цього є зростання за де'
сятирічний період посівних площ під культу'
рою майже вдвічі, а також відповідне збіль'
шення її експорту за межі країни.

 Ринок кукурудзи займає особливе місце
в структурі сільського господарства, є одним
із показників ефективності функціонування
аграрного сектора в цілому. Кукурудза ши'
роко використовується у харчовій, крохмаль'
но'мелясовій, біопаливній, мікробіологічній,
медичній та інших галузях промисловості, а
також володіє значними кормовими власти'
востями. Із часткою 42% вона витіснила з пер'
шого місця пшеницю і стала лідером зерно'
вого балансу планети. Це означає, що вона
диктує свої умови на глобальному ринку зер'
на.
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Китай; 20,84
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Рис. 7. Провідні виробники кукурудзи у світі
у 2017/2018 МР

Джерело: сформовано авторами за даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН [3].
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Рис. 8. Динаміки виробництва кукурудзи
в Україні, млн т

Джерело: сформовано авторами за даними Державної служби ста'
тистики України [1].
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Проаналізуємо, наприклад, ситуацію на
світовому ринку кукурудзи та місце України в
ньому. Упродовж останніх десяти років обся'
ги її виробництва постійно зростали (за винят'
ком сезонів 2012—2013 та 2015—2016 років),

адже кукурудза вважається одним із
кращих видів зерна для виробництва
концентрованих кормів у тварин'
ництві та незамінною сировиною для
виробництва біоетанолу.

Головними виробниками кукуруд'
зи в світі є США (36,51%), Китай
(20,84%) та Бразилія (8,87%). Провідне
місце в світовому виробництві даної
культури займає і Україна, а саме:
2,66% або 28 млн т (рис. 7).

Бачимо, що Україна посідає 4 місце
в рейтингу світових експортерів, їй
відводиться 12,11% світового експорту
або 19 млн т (рис. 3). Україна продає на
зовнішні ринки майже 67% вирощеної
кукурудзи, чого не можна сказати про

США. Частка проданої продукції закордон в
цій країні складає всього 15% від вирощеної
продукції за рік.

Частка кукурудзи на зерно серед всіх
посівів сільгоспкультур складає 16,6%. За цим
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Джерело: сформовано авторами за даними Продовольчої і сільськогоспо'
дарської організації ООН [3].
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Рис. 11. Динаміка посівних площ цукрових буряків в Україні, тис. га

Джерело: сформовано авторами за даними Державної служби статистики України [1].

Позитивні аспекти використання цукрових буряків як сировина для виробництва 
біопалива 

Можливість використання мелясної барди (побічного продукту 
переробки) як сировини для виробництва біогазу 

 Позитивний баланс енергії при переробці сировини на біоетанол 

Менші затрати енергоресурсів у порівнянні з переробкою крохмалевмісної 
сировини 

Високий вихід біоетанолу з 1 га 

Стабілізація роботи бурякоцукрової галузі 

Рис. 9. Позивні аспекти використання цукрових буряків
як сировини для виробництва біоетанолу

Джерело: сформовано авторами на основі опрацьованої літератури [5—7].
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показником кукурудза поступається тільки
пшениці і соняшнику. У лідерах за площами
посівів — Полтавська (604,1 тис. га), Чернігі'
вська (407,9 тис. га) і Вінницька (381,3 тис. га)
області, а найменша кількість кукурудзи — на
полях у аграріїв Волині (26,9 тис. га).

Виходячи з нової стратегії вирощування
зернових і олійних культур, в Україні передба'
чається довести виробництво кукурудзи до 30
млн т, з яких майже 20 млн т експортувати.

У 2018 р. валове виробництво кукурудзи на
зерно в Україні становило рекордних 35,5 млн
т, що перевищило урожай попереднього року

на 10,8 млн т (рис. 8). На це вплинули сприят'
ливі погодні умови. Урожайність у 2018 р. ста'
новила 74,5 ц/га.

З усього вищесказаного можна дійти ви'
сновку про те, що в перспективі обсяг вироб'
ництва кукурудзи має тенденцію до росту; об'
сяг імпорту скорочується; обсяг експорту зро'
стає. На сучасному етапі розвитку світової
торгівлі для України складаються сприятливі
умови на ринку кукурудзи.

Перспективною сировиною для виробниц'
тва біоетанолу є традиційна для України куль'
тура — цукрові буряки, а також напівпродук'
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Джерело: узагальнено авторами на основі даних Державної служби статистики України [1].
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ти цукрового виробництва такі як меляса, ди'
фузійний сік, цукровий сироп, меляса, зелена
патока, перший та другий відтоки утфелів та їх
суміші.

Позитивним аспектом є також той факт, що
виробництво біоетанолу з цукрових буряків
потребує на 20—30% менше енергоносіїв, у по'
рівнянні із використанням зернової сировини.
Це пов'язано з тим, що при виробництві біо'
етанолу з крохмалевмісних культур (кукуруд'
за, пшениця, сорго) необхідно спочатку підда'
ти сировину гідролізу (сахарифікації) за допо'
могою ензимів задля розщеплення крохмалю та
отримання глюкози. Узагальнення позитивних
аспектів використання цукрових буряків як си'
ровини для виробництва біоетанолу наведено
на рисунку 9.

У 2017 р. найбільшими виробниками цукро'
вих буряків були: Росія, Франція та США. Ук'
раїна у 2017 р. виробила 14,88 млн т, посівши
7 місце у світі (рис. 10).

За останні роки в Україні відбулося значне
зменшення посівних площ цукрових буряків
(рис. 11). Так, у 1990 р. цукрові буряки вирощу'
вались на площі 1607 тис. га. У 2000 р. посівна
площа зменшилась вдвічі і становила 856 тис.
га. Проте критично низького значення вона до'
сягла у 2015 р. (238 тис. га, знизившись у 6,8 раза
у порівнянні з 1990 р.). У 2018 р. посівна площа
цукрових буряків становила 276 тис. га. Таке
різке зниження посівних площ пояснюється
втратою ринків збуту кінцевої продукції та пе'
ревищенням майже вдвічі пропозиції цукру над
його попитом, що призводить до падіння цін і
зниження рентабельності виробництва. У певні

роки спостерігалось значне
поліпшення роботи комплек'
су, проте обсяги посівних
площ цукрових буряків в Ук'
раїні характеризуються не'
стабільністю та динамічним
зниженням, починаючи з по'
чатку 1990'х рр. і донині.

Зниження економічної
ефективності вирощування
цукрових буряків і втрата
ринків збуту призвели до сут'
тєвого зниження виробничих
потужностей та припинення
роботи цукрових заводів. У
2000 р. в Україні лише 146 цук'
рових заводи займались пере'
робкою цукрових буряків.
Добова їх потужність по Ук'
раїні становила 405,67 тис. т.
З кожним роком спостері'

гається зменшення кількості діючих заводів. У
2012 р. переробкою цукру займались 63 цукрових
заводи, а виробнича потужність становила
212,88 тис. т/добу. Станом на 2017 р. працюва'
ло 46 цукрових заводів потужністю 172,4 тис.
т/добу (рис. 12).

У зв'язку з нестабільними обсягами вироб'
ництва цукру, відсутністю зовнішніх ринків
збуту, імпортом цукру з цукрової тростини та
цукрозамінників, значним надлишком цукру на
ринку, діяльність бурякоцукрової галузі є
складнопрогнозованою та в окремі роки збит'
ковою. Протягом 2007—2017 рр. рівень рента'
бельності виробництва цукрових буряків ко'
ливався від '11,1% до +37%.

Коливання цін на цукор призводить до по'
стійної зміни мотивації виробників до вирощу'
вання цукрових буряків. У зв'язку з цим що'
річно частина виробників відмовляється від ви'
користання посівів цукрових буряків у сіво'
змінах.

Загалом ринок цукру в Українi має тенден'
цію до циклічності виробництва. У дефіцитні
роки високий попит на цукор стимулює сіль'
ськогосподарських виробників збільшувати
площі посівів цукрових буряків, виникає над'
лишок виробництва, ціни падають, сільськогос'
подарські підприємства скорочують посіви. Як
результат, на внутрішньому ринку виникає
дефіцит, який намагаються покрити шляхом
імпорту білого цукру або цукру'сирцю з цукро'
вої тростини. Ціни на внутрішньому ринку по'
чинають зростати, і сіль господарські виробни'
ки знову збільшують площі посівів. У результаті
пропозиція перевищує попит, ціни на цукор зно'

Рис. 14. Комплекс заходів щодо стабілізації бурякоцукрової
галузі в Україні

Джерело: сформовано авторами.

Заходи щодо стабілізації бурякоцукрової галузі в Україні 

1) забезпечити диверсифікацію виробництва за рахунок налагодження 
виробництва біопалива з цукрових буряків [3; 5] 

4) прийняти програму розвитку бурякоцукрового комплексу на перспективу та 
контролювати її виконання 

5) активізувати роботу з розширення ринків збуту цукру й удосконалення 
ціноутворення на внутрішньому ринку 

3) забезпечити законодавчий захист вітчизняних товаровиробників, зокрема в 
умовах СОТ 

6) стимулювати підвищення конкурентоспроможності вітчизняного цукрового 
виробництва шляхом модернізації цукрових заводів, зниження енергозатрат 

2) запровадити державну підтримку розробки технологій виробництва 
біологічних видів палива на технічній базі цукрових і спиртових заводів 



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2019

55

ву падають, і цикл повторюється (рис.
13).

Дефіцит обігових коштів на цук'
рових заводах, застосування даваль'
ницьких схем переробки цукрових
буряків, сезонне перенасичення внут'
рішнього ринку цукру, падіння внут'
рішнього попиту та обмеженість до'
ступу на зовнішні ринки призводять
у певні періоди до зниження ціни на
цукор на внутрішньому ринку до та'
кого рівня, що не покриває витрати
на його виробництво.

Для сталого розвитку бурякоцук'
рового вітчизняного виробництва
cтабілізуючим фактором може слу'
гувати налагодження виробництва та
споживання біопалив із цукрових
буряків. Досвід таких країн, як Франція, Німеч'
чина, Бразилія свідчить, що поряд із ефектив'
ними законодавчими важелями державного ре'
гулювання економічних відносин у цукровій
галузі важливу роль у цих країнах відіграє на'
лагоджене виробництво та використання біо'
палива із цукрових буряків, проміжних про'
дуктів переробки та відходів бурякоцукрового
виробництва. Виробництво біоетанолу з цукро'
вих буряків сприятиме не лише формуванню
енергетичної безпеки нашої держави, але й до'
поможе стабілізувати діяльність бурякоцукро'
вої галузі.

Важливо досягти оптимального обсягу ви'
робництва цукрових буряків задля забезпечен'
ня внутрішнього попиту на цукор і визначенні
шляхів ефективного використання надлишко'
вих потужностей для виробництва біоетанолу.

Для удосконалення механізму налагодження
виробництва біоетанолу з цукрових буряків в
Україні необхідно впровадити низку заходів
(рис. 14).

Отже, задля стабілізації та розвитку буря'
коцукрового комплексу, що передбачатиме
розширення посівних площ цукрових буряків
та, як наслідок, збільшення обсягів їхнього ви'
робництва, передусім необхідно знайти ринки
збуту кінцевої продукції. Оскільки Україна не
має вільного доступу на зовнішній ринок цук'
ру, необхідно диверсифікувати роботу цукро'
вих заводів і перейти на виробництво продукції,
ринки збуту якої є всередині держави. Динамі'
чний розвиток комплексу можливий лише у
разі розширення внутрішнього ринку через
збільшення номенклатури виробництва, у тому
числі, виробництва біопалива.

100,1 63,8 61,2 34,9 33,7 31,9 27,9

125,5

341,4

739,3

0

100
200

300
400

500

600
700

800

Б
ра
зи
лі
я 

Ін
ді
я

К
ит
ай

 

Т
аї
ла
нд

П
ак
ис
та
н

М
ек
ик
а

К
ол
ум

бі
я

Ін
до
не
зія

Ф
іл
іп
ін
и

С
Ш
А

Рис. 15. Виробництво цукрової тростини у світі, тис. т

Джерело: сформовано авторами за даними Продовольчої і сільськогоспо'
дарської організації ООН [3].

Джерело: сформовано авторами.

Позитивні аспекти використання цукрових буряків як сировина для виробництва 
біопалива 

Можливість використання побічного продукту (багаси) як 
сировини для отримання енергії (методом спалювання) 

Найнижча собівартість 1 л отриманого біоетанолу у порівнянні з іншими 
видами сировини 

Найнижчі затрати енергоресурсів у порівнянні з іншими видами сировини 

Найвищий баланс енергії у порівнянні з іншими культурами 

Стабілізація роботи бурякоцукрової галузі 

Рис. 16. Позитивні аспекти використання цукрової тростини як сировини для виробництва
біоетанолу
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Таким чином, важливе значення бурякоцук'
рового виробництва полягає в тому, що воно
забезпечує сировиною інші галузі харчової
промисловості, його розвиток визначає продо'
вольчу безпеку країни. З бурякоцукровим ком'
плексом тісно пов'язана діяльність кондитерсь'
кої, хлібопекарської, спиртової та інших
підприємств харчової, а також машинобудівної
та хімічної промисловості.

Для вирішення пріоритетних завдань щодо
стабілізації та розвитку сільського господар'
ства ефективність функціонування бурякоцук'
рового комплексу набуває особливої уваги.
Низькі показники виробництва цукрових бу'
ряків призводять до скорочення їхніх посівних
площ і переорієнтації на інші, більш економіч'
но вигідні види продукції рослинництва з по'
дальшим експортом їх за кордон. Як наслідок,
значна частина виробничих потужностей ком'
плексу не задіяна, що негативно відображаєть'
ся на результатах роботи та призводить до по'
гіршення функціонування.

Зниження економічної ефективності вироб'
ництва цукрових буряків призводить до зни'
ження інтересу аграрних підприємств до виро'
щування цього виду продукції. Як наслідок, в
Україні скорочується виробництво цукру, зро'
стає залежність від імпорту, втрачаються ро'
бочі місця, погіршується економічний і соціаль'
ний рівень життя людей.

Ефективною сировиною для виробницт'
ва біоетанолу є цукрова тростина. Цю багату
цукром культуру масово вирощують в
Південній Америці, Таїланді, Індонезії. Дана
культура найкраще підходить для вирощуван'

ня у субтропічній та тропічній кліматичних
зонах. Цукрова тростина є найбільшим в світі
урожаєм за обсягом виробництва: в 2016 році
було вироблено 1,9 млрд. Тонн, а на частку
Бразилії припадає 41% світового обсягу. За
оцінками Продовольчої і сільськогоспо'
дарської організації, в 2012 році вона була
оброблена на площі близько 26 мільйонів
гектарів (64 мільйони акрів) в більш ніж 90
країнах. Основні виробники цукрової трос'
тина у світі наведено на рисунку 15.

Вчені з університету Ілінойса (США)
створили генно'модифікований сорт цукро'
вої тростини, який можна вирощувати на ма'
лородючих землях, непридатних для харчо'
вих культур. Окрім того, новий сорт містить
більше олії в порівнянні з немодифіковани'
ми сортами і при цьому зберігає майже така
ж кількість цукру. Це дозволяє одночасно
виробляти з рослини два види біопалива —
біоетанол і біодизель, що робить процес ще

більш рентабельним і технологічно ефектив'
ним. Виготовлення біоетанолу з цукрової тро'
стини має ряд переваг: забезпечується найви'
щий баланс енергії; собівартість виробленого
палива у шість разів дешевше, ніж з кукурудзи.
Вирощування тростини потребує менше
хімікатів, зокрема пестицидів і добрив, тому є
економічно доцільним, особливо в країнах
Південної Америки. Переваги використання
цукрової тростини як сировини для виробниц'
тва біоетанолу наведено на рисунку 16.

Водночас використання цукрової тростини
як сировини для виробництва біопалива має
також певні недоліки, зокрема знищуються
значні площі лісів задля перетворення на план'
тації цукрових буряків, що, як наслідок має не'
гативний вплив на навколишнє середовище та
порушує біорізноманіття. Водночас, оскільки
біоетанол з цукрової тростини є найдешевшим,
його часто експортують в інші країни.

Ще однією перспективною культурою для
виробництва біоетанолу є цукрове сорго. Цук'
рове сорго — високоефективна сільськогоспо'
дарська культура, здатна формувати стабільні
високі врожаї навіть за несприятливих грунто'
во'кліматичних умов. Сорго це високоросла
прямостояча рослина заввишки до 3,0—4,0 м (у
тропічних країнах може сягати 5,0—6,0 м) із
гладкою поверхнею стебла бурштиново'зеле'
ного кольору, вкритого восковим нальотом.
Характерною особливістю цукрового сорго є
те, що в соку стебел рослин містяться вуглево'
ди (10—20%), які на 60—80% складаються із
цукрози і 20—40% — фруктози та глюкози.
Урожайність маси стебел сорго у середньому
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Рис. 17. Частка країн у світовому виробництві
сорго, 2018 рік

Джерело: сформовано авторами за даними Продовольчої
і сільськогосподарської організації ООН [3].
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становить 50—80 т/га, а деяких сучасних
гібридів — ще більше. У 2018 р. загальний об'
сяг світового виробництва біомаси цукового
сорго у 20 провідних країнах'виробниках ста'
новив 42 млн т. Основними виробниками цук'
рового сорго були Нігерія, Індія, Аргентина та
США (рис. 17).

Позитивною біологічною властивістю сор'
го є здатність формувати стабільно високі вро'
жаї за високих температур і мінімальних за'
пасів вологи в грунті. Сорго належить до посу'
хостійких культур, що дає змогу вирощувати
його у посушливих районах Півдня України.
Вегетаційний період сорго становить близько
90—115 днів.

Попередні висновки свідчать, що виробниц'
тво біопалива з цукрового сорго має економічні
перспективи, оскільки: природо'кліматичні
умови відкривають можливості для вирощуван'
ня цукрового сорго в посушливих південних
районах, де вирощування цукрових буряків є
економічно недоцільним, що сприятиме ство'
ренню нових робочих місць та розвитку
сільських регіонів; при переробці цукрового
сорго для отримання харчового сиропу як по'
бічного продукту виходить віджата маса (сор'
говий жом), яку можна використовувати для
отримання біогазу, що знизить собівартість
отриманого біоетанолу.

Перспективною сировиною для виробницт'
ва біоетанолу є лігніно'целюлозна біомаса. Цю
назву носить біомаса трав'янистих і дере'
в'янистих рослин, яка складається з трьох біо'
полімерів: целюлози (полімер глюкози), геміце'
люлози (полімер глюкози та ксилози) та лігніну
(полімер ароматичних спиртів). Виробництво
біоетанолу з такої сировини називають "біопа'
ливом другого покоління). Сировиною для ви'
робництва такого біопалива може бути солома.
Відходи деревообробної промисловості, побічна
продукція переробки цукрової тростини на цу'
кор (багасса), використаний папір, енергетичні
культури (міскантус, світчграс) та швидкорослі
енергетичні дерева (верба і тополя).

Міскантус — це швидкоростуча енергетич'
на культура, багаторічна трава, яка вважаєть'
ся однією із енергетичних рослин європейської
кліматичної зони. Охоплює 17 видів багаторіч'
них трав родом з субтропічних і тропічних рег'
іонів Африки та Азії. Рослини невибагливі до
грунту, вологи та температури, а врожайність
їх сягає 30—35 т/га з високим вмістом целюло'
зи. Для виробництва біоетанлу використовують
міскантус гігантський.

Площі під цією культурою щороку збіль'
шуються, оскільки вирощування міскантусу, як

сировини для виробництва біопалива, вва'
жається одним з найменш витратних.

Зараз міскантус гігантський вирощується і
переробляється у багатьох європейських краї'
нах: Австрії, Данії, Франції, Німеччини, Угор'
щини, Польщі, Швеції, Великобританії та
інших. Причому площі під цією культурою по'
стійно збільшуються

В Україні, завдяки вирощуванню місканту'
су, можна вирішити дві проблеми: використо'
вувати для вирощування малопродуктивні
землі та зменшити залежність від викопних
джерел енергії — газу і вугілля.

Світчграс (Switchgrass — Panicum virgatum
L.). Це прямостояча теплолюбна багаторічна
рослина (C4), яка росте в преріях і схожа на ку'
щовий злак.

Починаючи з кінця 80'х рр. різновиди цієї
культури почали розглядати, як трав'яну енер'
гетичну культуру (біопаливо). Основними спо'
собами використання світчграсу в США та Ка'
наді є: виробництво електроенергії шляхом га'
зифікації, комбіноване спалювання на вугіль'
них заводах та виробництво біпального. Нещо'
давно використання цієї енергетичної культу'
ри розширилося виробництвом целюлозних і
волокнистих ущільнених композиційних мате'
ріалів. Світчграс вирощують на різних грунтах,
він не вибагливий до вмісту вологи та пожив'
них речовин у грунті і має позитивний вплив на
навколишнє середовище. Перевагами світчгра'
су є: незначна потреба використання пести'
цидів, боротьба з ерозією грунту, сприяння збе'
реженню природних умов та потенціал до по'
ліпшення якості грунту. Світчграс має складові,
типові для біопаливної біомаси: близько 50%
вуглецю, 43 — кисню і 6% водню. Рослини ма'
ють високий вміст золи — до 4—6%, що пояс'
нюється високою часткою листкової маси. По'
рівняно низький вміст калію та натрію у комб'
інації з підвищеним вмістом кальцію та магнію
в біомасі сприяють вищій температурі згорян'
ня, що зменшує імовірність шлакування під час
спалювання в котлах. Собівартість світчграсу
(біопалива) в різних країнах коливається від
24 до 62 євро/т сухої речовини.

Світова спільнота пов'язує необхідність ви'
користання такої нехарчової сировини зі знач'
ним збільшення виробництва біоетанолу, змен'
шенням його собівартості та підвищення кон'
курентної спроможності.

Один з факторів, що ускладнюють виробниц'
тво рідкого палива з лігніно'целюлозної маси,
— молекули целюлози й геміцелюлози, прошиті
лігніновою оболонкою з великою кількістю пе'
рехресних зв'язків, мало доступні як для мікро'
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організмів і ферментів, так і хімічних реагентів
при здійсненні процесів деполімеризації пол'
іцукридів. Тож для підвищення доступності це'
люлози й геміцелюлози клітинна структура біо'
маси має бути зруйнована з розривом їх зв'язків
з лігніном. З цією метою та наступного гідролі'
зу целюлози й геміцелюлози використовують
механічне подрібнення біомаси, розчинення
лігніну хімічними розчинниками, паророзривні
технології, дію кислотами, окислювачами,
різними бактеріями й ферментами, різні фізичні
дії, а також комбіновані методи.

Отже, у зв'язку зі зменшенням запасів ви'
добувної органічної сировини в останні роки в
світі приділяється увага питанню хімічної та
біотехнологічної переробки біомаси. Перспек'
тивною сировиною для виробництва біоетано'
лу є лігніно'целюлозна біомаса — дешевий
швидковідновлюваний ресурс, яким Україна
забезпечена в повній мірі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, Україна має потужне сільське

господарство та конкурентні переваги для ви'
робництва біопалива — родючі грунти, сприят'
ливу сільськогосподарську інфраструктуру,
кваліфіковані кадри. Проведений аналіз основ'
них видів сировини для виробництва біоетано'
лу виявлено, що у світовій практиці ринок біо'
етанолу формується на основі використання
таких енергетичних сільськогосподарських
культур: цукрової тростини, кукурудзи, пше'
ниці, жита, ячменю, цукрових буряків, цукро'
вого сорго, топінамбура, касави, батату, кар'
топлі. В умовах України найбільш перспектив'
ними видами сировини для виробництва біо'
етанолу є цукрові буряки та меляса, фуражне
зерно, кукурудза. У результаті економічної
характеристики вирощування сировини для
виробництва біопалива визначено, що в Україні
наявна потужна сировинна база, яка включає в
себе основні крохмалевмісні, цукровмісні
сільськогосподарські культури, що дають ви'
сокий вихід біопалива.
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Інвестиції є джерелом розвитку підприємств, страхових компаній, окремих галузей та економіки загалом. В умоM
вах обмеженості ресурсів одним із головних джерел формування капіталу страхової компанії є саме інвестиційна
діяльність. Тому особливо важливим є дослідження тенденцій та напрямів активізації інвестиційної діяльності страM
хових компаній України.

Метою статті є обгрунтування теоретичних і розробка практичних рекомендацій щодо напрямів активізації інвеM
стиційної діяльності страхових компаній України.

Розглянуто інвестиційні можливості вітчизняних страхових компаній на основі аналізу обсягів сформованих
ними страхових резервів за видами протягом 2017—2019 рр., які є основним джерелом формування інвестиційного
доходу. Встановлено, що страхові компанії змінили свої пріоритети інвестування в банківські установи через висоM
кий ризик втрати коштів, внаслідок цього напрями інвестування страховиків перейшли до облігацій внутрішньо дерM
жавної позики.

Визначено, що роль страхового ринку величезна в питанні формування інвестиційних ресурсів, бо страхові комM
панії акумулюють довгострокові фінансові ресурси, які безпосередньо можуть бути використані в економіці.

Запропоновано напрями удосконалення інвестиційної діяльності страхових компаній з позиції самих страхоM
виків, з позиції держави та з позиції клієнтів страхових компаній. Відмічено, що важливим напрямом у сфері регулюM
вання інвестиційної діяльності вітчизняних страховиків є запровадженні Нацкомфінпослуг нових вимог щодо інвесM
тиційної діяльності страхових компаній України. Доведено, що дотримання цих вимог удосконалить систему пруM
денційного нагляду, сприятиме підвищенню рівня капіталізації, фінансової стійкості та стабільності страховиків,
забезпечить запобігання неплатоспроможності, посилить захист прав споживачів фінансових послуг та довіру страM
хувальників до страхових компаній та дозволить регулятору мати реальну картину фінансового стану та платоспроM
можності страховиків.

Investments are a source of development for enterprises, insurance companies, individual industries and the economy
as a whole. In conditions of limited resources, investment activity is one of the main sources of capital formation of an
insurance company. Therefore, it is especially important to study trends and trends of activation of investment activity
of insurance companies of Ukraine.

The purpose of the article is to substantiate theoretical and develop practical recommendations on directions of
activation of investment activity of insurance companies of Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інвестиції та інвестиційна діяльність завж'

ди знаходились у центрі уваги економічної нау'
ки. Адже, як відомо, інвестиції є джерелом роз'
витку підприємств, страхових компаній, окре'
мих галузей та економіки загалом. Значна роль
у припливі інвестицій в національну економіку
відводиться страховим організаціям [9], Це
пов'язано з тим, що страхові компанії можуть
використовувати для інвестування залучені в
якості страхових внесків фінансові ресурси, що
знаходяться в їх розпорядженні. Водночас
інвестиційна діяльність виступає досить важли'
вою складовою, яка дає змогу отримати додат'
кові прибутки для успішного здійснення основ'
ної діяльності страховика. Так, в умовах обме'
женості ресурсів одним із головних джерел
формування капіталу страхової компанії є саме
інвестиційна діяльність. На сьогодні існує ряд
проблемних питань, що стосуються діяльності
страховика, пов'язаною з активізацією інвести'
ційної діяльності. У вказаному контексті, особ'
ливо важливим є дослідження тенденцій та на'
прямів активізації інвестиційної діяльності
страхових компаній України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання щодо інвестиційної діяльності
страхових компаній стали предметом науково'
го дослідження значного кола вчених, а саме:

The investment opportunities of domestic insurance companies are considered on the basis of the analysis of the
volume of insurance reserves formed by them by types during 2017—2019, which are the main source of formation of
investment income. It was found that insurance companies changed their priorities for investing in banking institutions
because of the high risk of loss of funds, as a result of which the directions of investing insurers switched to government
bonds.

It is determined that the role of the insurance market is huge in the formation of investment resources, because
insurance companies accumulate longMterm financial resources that can be directly used in the economy.

The directions of improvement of investment activity of insurance companies from the position of the insurers
themselves, from the position of the state and from the position of clients of the insurance companies are offered. It is
noted that an important trend in the sphere of regulation of investment activity of domestic insurers is the introduction
of new requirements for the investment activity of insurance companies of Ukraine by the National Financial Services
Commission. Observance of these requirements will improve the system of prudential supervision, will increase the
level of capitalization, financial stability and stability of insurers, ensure the prevention of insolvency, strengthen the
protection of consumers of financial services and the confidence of insurers in insurance companies and will allow the
regulator to have a real estate status.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, страхова інвестиційна діяльність,
страхові резерви.

Key words: investments, investment activity, insurance investment activity, insurance reserves.

Василенко А.В. [2], Майданченко І.В. [4], Со'
ловйової О. [14], Поплавського О.О. [9], Реку'
ненко І.І. [13], Мілошевич Н.В. [5], Пікуса Р. [8]
та ін. Не зменшуючи важливість отриманих на'
укових результатів, необхідно відмітити, що
проблематика дослідження нововведень та но'
вих вимог до інвестиційної діяльності страхо'
виків потребує подальшого дослідження. З
огляду на це актуальним є дослідження на'
прямів активізації інвестиційної діяльності
страхових компаній.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретичних

і розробка практичних рекомендацій щодо на'
прямів активізації інвестиційної діяльності
страхових компаній України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні страхування є одним із страте'

гічних секторів національної економіки. Стра'
хові компанії акумулюють довгострокові
фінансові ресурси, які безпосередньо можуть
бути використані в економіці [4]. У розвинених
країнах світу інвестиції від страхування є руш'
ійною силою економічного зростання, джере'
лом фінансування економіки країни та отри'
мання значних прибутків страховими компані'
ями. Розвиток страхових компаній, збільшен'
ня обсягів акумульованих ними фінансових ре'
сурсів створюють сприятливі умови для розвит'
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ку економіки тому, що страхові фонди спрямо'
вуються на інвестування різноманітних вироб'
ничих та соціальних об'єктів. Водночас у бага'
тьох країнах страхові компанії є найважливі'
шими інституційними інвесторами, що ефектив'
но здійснюють розміщення коштів і управлін'
ня активами.

Розмаїття визначень понять "інвестиції" та
"інвестиційна діяльність" у вітчизняній та за'
кордонній літературі значною мірою пояс'
нюється широтою сутнісних рис цієї доволі
складної економічної категорії. Закон Украї'
ни "Про інвестиційну діяльність" (ст. 1) визна'
чає інвестиції як усі види майнових та інтелек'
туальних цінностей, що вкладаються в об'єкти
підприємницької та інших видів діяльності, в
результаті якої створюється прибуток (дохід)
або досягається соціальний ефект [10]. У статті
2 вказаного Закону подано таке визначення:
"Інвестиційною діяльністю є сукупність прак'
тичних дій громадян, юридичних осіб і держа'
ви щодо реалізації інвестицій" [10].

З позиції страхування розглядає інвести'
ційну діяльність О. Соловйова. На думку авто'
ра, під інвестиційною діяльністю страхової
компанії варто розглядати діяльність, яка по'
лягає у реалізації інвестиційної стратегії стра'
ховика на регіональному, національному та
міжнародному ринках, що базується на плану'
ванні, формуванні та вкладанні вільних грошо'

вих коштів в активи, які забезпечують позитив'
ний фінансовий результат, здійснення якого
базується на ринкових принципах і пов'язано з
факторами часу, ризику і ліквідності [14, с. 70].

Підтримуємо думку А.В. Василенко стосов'
но того, що інвестиційна діяльність страхових
компаній як сукупність дій щодо реалізації
інвестицій віддзеркалює інвестиційну функцію
страхування, має галузеву специфіку і тісний
взаємозв'язок зі страховими операціями [2, с. 11].

Виходячи з трактування поняття "інвести'
ційна діяльність страхових компаній" різними
науковцями, можна сказати, що інвестиційна
діяльність страхової компанії — це цілеспря'
моване вкладення тимчасово вільних коштів
(страхових резервів, резервів попереджуваль'
них заходів, власного капіталу страхових
організацій) на певний строк, в об'єкти під'
приємницької та інших видів діяльності з ме'
тою отримання прибутку та (або) досягнення
іншого корисного ефекту для виконання стра'
хових зобов'язань перед клієнтами.

Переконанні, що інвестиційна діяльність
має значний вплив на фінансовий стан самих
страхових компаній. За рахунок інвестування
страхових резервів відбувається зростання
власних коштів, що дає змогу знизити обсяг
залучення зовнішніх джерел фінансування.
Окрім того, інвестиційний дохід може стати
джерелом приросту особистого капіталу стра'

Таблиця 1. Категорії активів, визначених ст. 31 Закону Україну "Про страхування" [12],
для представлення страхових резервів

Джерело: складено і розраховано за даними [7; 6].

Активи, млн грн 
Структура активів, % 

Категорії активів 2017 р. І півріччя 
2018 р. 

І півріччя 
2019 р. І півріччя 

2018 р. 
І півріччя 

2019 р. 
Активи, визначені ст. 31 Закону України 
«Про страхування», у тому числі: 

36084,6 36269,0 42729,1 100,0 100,0 

1) грошові кошти на поточних рахунках 2757,4 2662,6 2935,8 7,3 6,9 
2) банківські вклади (депозити) 12238,2 12768,3 14430,1 35,2 33,8 
3) банківські метали 39,9 37,8 32,7 0,1 0,1 
4) нерухоме майно 2655,1 2659,0 3778,3 7,3 8,8 
5) акції 6653,6 5720,0 4697,1 15,8 11,0 
6) облігації 898,3 801,3 658,4 2,2 1,5 
7) іпотечні сертифікати 88,2 83,7 5,3 0,2 0,0 
8) цінні папери, що емітуються державою 6572,1 6517,1 8842,6 18,0 20,7 
9) права вимоги до перестраховиків 4054,5 4897,5 5811,0 13,5 13,6 
10) інвестиції в економіку України за 
напрямами, визначеними Кабінетом 
Міністрів України * 

99,9 91,2 1505,7 0,3 3,5 

11) кредити страхувальникам-громадянам, 
що видаються в порядку, визначеному 
Уповноваженим органом і погодженому з 
Національним банком України 

13,8 15,0 20,2 0,041 0,05 

12) довгострокові кредити для житлового 
будівництва, у тому числі індивідуальних 
забудовників, що використовуються у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України 

0,1 0,1 0,1 0,0003 0,0002 

13) готівка в касі 14,4 15,4 11,9 0,04 0,03 
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ховика. Вважаємо, що завдяки добре організо'
ваній інвестиційній діяльності підвищується
якість надаваних страховою компанією послуг,
а також визначається місце страховика на рин'
ку страхових послуг.

Так, у розвинутих країнах світу страхові
компанії за обсягом інвестиційних вкладень пе'
ревищують загальновизнаних інституціональ'
них інвесторів — банки й інвестиційні фонди
[2]. Так, прибуток від інвестицій у зарубіжних
страхових компаніях становить у середньому
20—30% від сукупного доходу, у країнах СНД
— 3—10%, а в Україні — 2—3% [5].

Достатній обсяг інвестиційного доходу за'
безпечує страховим компаніям зростаюча ди'
наміка резервів та активів страховика. Активи
страхових компаній представляють собою за'
соби діяльності страхової компаній до них вхо'
дять основні засоби, фінансові вкладення, нео'
боротні активи та ін. Розміщення страхових
резервів здійснюється згідно зі статтею 31 За'
кону України "Про страхування" [12], де ви'
значено перелік активів за відповідними кате'
горіями (табл. 1).

Сума активів страхових компаній станом на
30.06.2019 у порівнянні з інформацією станом
на 30.06.2018 р. збільшилася на 6460,1 млн грн.
Варто відмітити, що на 1661,8 млн грн (або на
13,0%) збільшився обсяг активів, дозволених
для представлення банківськими вкладами (де'
позитами), і становив 14430,1 млн грн (або 33,8%
від загального обсягу активів). Розмір депо'
зитів страховиків у державних банках в 1 пів'
річчі 2019 року скоротився з 4,34 млрд грн до
4,21 млрд грн (у порівнянні з 1 кварталом 2019),
депозити в банках з іноземним капіталом зрос'

ли з 4,64 млрд грн до 4,85 млрд грн, депозити в
банках з приватним вітчизняним капіталом
збільшилися з 3,91 млрд грн до 3,61 млрд грн.
Тобто депозитний портфель страхових ком'
паній диверсифікований в різних категоріях
власності банків.

Загальні інвестиції страховиків у ОВДП в
1 півріччі 2019 року зросли на 35,7% до 8,84 млрд
грн (20,7% від загального обсягу активів), у т.ч.
у страховиків життя обсяг коштів, вкладених в
цінні папери, що емітуються державою,
збільшився на 27,1% і склав 5,24 млрд грн.

Проаналізувавши дані, можна зробити вис'
новок, що більшу частину активів займають
цінні папери та банківські вклади, разом вони
становлять більше 60% всіх активів страхових
компаній. Натомість інвестиції в економіку
України за напрямами, визначеними Кабінетом
Міністрів України займають останні позиції.
Проте слід відмітити, що на 1414,5 млн грн (або
в 16 разів) збільшився обсяг активів, дозволе'
них для представлення інвестиціями в еконо'
міку України за напрямами, визначеними Каб'
інетом Міністрів України, і становив 1505,7 млн
грн (або 3,5% від загального обсягу активів).

Проаналізуємо частку інвестицій страхових
компаній в економіку України у загальній сумі
капітальних інвестицій (табл. 2).

За даними таблиці можна зробити висновок,
що вкладення інвестицій страховими компа'
ніями в економіку України має тенденцію до
зростання, проте досі залишається на низько'
му рівні. З 2015 р. до 2017 р. їхній річний обсяг
коливався від 0,9 до 99,0 млн грн, а частка у за'
гальній сумі капітальних інвестицій — від
0,00033 до 0,64 %. Основними напрямами інве'

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 9 місяців 
2018 р. 

9 місяців 
2019 р. 

Інвестиції страхових компаній в 
економіку України за напрямами, 
визначеними КМУ, млн грн 

0,9 31,9 99,0 91,2 1505,7 

в т. ч.  
- розроблення та впровадження 
високотехнологічного 
устаткування, іншої інноваційної 
продукції, ресурсо-та 
енергозберігаючих технологій 

0,4 2,1 3,0 3,0 236,5 

- розвиток інфраструктури туризму 0,5 29,8 30,7 22,4 54,5 
- добування корисних копалин - - - - 0,1 
- будівництво житла - - 5,8 5,8 1038,1 
- розвиток транспортної 
інфраструктури, у тому числі 
будівництво та реконструкція 
автомобільних доріг 

- - 53,2 53,8 73,5 

- розвиток сектору зв’язку та 
телекомунікацій - - 6,3 6,2 103,0 

Частка інвестицій СК у загальній 
сумі капітальних інвестицій, % 0,0003 0,009 0,02 0,04 0,64 

Таблиця 2. Інвестицій страхових компаній в економіку України

Джерело: складено і розраховано за даними [7, 6].
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стування, що визначені КМУ були: розроб'
лення та впровадження високотехнологічного
устаткування, іншої інноваційної продукції,
ресурсо' та енергозберігаючих технологій —
від 0,4 млн грн до 236,5 млн грн; розвиток інфра'
структури туризму — від 0,5 млн грн до 54,5 млн
грн; будівництво житла — від 5,8 млн грн до
1038,1 млн грн та інші.

Відмітимо, що у країнах Європи страхова
галузь є найбільшим інституційним інвестором.
Саме страхові компанії є важливим постачаль'
ником необхідних інвестицій для економічно'
го зростання. Загальна вартість інвестиційно'
го портфеля європейських страховиків, який
включає в себе вартість інвестиційного порт'
феля країн Євросоюзу та Великобританії у

2017 році зріс на 1,2% до 10 226 млрд євро. Зок'
рема у Франції, інвестиційний портфель, яким
управляють страховики зріс на 3,3%, у Вели'
кобританії — на 3,5%, в Італії — на 5,1% та
Швейцарії на 1,2% [1]. Варто відмітити, що таке
зростання відбувається під впливом макроеко'
номічного розвитку та ряду інших факторів,
ставки грошової політики, які безпосередньо
мають вплив на рівні премій, які страховики от'
римують для інвестування, рівні виплат, які
страховики виплачують своїм клієнтам, а роз'
виток фінансових ринків безпосередньо впли'
ває на ефективність їхніх активів та на престиж
компаній в конкурентному середовищі.

Досвід Європи свідчить, що більшу частину
інвестиційного портфеля займають інвестиції —

Напрями регулювання інвестиційної діяльності 
страхових компаній країн ЄС 

Дотримання 
принципу 
рівності 

Регулювання 
структури та 
складових 

інвестиційного 
портфелю 

Регламентування 
процесу інформування 
органів нагляду про 
зміни його структури 

Рис.1. Напрями регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній країн ЄС

Джерело: побудовано автором.

Напрями удосконалення інвестиційної 
діяльності страхових компаній 

підвищення рівня довіри до страхових компаній; 
збільшення попиту на страхові послуги 

максимізація прибутковості і ліквідності інвестицій при 
мінімізації ризику з метою безперервного забезпечення і 
підтримки платоспроможності; 
недопущення знецінення інвестованого капіталу 
інфляцією; 
зростання конкурентоспроможності на страховому ринку 
і підвищення ефективності діяльності

адаптація українського страхового ринку до світових 
вимог фінансового регулювання та нагляду; 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 
страховиків; 
перерозподіл інвестиційних потоків, а також 
стимулювання інвестиційних вкладень в розвиток 
національної економіки 

З позиції страхової 
компанії 

З позиції держави 

З позиції клієнтів 
страхової компанії 

Рис. 2. Напрями удосконалення інвестиційної діяльності страхових компаній
Джерело: власні дослідження.
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це 71%, на другому плані активи утримані для
індексованих фондів, пов'язані з облігаціями —
27,0%, та найменша частина — це кредити —
3,6%. Серед інвестицій (активів) більша части'
на це облігації 64,3% та найменша частка це інші
інвестиції 0,1% [1]. Отже, можна зробити вис'
новок, що інвестиційний портфель іноземних
страхових компаній зосереджено більше на
інвестиціях у державу, шляхом придбання об'
лігацій.

Зауважимо, що перебуваючи в ролі інвесто'
ра, страховик не тільки набуває додаткове дже'
рело доходів, але й наражається на додаткові
ризики [3]. Враховуючи той факт, що кошти
страхових резервів не є власністю страховика,
то важливого значення має державна регламен'
тація розміщення цих резервів. У країнах Євро'
пейського Союзу регулювання інвестиційної
діяльності страхових компаній здійснюється на
двох рівнях: директивами ЄС та державним ре'
гулюванням всередині країни з метою захисту
національних страхових компаній [8, с. 6]. На
рисунку 1 нами представлені напрями регулю'
вання інвестиційної діяльності страхових ком'
паній країн ЄС.

Зауважимо, що страховий ринок України
перебуває на етапі розвитку та інтеграції у
світовий простір. Незважаючи на певні здобут'
ки, він характеризується недоліками, наявність
яких показує перспективи розвитку. Вважає'
мо, що основними факторами, що стримують
розвиток страхового ринку України є: недоско'
нала нормативно'правова база; недостатність
платоспроможного попиту на страхові послу'
ги; девальвація національної валюти; недовіра
до страхових компанії та інші. Функціонуван'
ня страхових компаній на фінансовому ринку
знаходиться в прямій залежності від рівня роз'
витку економічної системи, від сформованого
в країні інвестиційного клімату, макроеконом'
ічної ситуації загалом [5]. За відсутності на
страховому ринку привабливих інвестиційних
інструментів, інвестиційна діяльність страхо'
вих компаній не буде приносити очікуваний
ефект. Так, нами визначено напрями удоско'
налення інвестиційної діяльності страхових
компаній України (рис. 2).

Вважаємо, що важливим напрямом у сфері
регулювання інвестиційної діяльності вітчизня'
них страховиків є запровадженні Національ'
ною комісією з питань регулювання ринку
фінансових послуг нових вимог щодо інвести'
ційної діяльності страхових компаній України.
Вказані вимоги зазначені в "Положенні про
обов'язкові критерії і нормативи достатності
капіталу та платоспроможності, ліквідності,

прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій страховика" затвердженого розпо'
рядженням Нацкомфінпослуг № 850 від
07.06.2018 р. [11].

Вважаємо, що прийняття вказаного По'
ложення та запровадження нових вимог
удосконалить систему пруденційного нагля'
ду, сприятиме підвищенню рівня капіталі'
зації, фінансової стійкості та стабільності
страховиків, забезпечить запобігання непла'
тоспроможності, посилить захист прав спо'
живачів фінансових послуг та довіру стра'
хувальників до страхових компаній та доз'
волить регулятору мати реальну картину фі'
нансового стану та платоспроможності
страховиків.

ВИСНОВКИ
Отже, розглянувши інвестиційні можли'

вості вітчизняних страхових компаній на основі
аналізу обсягів сформованих ними страхових
резервів за видами протягом 2017—2019 рр., які
є основним джерелом формування інвестицій'
ного доходу, можна зазначити, що структура
активів страховиків, спрямованих на форму'
вання резервів, потребує оптимізації управ'
ління інвестиційної діяльності. Для підвищен'
ня активізації страхової діяльності вітчизняних
страховиків нами обгрунтовано напрями її
удосконалення з позиції самих страховиків, з
позиції держави та з позиції клієнтів страхо'
вих компаній. Вважаємо, що впровадження за'
пропонованих заходів щодо активізації інвес'
тиційної діяльності страхових компаній у су'
часну практику господарювання дозволить
поліпшити їх фінансовий стан, забезпечити
фінансову безпеку та розвиток.
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THE ROLE OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE DEVELOPMENT
OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY: A COMPARATIVE ASPECT

У статті проведено дослідження щодо визначення ролі та значення сільськогосподарських кооперативів у розM
витку аграрного сектора економіки. Проаналізовано світовий, європейський та український досвід використання
кооперативного руху у сфері сільського господарства. Досліджено процеси кооперації у сфері аграрного бізнесу
України. Визначено рівень впливу та значення кооперативних утворень у структурі розвитку аграрного сектора екоM
номіки.

У ході дослідження з'ясовано, що кооперативні формування відіграють вагому роль у розвитку сільського госM
подарства, виконуючи функції постачання, збуту, обслуговування, кредитування та вносять великий вклад у регулюM
вання міжгалузевого обміну у сфері агропромислового бізнесу.

Встановлено, що характерною ознакою сучасного сільськогосподарського кооперативного сектора є зростання
вертикальної інтеграції, наближення сільгоспвиробника до споживача, але водночас з'являються нові складнощі,
пов'язані з посиленням конкуренції на світових ринках, а тому слід пошукувати інноваційні форми ведення агроM
бізнесової діяльності, зокрема на засадах кооперації. Визначено чинники сприяння розвитку сільськогосподарської
кооперації в Україні та вказано на фактори, що перешкоджають її подальшій інтеграції в аграрний сектор економіM
ки.

У підсумку зазначено, що організація та формування аграрного сектору економіки України на основі кооперації
має пріоритетне значення, оскільки дає змогу покращити рівень виробництва і переробки продукції, а також підвиM
щити прибутковість сільськогосподарських виробників, і, як наслідок, сприятиме розвитку сфери сільського госпоM
дарства та країни загалом.

In the modern world, the process of development of the cooperative movement, particularly in the agricultural
sector, allows to increase the level of production and processing of agricultural products, as well as to earn greater
profits for cooperative entities and farms.

In developed countries there is a tendency of reducing the total number of farms by eliminating small ones while
increasing large cooperative entities and increasing their economic efficiency.

In view of the above, a comprehensive study of theoretical and practical aspects of the development of agricultural
cooperatives in the agrarian sector of the economy in the current economic conditions, as well as determining the directions
of improving the efficiency of their activities is a genuine pressing problem, which has led to the choice of research
topics.

The purpose of the article is to investigate the processes of cooperative activity
in the field of agriculture and to determine its impact on the development of the agricultural sector of the economy.
The role and importance of agricultural cooperatives in the development of the agricultural sector of the economy is

investigated in the article. The world, European and Ukrainian experience of using cooperative movement in the field of
agriculture is analyzed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасності, процес розвитку коо'

перативного руху, зокрема в аграрному сек'
торі, дає змогу підвищити рівень виробництва і
переробки сільськогосподарської продукції, і
також отримати більші прибутки для коопера'
тивних утворень та господарств. У розвинених
країнах спостерігається тенденція до скоро'
чення загальної кількості господарств за раху'
нок ліквідації дрібних за одночасного збіль'
шенні великих кооперативних утворень і підви'
щенні їх економічної ефективності.

У 2013 році Кабінетом Міністрів України
було розроблено та затверджено "Стратегію
розвитку аграрного сектору економіки на пе'
ріод до 2020 року", де зазначено стратегічні цілі
та індикатори розвитку сільського господар'
ства [1]. Водночас у "Концепції Державної
цільової програми розвитку аграрного секто'
ру економіки на період до 2022 року" одним із
основних напрямів досягнення стратегічних
цілей є розвиток сільськогосподарського
підприємництва та кооперації через створення
сприятливих економічних умов для започатку'
вання та організації діяльності, зокрема дер'
жавної підтримки формування та поліпшення
матеріально'технічної бази кооперативних
формувань [2].

Зважаючи на вказане, комплексне вивчен'
ня теоретичних і практичних аспектів щодо
розвитку сільськогосподарських коопера'
тивів в аграрному секторі економіки, за су'
часних умов господарювання, а також визна'
чення напрямів підвищення ефективності їх

The processes of cooperation in the sphere of agrarian business of Ukraine are investigated. The level of influence
and importance of cooperative entities in the structure of development of the agrarian sector of economy is determined.

During the research was found that cooperative entities play a significant role in the development of agriculture,
performing the functions of supply, sale, servicing, lending and make a major contribution to the regulation of interM
sectoral exchanges in the agro industrial business.

It is established that the characteristic feature of the modern agricultural cooperative sector is the growth of vertical
integration and the approach of the agricultural producer to the consumer but at the same time, there are new difficulties
associated with increasing competition in the world markets and therefore it is necessary to look for innovative forms of
agribusiness, particularly on a cooperative basis. The factors of assistance to the development of agricultural cooperation
in Ukraine are identified and the factors that impede further integration into the agricultural sector of the economy are
pointed out.

As a result, the organization and formation of the agrarian sector of the Ukrainian economy on the basis of cooperation
has a significant value as it allows to improve the level of production and processing of products, as well as to increase
the profitability of agricultural producers and, as a consequence, allows to promote the development of the agricultural
sector and the country as a whole.

Ключові слова: економіка, кооперація, аграрний сектор, сільськогосподарський кооператив,
розвиток, прибуток.

Key words: economy, cooperation, agrarian sector, agricultural cooperative, development, profit.

діяльності, є актуальною проблемою сього'
дення, що і стало причиною вибору тематики
дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню особливостей розвитку
сільськогосподарської галузі присвячено праці
таких відомих зарубіжних та українських вче'
них: Мосійчук Н.O. [5], Романюк І.А. [10], Фіна'
шиної Г.В. [8]. Питання розвитку теорії коопе'
рації та кооперативного руху посідають чільне
місце у працях: Клокар О.О. [6], Лузана Ю.Я.
[9], Маліка М.Й. [9], Скидана О.В. [7] та ін. Про'
те, малодослідженими залишаються питання
щодо визначення інтеграційних процесів коо'
перативного руху у напрямку розвитку аграр'
ного сектора економіки. Фрагментарність роз'
гляду теоретико'методичних та практичних
процесів створення та подальшої діяльності
кооперативних утворень у сфері сільського
господарства, недостатнє висвітлення питань
державного впливу на кооперацію, недоско'
налість методів реалізації економічної політи'
ки, низька результативність дій щодо еконо'
мічного регулювання процесів кооперації — зу'
мовлює необхідність проведення досліджень у
даному напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження процесів коо'

перативної діяльності у сфері сільського гос'
подарства та визначення її впливу на розвиток
аграрного сектора економіки.
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Зважаючи на мету статті, головним завдан'
ням дослідження є проведення порівняльного
аналізу діяльності сільськогосподарських коопе'
ративів у світі та Україні.

Методика дослідження базується на вико'
ристанні емпіричного підходу. У процесі до'
слідження використано абстрактно'логічний
метод (постановка проблеми і висунення гіпо'
тези, логічні конструкції, синтез узагальнень і
висновків), статистико'економічний метод
(опрацювання статистичних показників, по'
рівняння даних тощо), монографічний метод
(аналіз світового та українського досвіду роз'
витку та упровадження кооперативного руху
в аграрному секторі).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У світі кооперативні формування відіграють
вагому роль у розвитку сільськогосподарсько'
го виробництва, виконуючи функції постачан'
ня, збуту, обслуговування, кредитування, вно'
сячи великий вклад у регулювання міжгалузе'
вого обміну в АПК. Так, у США, незважаючи
на зниження кількості сільськогосподарських
кооперативів, їх роль у виконанні перерахо'
ваних вище функцій залишається значною.
Об'єднуючи близько 3 млн осіб, вони надають
послуги на суму близько 116 млрд дол. Функ'
цією збуту займаються понад півтори тисячі ко'
оперативів (50% від всіх кооперативів), реалі'
зуючи сільськогосподарську продукцію, більше
тисячі (38%) з них виконують функцію поста'
чання, забезпечуючи сільгосптоваровироб'
ників сировиною і матеріалами, обладнанням і
технікою, понад чотириста (12%) обслуговую'
чих кооперативів надають сільським товарови'
робникам послуги з транспортування, збері'
гання та ін. [3].

Збутові кооперативи найбільшого поширен'
ня набули в овочевому, плодовому, зерновому,
олієжировому і тваринницькому підкомплек'
сах. У Канаді переважають збутові, маркетин'
гові, обслуговуючі кооперативи. Їх чисельність
і дохід становили у 2018 році відповідно 1,3 та
14,3 млрд дол. Частка канадських кооперативів
на ринках м'яса птиці і яєць — 57%, молока —
39, зерна — 22% [4].

За кількістю діючих сільськогосподарських
кооперативів лідируюче положення займає
Індія, потім США, Франція, Швеція, Німеччи'
на, Марокко, Канада. В Англії близько 40%
сільськогосподарської продукції реалізується
через кооперативи, ринкова частка коопера'
тивів в реалізації молока становить 90%, сви'
нини — 30%, картоплі і овочів — 25%, коопера'

тивна частка в поставках добрив — 30%, на'
сіння — 22%, засобів захисту рослин — 18%.
Товарообіг аграрних кооперативів Англії ста'
новить 4406 млн фунтів стерлінгів. У Німеччині
поширені маркетингові кооперативи із за'
купівлі ресурсів і продажу продукції, але
найбільш розвиненими є кредитні кооперати'
ви на чолі з "Райффайзенбанком". Частка рин'
ку, яку займають німецькі кооперативи,
різниться за сферами виробництва і становить:
у переробці і реалізації м'яса — 30%, молока та
молочної продукції — 60%, переробці і реалі'
зації м'яса — 30%, фруктів і овочів — 60%, на'
дання послуг сільськогосподарським вироб'
никам — 50—60%. Специфічним є й розвиток
кооперативного аграрного руху в скандинавсь'
ких країнах — Данії, Норвегії, Фінляндії, Шве'
ції. У Швеції товарообіг кооперативних об'єд'
нань у 2018 році склав 12,6 млн євро. Коопера'
тивна частка на ринках молока перевищує 99%,
м'яса свиней і великої рогатої худоби — 88%,
зерна і насіння — по 75% [3].

Перше місце за кількістю діючих сільсько'
господарських кооперативів в ЄС займає Фран'
ція, де більше 90% фермерів є членами сільсько'
господарських кооперативів, через них реалі'
зується 50% продукції, виробленої сільським
господарством. Французькі сільськогоспо'
дарські кооперативи спеціалізуються на за'
купівлі, продажі, переробці продукції, а також
на постачанні сільгосптоваровиробникам
коштів з виробництва та реалізації послуг. Най'
більшого поширення набули кооперативи зі
спільного придбання та використання техніки.
Всі сільськогосподарські кооперативи Франції
об'єднані у національні кооперативні федерації
за галузевою ознакою. Ця організаційна ієрар'
хія поширюється й на сільськогосподарські
кредитні кооперативи, які на національному
рівні очолює кооперативний банк "Креді'Агрі'
коль". Через кооперативи держава провадить
аграрну політику на основі використання сис'
теми субсидування. Так, будівництво зерно'
складів до 10% субсидується державою, держа'
ва також гарантує оплату продукції фермера
через кооперативи за мінімальною ціною в разі
відсутності можливості її реалізації. Все коо'
перативи є неприбутковими організаціями.

Вивчаючи особливості розвитку коопера'
тивного руху на сучасному етапі слід відзначи'
ти зростання розмірів діяльності сільськогос'
подарських кооперативних формувань шляхом
злиття невеликих, які до об'єднання, носили
локальний характер. Водночас все більше коо'
перативів починають використовувати інно'
ваційні інформаційні технології, які допомага'
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ють сільгосптоваровиробникам упроваджува'
ти системи комп'ютеризації управління вироб'
ничими процесами і процесами збуту сільсько'
господарської продукції, постачання необхід'
ними засобами виробництва, тощо.

Переважна більшість сільгосптоваровироб'
ників — членів кооперативів використовують
можливості мережі Інтернет у своєму бізнесі
[5, с. 25]. Все більше торгових операцій на
сільськогосподарських ринках здійснюється
через систему електронного бізнесу. Широке
використання інформаційних технологій дає
змогу сільгосптоваровиробникам, особливо
малому та середньому агробізнесу, брати
участь у розвитку біотехнологій, НДДКР, про'
веденні наукових дослідженнях, відкриває до'
ступ до використання нових сортів і гібридів,
порід тварин, нових технологій і нових видів
палива, тощо. Але така діяльність вимагає знач'
них капітальних вкладень, які можуть бути до'
ступні тільки для кооперативних та інтегра'
ційних об'єднань, що мають можливість кон'
центрувати значні кошти і отримувати еконо'
мічний ефект від масштабів виробництва, реалі'
зації продуктів та послуг, маркетингу, логісти'
ки, наукових розробок і т.п.

Характерною ознакою сучасного сільсько'
господарського кооперативного сектора є зро'
стання вертикальної інтеграції, наближення
сільгоспвиробника до споживача, і, як наслі'
док, посилення конкурентних переваг та
збільшення доходів агробізнесу [6]. Але водно'
час слід сказати й про те, що з'являються нові
складнощі, пов'язані з посиленням конкуренції
на світових ринках, а тому слід пошукувати
інноваційні форми ведення агробізнесової
діяльності. Досвід розвитку кооперативних
формувань в усьому світі свідчить про їх уні'
версальну пристосованість до мінливих ринко'
вих умов. Процеси глобалізації та інтеграції,
що відбуваються на даний час у світовій еко'
номіці, не оминули й діяльність сільськогоспо'
дарських кооперативів [7]. Посилення конку'
ренції змушує сільськогосподарські коопера'
тиви прагнути до досягнення рівня найбільш
успішних конкурентних організаційних форм,
розширювати внутрішній ринок і експорт
сільгосппродукції, лобіювати політику протек'
ціонізму [8, с. 48]. Таким чином, сучасні
сільськогосподарські кооперативи повинні вра'
ховувати у своїй діяльності розвиток процесів
концентрації і інтеграції у сегментах виробни'
чого та маркетингового ланцюга, зростання
вимог торгових мереж і кінцевих споживачів до
якості продукції та послуг, зміну їх уподобань,
міжнародні вимоги до стандартів якості тощо.

Для підтримки конкурентоспроможності
сільськогосподарських товаровиробників —
членів кооперативних утворень та своєї діяль'
ності, сільськогосподарські кооперативи зму'
шені займатися невластивим їм функціям, роз'
ширювати сферу своєї діяльності за рахунок
надання послуг тим, хто не є членами коопера'
тиву, використовувати венчурний капітал, ви'
ходити на ринок цінних паперів, створюючи для
цього спільні та дочірні підприємства.

У багатьох країнах Європи та світу для
більш успішної діяльності сільськогосподарсь'
ких кооперативів створено умови для їх роз'
витку пільговою, податковою, кредитною, ан'
тимонопольною державною політикою. Така
державна підтримка обумовлена соціальним
характером діяльності некомерційних сіль'
ськогосподарських кооперативів, створюючи
нові робочі місця та вирішуючи соціальні про'
блеми сільського населення, кооперативні фор'
мування сприяють розвитку сільських тери'
торій.

У чинній системі сільськогосподарських ко'
оперативів виділяються сільськогосподарські
споживчі, переробні, постачальницькі, збутові,
обслуговуючі, кредитні, страхові кооперативи,
інформаційно'консультаційні центри [9, с. 4; 10,
с. 13]. Їх діяльність регламентується зокрема
Законом України "Про сільськогосподарську
кооперацію" [11]. На практиці набули поширен'
ня і багатофункціональні кооперативи, які заз'
вичай поєднують постачальницькі та збутові
функції, охоплюючи функції міжгалузевого
обміну у сфері АПК.

В Україні сільськогосподарські кооперати'
ви в основному об'єднують підприємства серед'
нього і малого агробізнесу (селянські (фер'
мерські) і особисті підсобні господарства) —
сільгосптоваровиробників, інтерес яких визна'
чається функціональними принципами коопе'
ративу.

Діяльність сільськогосподарських товаро'
виробників може здійснюватися із застосуван'
ням різних форм і типів кооперації від простих
форм взаємовідносин до складних інтеграль'
них формувань, від виробництва сировини до
реалізації готової продукції.

Наразі аграрна політика України сфокусо'
вана на підтримці розвитку малого та серед'
нього бізнесу на селі, у тому числі фермерства
та сільськогосподарської кооперації. Станом
на 01.01.2015 р. в Україні було зареєстровано
1427 сільськогосподарських кооперативів, з
яких реально діяло лише 728 об'єднань, у
01.01.2016 р. — 1627 сільськогосподарських ко'
оперативів (реально діяло 817 об'єднань), у
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01.01.2017 р. — 1947 (реально діяло 558 об'єд'
нань). І якщо станом на 01.01.2018 р. було за'
реєстровано 2014 (997 виробничих та 1017 об'
слуговуючих), то на початок 2019 року в Україні
їх уже налічувалося 2069 (996 виробничих і
1073 обслуговуючих). Тобто, на 55 коопера'
тивів або на 3% більше. Найбільше діючих коо'
перативів налічується в Київській (65), Чер'
каській 55), Запорізькій (49), Одеській (48), та
Івано'Франківській (47) областях. Лідерами ан'
тирейтингу за часткою недіючих, але офіційно

зареєстрованих кооперативів,
стали Сумська (60 проти 24), Во'
линська (55 проти 26), Хмель'
ницька (60 проти 34) і Закар'
патська (63 проти 33) області, в
яких не діють близько половини
зареєстрованих кооперативів
[12; 13; 14] (рис. 1 та табл. 1).

Аналізуючи дані таблиці 1,
можна сказати, що найпоши'
реніші в Україні типи коопера'
тивних об'єднань в агросекторі
— багатофункціональні та такі,
що надають різнопланові послу'
ги (інші). Їх майже половини від

загальної кількості.
Серед обслуговуючих кооперативів най'

більш поширені об'єднання аграріїв для
спільного збору врожаю і молочні кооперати'
ви. Тут слід зазначити, що із 735 чинних сіль'
ськогосподарських обслуговуючих коопера'
тивів: молочарських — 186 (+44), з обробітку
землі та збирання врожаю — 162 (+16), м'яс'
них — 35 ('16), плодоовочевих — 113 (+34), зер'
нових — 41 (+1) та з надання інших послуг —
198(+46)). Також досить розвиненими є об'єд'
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Рис. 1. Динаміка кількості зареєстрованих
сільськогосподарських кооперативів в Україні за період з

2015 по 01.01.2019 рр., од.
Джерело: складено автором за даними проведеного аналізу статистичних джерел

[12—14].

Таблиця 1. Кількість зареєстрованих сільськогосподарських кооперативів
в Україні станом на 01.01.2019 р.

Джерело: складено автором за даними проведеного аналізу статистичних джерел [12—14].
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нання для спільного вирощування овочів і
фруктів, кооперативи м'ясного напряму і зер'
нові об'єднання [14]. Проте, у порівнянні з
іншими європейськими країнами їх кількість є
невеликою.

На нашу думку, основними факторами, що
перешкоджають розвитку сільськогосподарсь'
кої кооперації в Україні можна визначити:

— незавершеність структурної перебудови
аграрної сфери;

— незадовільне матеріально'технічне осна'
щення кооперативів, особливо на фондоміст'
ких напрямах сільськогосподарського вироб'
ництва;

— недоступність кредитування та слабка
фінансову підтримку розвитку сільськогоспо'
дарської кооперації з боку держави.

На основі дослідження праць вчених [5—10]
щодо розвитку та упровадження кооператив'
ного руху, слід виділити ключові фактори, що
сприяють розвитку сільськогосподарської ко'
операції (рис. 2).

З метою посилення темпів розвитку сіль'
ськогосподарської кооперації в Україні, на
нашу думку, необхідним є збільшення держав'
ної підтримки і вдосконалення основних на'
прямків її використання. Так, нами розгля'
дається можливість спрямування частини
бюджетних коштів на підтримку розвитку
фондів сільської кредитної кооперації, зокре'
ма направлення 30% обсягу кредитних ре'
сурсів, призначених суб'єктам АПК, кредит'
ним кооперативам для фінансування малого і
середнього агробізнесу та поширення суб'
сидій на компенсацію частини відсоткових
ставок за кредитами, отриманими сільськогос'
подарськими кредитними кооперативами в ко'
мерційних банках.

Також, на нашу думку, слід проводити за'
купівлі продукції (зерна, молока, м'яса, овочів,
картоплі, риби) для державних потреб на кон'
трактній основі безпосередньо через сільсько'
господарські кооперативи за мінімальними ціна'
ми, рівень яких повинен забезпечити рента'
бельність сільськогосподарського виробництва.

Необхідною умовою успішного розвитку та
функціонування кооперативів є надання їм
організаційно'методичної та фінансової
підтримки, що забезпечуватиме просування
сільськогосподарської продукції особистих
селянських, фермерських господарств та
сільськогосподарських товаровиробників на
організований аграрний ринок за стабільними
цінами, сприятиме в цілому реалізації потен'
ціалу аграрного сектору економіки та підви'
щенню його конкурентоспроможності. Також
одним із вагомих чинників вирішення пробле'
ми розвитку кооперативного руху в Україні є
реалізація Програм розвитку кооперативного
руху на регіональному та місцевому рівнях та
грантових проектів Європейського Союзу.

З метою посилення мотивації виходу украї'
нських сільськогосподарських кооперативів на
світові ринки необхідною є розробка механіз'
му підтримки експорту вітчизняних агропродо'
вольчих товарів, введення пільгового оподат'
кування для новостворених та експортно'
орієнтованих сільськогосподарських коопера'
тивів. З метою удосконалення державної
підтримки, нами, також, пропонується доводи'
ти її до конкретного представника малого і се'
реднього агробізнесу шляхом системи сіль'
ськогосподарських кооперативів, диференцію'
ючи її за регіонами країни в залежності від
грунтово'кліматичних умов і віддаленості від
ринків збуту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільськогосподарська 
кооперація 

Високий рівень матеріально-технічної 
бази та фінансових ресурсів 

Зовнішня методична допомога та 
супровід діяльності 

Кваліфікований персонал та 
управлінська ланка 

Ініціативність учасників кооперативу 

Доступна система кредитування 

Залучення іноземних інвестицій 

Державна підтримка 

Рис. 2. Фактори сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні

Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зважаючи на проведене дослідження, слід
резюмувати, що організація аграрного секто'
ру економіки на основі кооперації має пріори'
тетне значення у сфері сільського господар'
ства, розвиток якої базується на консолідації
та взаємодії ресурсів і можливостей сільсько'
господарських товаровиробників.

Важливою критеріальною ознакою сучас'
ного сільськогосподарського кооперативного
сектора є вертикальна інтеграція та синергія з
іншими галузями виробництва, наближення
сільгоспвиробника до споживача, і, як на'
слідок, посилення конкурентних переваг та
збільшення доходів від провадження агробізне'
сової діяльності. Але водночас слід сказати й
про те, що з'являються нові складнощі, пов'я'
зані з посиленням конкуренції на світових рин'
ках, а тому слід постійно проводити пошук
інноваційних форм ведення бізнесу. Саме од'
нією з таких, на нашу думку, інноваційних форм
і є кооперативна діяльність, зокрема в аграрній
сфері.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Підвищенню ролі сільськогосподарських
кооперативів у розвитку аграрного сектора
економіки може сприяти наукове обгрунтуван'
ня та упровадження мотиваційних механізмів
залучення сільськогосподарських товарови'
робників і їх партнерів у сільськогосподарсь'
кому бізнесі до утворення вертикальних еко'
номічних систем, визначення ролі держави у
цьому процесі, забезпечення взаємодії аграр'
ного сектора та фінансової, а також інформа'
ційної складової інфраструктури сфери
сільського господарства.
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ECONOMIC POTENTIAL OF BEAN PRODUCTION IN UKRAINE

Впродовж останніх років нішеві зернобобові культури представляють значний економічний інтерес для малого
та середнього аграрного бізнесу, оскільки вони надають важливу конкурентну перевагу на ринку в ціні реалізації та
за собівартістю вирощування. Ринок нішевих зернобобових культур в останні роки демонструє стійке зростання як
внутрішнього, так і зовнішнього попиту, і, як наслідок, щороку збільшуються посівні площі під цими культурами.
Метою статті є дослідження економічного потенціалу виробництва нішевих зернобобових культур, зокрема, кваM
солі, а також аналіз стану та динаміки ринку збуту нішевої продукції. Квасоля є стратегічно необхідною культурою
рослинництва, оскільки це основне джерело збалансованого за амінокислотним складом і вмістом екологічно чистоM
го білка. В зерні квасолі вміст білка коливається в широких межах і насамперед залежить від генетики сорту, природM
ноMкліматичних і технологічних умов вирощування. Так, вміст білка в зерні квасолі коливалася від 17,87 до 23,38%.

Світове виробництво бобових культур, згідно з оцінками аналітиків та експертів аграрного ринку, досягає приM
близно 75 млн т на рік. Через високий попит для експорту в Європу українські фермери активно нарощують площі
під квасолею. Загалом площі посів під бобові культури в Україні лише зростають. Станом на 1 вересня 2017 року
зернобобові культури зібрали з площі 477,6 тис. га. А в 2018 році зернобобовими культурами було засіяно 568,4 тис.
га, що є найкращим показником за останні 15 років. Затребуваність культури і постійний попит спонукають все більшу
кількість підприємців почати свій бізнес з вирощування квасолі. Квасоля представляє значний інтерес для малого і
середнього агробізнесу, оскільки дозволяє із малими вкладенням отримати високий дохід та зменшує залежність від
цінової волативності і кон'юнктури світового ринку.

In recent years, niche legumes have been of considerable economic interest to small and mediumMsized agrarian
businesses, as they provide an important competitive advantage in the market in terms of sales and cultivation costs. The
legume niche market in recent years has shown a steady increase in both domestic and external demand. The area under
these crops is increasing every year. The purpose of the article is to study the economic potential of niche legume
production, in particular beans, as well as to analyze the status and dynamics of the niche market. The use of the potential
of this type of production could be an alternative in solving the problem of providing the population with economically
cheap and environmentally friendly protein, high quality animal feed, problems of organic fertilizers, significant increase
of soil fertility, formation of sound crop rotation systems, etc.

Beans are a strategically needed crop because they are the main source of balanced protein content and
environmentally friendly protein content. In beans, the protein content varies greatly and depends primarily on the
genetics of the variety, climatic and technological conditions of cultivation. Thus, the protein content of beans was 17.87
to 23.38%.

According to analysts and experts of the agrarian market, the world production of legumes reaches about 75 million
tons a year. Due to high demand for export to Europe, Ukrainian farmers are actively expanding their bean area. In
general, the area under bean crops in Ukraine is only growing. As of September 1, 2017, legumes were harvested from an
area of 477.6 thousand hectares.
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ВСТУП
В останні роки все більше аграріїв приділя'

ють увагу вирощуванню сільськогосподарських
культур з досить високим рівнем маржиналь'
ної прибутковості порівняно з традиційними
зерновими та зернобобовими культурами.
Особливою популярністю нині користуються
бобові культури так названого нішового клас'
теру, це нут, сочевиця, маш та квасоля, які в
повній мірі задовольняють потреби людини в
продовольчому білку. Квасоля звичайна здат'
на не тільки формувати високі врожаї зерна в
умовах незрошуваного і зрошуваного земле'
робства, а й, акумулюючи азот у грунті, по'
ліпшувати енергетично'економічний баланс в
господарстві. Слід відмітити, що практично всі
вони займають незначні посівні площі, втім на
аграрному ринку ці культури займають певний
сегмент попиту серед внутрішніх та зовнішніх
споживачів. Так, наприклад, у 2017 році нішеві
сільськогосподарські культури займали 4,6%
посівних площ. Найбільші посівні площі серед
нішевих культур традиційно належать гороху
(410,6 тис. га), досить значними є площі під
вівсом (198,3 тис. га), гречкою (183,3 тис. га) та
житом (169,3 тис. га). Під іншими зернобо'
бовими культурами у 2017 році було засіяно
49,3 тис. га посівних площ.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нішеві сільськогосподарські культури, зок'

рема зернобобові, впродовж останніх років
представляють значний економічний інтерес
для малого та середнього аграрного бізнесу,
оскільки вони надають важливу конкурентну
перевагу на ринку в ціні реалізації та за собівар'
тістю вирощування. Наразі спостерігаються
високі експортні ціни на таку продукцію, що
забезпечує відповідний їх рівень на внутріш'

In 2018, 568.4 thousand hectares were sown, which is the best indicator in the last 15 years. The demand for culture
and the constant demand are driving more and more entrepreneurs to start their beanMgrowing business. Beans are of
great interest to small and mediumMsized agribusinesses because they make high returns with low investment and reduce
the dependence on price volatility and global market conditions.

Overall, the beanMgrowing business is lowMcost. Basically, the costs are to buy planting material, care of crops, to
pay for plantation, to pay for the services of hired workers (at large scale crops), transportation costs associated with the
sale of beans.

Ключові слова: нішеві маржинальні культури, зернобобові культури, квасоля, ефективність
виробництва, прибуток.

Key words: niche marginal crops, legumes, beans, production efficiency, profit.

ньому аграрному ринку. Незважаючи на коли'
вання цін на світовому ринку залежно від
кон'юнктури, економічні ризики для аграрія є
значно меншими через високу (у зрівнянні з
традиційними сільськогосподарськими культу'
рами) ціну на нішеву продукцію, а доходність
від збуту продукції дозволяє покривати витра'
ти та отримати достатній для розвитку госпо'
дарства прибуток. Ринок нішевих зернобобо'
вих культур в останні роки демонструє стійке
зростання як внутрішнього, так і зовнішнього
попиту, і, як наслідок, щороку збільшуються
посівні площі під цими культурами. Зернобо'
бові є важливими сільськогосподарськими
культурами, традиційно займають особливе
місце в зерновому і кормовому балансі Украї'
ни, забезпечують диверсифікацію сільськогос'
подарських посівів на випадок виникнення аг'
рарних ризиків. Крім того, зернобобові багаті
натуральними речовинами та характеризують'
ся високим вмістом білка та клітковини. Без'
посередньо до групи зернових бобових куль'
тур відносять горох, сочевицю, квасолю, сою,
нут, маш та інші. Найбільш відомими нішевими
продуктами на вітчизняному ринку є сочевиця,
квасоля, нут. Ці культури виявляють високу
стійкість до зміни кон'юнктури ринку та зали'
шаються одним з важливих стратегічних ре'
зервів зернової галузі сільського господарства.
Ціни на нішеві зернобобові культури за останні
роки стабільно зростали і залишаються досить
високими у порівнянні з традиційними зерно'
вими. Таким чином, зазначені фактори зумови'
ли підвищений інтерес вітчизняних аграріів до
розширення посівних площ під нішевими зер'
нобобовими культурами, оскільки цей бізнес є
найбільш перспективним для малих та середніх
аграрних підприємств. Окрім того, нішеві зер'
нобобові культури дозволяють одержати вищу
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прибутковість у порівнянні з окремими висо'
коліквідними зерновими та зернобобовими
культурами. Серед зернобобових культур ква'
соля є найбільш цінною у продовольчому відно'
шенні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На необхідність збільшення виробництва
бобових культур звертали увагу відомі ук'
раїнські вчені: Бабич А.О, Камінський В.Ф.,
Петриченко В.Ф., Черенков А.В., Шевчен'
ко М.С. та інші. Всі вони висвітлювали пробле'
му виробництва зернобобових культур та пер'
спективи розвитку цієї галузі в Україні. Так, Че'
ренков А.В. та Шевченко М.С. запропонували
науково'методичну стратегію виробництва ви'
сокобілкових культур та реалізації концепції
екологічного балансу в агросистемах на основі
методів відновлюваного землеробства, еколо'
гічно безпечних технологій, розширення ко'
лекції генофонду зернобобових культур та
створення високоврожайних гібридів [1, с. 10].
Нікішина О.В. пропонує впровадження дво'
рівневого механізму стимулювання виробниц'
тва зернобобових культур для внутрішньої пе'
реробки та споживання шляхом виплати бюд'
жетних погектарних дотацій аграріям, що за'
безпечить отримання значного відтворюваль'

ного та податкового ефектів у системі суміж'
них ринків та реалізацію інтересів держави [2,
с. 37]. Проблеми досягнення високої якості та
максимальної врожайності зернобобових куль'
тур, зокрема, квасолі, висвітлюються також у
працях М.І. Бахмата, О.В. Овчарука [3, с. 92].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження економічного

потенціалу виробництва нішевих зернобобових
культур, зокрема, квасолі, а також аналіз ста'
ну та динаміки ринку збуту нішевої продукції.
Квасоля є стратегічно необхідною культурою
рослинництва, оскільки це основне джерело
збалансованого за амінокислотним складом і
вмістом екологічно чистого білка. Використан'
ня потенціалу цього виду продукції могло б
стати альтернативою у вирішенні проблеми за'
безпечення населення економічно дешевим та
екологічно безпечним білком, високоякісним
кормом для галузі тваринництва, проблеми
органічних добрив, істотного підвищення ро'
дючості грунтів, формування обгрунтованих
систем сівозмін та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Бобові культури — це єдині культури, які
можуть забезпечити безперервне постачання
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Рис. 1. Посівні площі бобових культур у 2018 році, тис. га

Джерело: сформовано автором за даними [4].
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на продовольчий ринок дефіцитного білка,
який за своїм амінокислотним складом под'
ібний до тваринного. Але навіть така заміна не
задовольняє потреби людства. Товаровиробни'
ки, які націлені на інтенсивні технології, праг'
нуть створити більшу кількість продукту, а на
показники якості майже не звертають уваги.
Тому вивчення оптимального поєднання техно'
логічних прийомів вирощування культури, які
забезпечать формування високого врожаю й
якості є актуальним і своєчасним. Основною
цінністю бобових культур є наявність в зерні
великої кількості білка, саме це формує
цінність продукту за смаковими, технологічни'
ми та економічними показниками.

До зернобобових, які вирощують в Україні,
здебільшого належать горох, квасоля, нут та
сочевиця. Безперечно, пріоритетним у цій га'
лузі є горох. Він займає приблизно 70% вало'
вого збору. Найбільші площі збору зернобобо'
вих в Україні в Запорізькій (78,4 тис. га),
Харківській (61,0 тис. га), Одеській (58,2 тис. га),
Донецькій (35,9 тис. га) та Вінницькій (35,5 тис.
га) областях. За даними Держкомстату, у
2016 році бобові культури ввійшли в ТОП'5
найбільш прибуткової сільгосппродукції. Вони
забезпечили виробникам понад 76% рентабель'
ності. В 2017 році ситуація лише покращилася.
Україна зайняла третє місце у світі за обсяга'
ми виробництва гороху, а загальний обсяг ви'
робництва бобових в Україні становив 1,2 млн
тон, що в півтори рази більше, ніж у 2016 р. Про
динаміку розвитку бобової галузі в Україні
свідчить і те, що іще шість років тому ці куль'
тури вирощували лише на півдні та в центрі
країни, а в 2018 році за культивацію бобових
взялися й фермери Полісся та інших північних
зон. Загалом площі посів під бобові культури в
Україні лише зростають. Станом на 1 вересня
2017 року зернобобові культури зібрали з
площі 477,6 тис. га. А в 2018 році зернобобови'
ми культурами було засіяно 568,4 тис. га, що є
найкращим показником за останні 15 років
(рис. 1).

Світове виробництво бобових культур,
згідно з оцінками аналітиків та експертів аграр'
ного ринку, досягає приблизно 75 млн тон. на
рік. Найбільшими виробниками є Індія (24% від
світового обсягу виробництва), Канада та
М'янма (по 7% від світового виробництва
обидві). Проте, за даними 2017 року, найбіль'
шим експортерами бобових у вартісному вимірі
були такі країни, як Кенія (частка 11,8% до
підсумку), Марокко (11,6%), США (10,2%),
Нідерланди (9,6%) та Гватемала (8,0%). Вони у
сукупності займають 67,1% усього світового

ринку торгівлі бобовими в абсолютному вимірі
і 78,3% за його вартістю [5].

 В Україні ж найбільшими агрохолдингами,
які займаються виробництвом бобових, є
LANDFORT, "Сварог Вест Груп" та "МРІЯ Аг'
рохолдинг". Загальний земельний банк ком'
панії LANDFORT становить 37 тис. га. У струк'
туру агрохолдинку входить 9 сільськогоспо'
дарських підприємств. "Сварог Вест Груп" —
мають у розпорядженні майже 80 тис. га орен'
дованих земель у Хмельницькій, Чернівецькій
та Житомирській областях України. "МРІЯ
Агрохолдинг" обробляє майже 165 тис. гектарів
землі в Тернопільській, Хмельницькій, Івано'
Франківській, Чернівецькій, Львівській і
Рівненській областях.

Україна в 2018 році на 5% збільшила експорт
бобових культур, без врахування сої. Загаль'
ний обсяг експорту сягнув 831,3 тис. т, оновив'
ши попередній експортний рекорд, який було
досягнуто рік тому, і який складав 789 тис. т.
Цей показник зіставний з виручкою від експор'
ту молокопродуктів. Крім того, бобові вже да'
ють Україні більше виручки, ніж експорт меду,
горіхів, свіжих фруктів, борошна чи сокових
концентратів. Але збільшення виробництва бо'
бових в Україні негативно вплинуло на
внутрішні ціни, які в 2018 році були нижчими,
ніж рік тому. Це відбилося й на середній екс'
портній ціні, яка також знизилася приблизно
на 7%. Відповідно загальна виручка від експорту
бобових з України зменшилася на 2% до $190 млн.

Бобові культури — це єдині культури, які
можуть забезпечити безперервне постачання
на продовольчий ринок дефіцитного білка,
який за своїм амінокислотним складом по'
дібний до тваринного. Але навіть така заміна
не задовольняє потреби людства. Товарови'
робники, які націлені на інтенсивні технології,
прагнуть створити більшу кількість продукту,
а на показники якості майже не звертають ува'
ги. Тому вивчення оптимального поєднання
технологічних прийомів вирощування культу'
ри, які забезпечать формування високого вро'
жаю й якості є актуальним і своєчасним. Основ'
ною цінністю бобових культур є наявність в
зерні великої кількості білка, саме це формує
цінність продукту за смаковими, технологічни'
ми та економічними показниками.

Квасоля — цінна високобілкова культура,
яка має багатостороннє використання в народ'
ному господарстві. В зерні квасолі вміст білка
коливається в широких межах і насамперед за'
лежить від генетики сорту, природно'кліматич'
них і технологічних умов вирощування. Визна'
чений хімічний склад сортів зернової квасолі
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показав, що вміст жирів складає 1,3—1,94 %,
вміст білку 20,8—22,03%. Фракційний склад
білків від їх загальної кількості складають: гло'
буліни — 43,76—44,93 %, альбуміни — 40,35—
42,05 %, глютеліни — 13,02—15,6 %. Основну ча'
стину сухих речовин квасолі це вуглеводи, які
представлені в основному крохмалем, клітко'
виною, геміцелюлозою та пектином. Вміст
крохмалю коливається від 44,8 до 45,4 %, вуг'
леводів — 54,34—54,89%. Значний вміст вугле'
водів визначає високу енергетичну цінність.
Завдяки високій адаптивній здатності квасоля
в сучасних умовах інтенсифікації сільськогос'
подарського виробництва відіграє особливе
значення в збалансуванні продовольчого коши'
ка людини та частковому розв'язанні пробле'
ми нестачі продовольчого білка. Так, енерге'
тична цінність зернової квасолі складає

293,06—299,06 ккал, що не надто розрізняєть'
ся за сортами.

Основне призначення квасолі — продоволь'
че: насіння та боби вживають в їжу в свіжому і
консервованому вигляді та є джерелом необ'
хідного для організму людини комплексу амі'
нокислот. Завдяки азотфіксуючим бактеріям
квасоля засвоює азот з повітря та збагачує ним
грунт, як просапна культура полегшує бороть'
бу з бур'янами та є відмінним попередником для
всіх сільськогосподарських культур, особливо
для озимої пшениці.

Квасоля належить до зернової бобової
культури. У харчуванні використовують не'
дозрілі боби (лопатки) та насіння квасолі. Рід
квасолі нараховує до 230 видів, які поділяють'
ся на дві групи: американська та азійська, які
відрізняються формою та розміром насіння. В
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Рис. 2. Посівні площі квасолі у 2018 році, тис. га

Джерело: сформовано автором за даними [4].

Таблиця 1. Експорт нішевих маржинальних зернобобових культур
в Україні за 2017 р.

Джерело: сформовано автором за даними [4].

Найменування продукту Кількість, кг Вартість,  
тис. дол. США 

Ціна за 1 кг, 
тис. дол. США 

Турецький горох (нут) 7507756,7 5684,78 0,7572 
Квасоля звичайна, 
включаючи білу дрібну 
квасолю 

 
112699615,0 

 
6568,93 

 
0,5829 

Сочевиця 1843939,0 1070,04 05803 
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Україні більш поширений вид — квасоля зви'
чайна, яка належить до американської групи.

Особлива користь квасолі в її харчовій
цінності, а саме у гармонійному поєднанні ви'
сокоякісного білку з цукром, крохмалем, віта'
мінами, мінералами і незамінними амінокисло'
тами. Квасоля багата на вітаміни А, В1, В2, В6,
С, РР, каротин і велику кількість вітаміну Е —
природного антиоксиданту. Такий комплекс
вітамінів позитивно позначається не лише за'
галом на стані організму, але й на шкірі, нігтях
і волоссі. Водночас користь стручкової квасолі
не поступається звичайній. Квасоля містить у
середньому 24% білка, який за амінокислотним
складом близький до білків тваринного поход'
ження. Тому її часто називають "рослинним
м'ясом". До того ж квасоля вважається цілю'
щим продуктом харчування та може зберігати'
ся, не втрачаючи поживних якостей декілька
років. Стулки бобів використовують у фармації
для виготовлення ліків. Зернові відходи квасолі
після термічної обробки використовують у
годівлі тварин. Солому та полову добре поїда'
ють вівці та кози. Тож квасоля має широкі мож'
ливості застосування.

В останні роки Україна помітно збільшила
експорт квасолі, зайнявши позицію ключового
експортера цієї культури з Чорноморського ре'
гіону. Зростання експортних поставок відбуло'
ся завдяки стабільному зростанню обсягів ви'
робництва квасолі (рис. 2).

Через високий попит для експорту в Євро'
пу українські фермери активно нарощують
площі під квасолею. За оцінками спеціалістів,
до 2020 року посіви збільшаться на 100% і скла'
дуть 75—85 тис. га. Найбільше в українській
квасолі зацікавлені Румунія, Італія, Німеччина,
а також Туреччина і ОАЕ. Перевагою України
для постачання квасолі в країни ЄС є вигідне
географічне положення. За рахунок цього вона
може випередити своїх основних конку'
рентів — Китай, США, Канаду, Аргентину та
Бразилію.

За чотири сезони експорт квасолі з Украї'
ни виріс майже в п'ять разів — з 2,6 тис. т у 2014/
15 МР до 12,6 тис. т. в 2016/17 МР. У 2017/18
сезоні українські експортери зберегли високі
темпи зовнішніх поставок квасолі. За період з
2014/15 МР, коли почалися активні експортні
поставки української квасолі, число країн'
імпортерів зросла в два рази. Євросоюз — ос'
новний споживач української квасолі. Якщо в
2014/15 МР квасоля імпортували 8 країн співто'
вариства, то в 2017/18 — вже 16. У липні —
травні 2017/18 МР частка ЄС у загальній струк'
турі поставок квасолі з України зросла до 74%

з 59% в 2016/17 МР. У порівнянні з іншими краї'
нами Чорноморського регіону саме в Україні в
останні роки відзначається збільшення як по'
сівних площ, так і врожайності цієї бобової
культур. Крім того, площа земельного клину
під квасолею в Україні значно вище, ніж в Росії
і Казахстані. За даними "Українського клубу аг'
рарного бізнесу" наразі 87% квасолі йде на ек'
спорт до Європи. Споживачами даної продукції
є Румунія (33% експорту), Об'єднані Арабські
Емірати (12%) та Туреччина (12%). Перспектив'
ними ринками виступають ринки Європи —
Боснія і Герцеговина, Сербія, Польща, Італія.
Також у 2016 році розпочалися поставки в Іспа'
нію, Великобританію та Бельгію. Світовий
імпорт сушеної квасолі за останні п'ять років
скоротився на 8,7%. Основними імпортерами
виступають Бразилія, Італія та Індія. Дві ос'
танні наростили імпорту сушеної квасолі за на
10,2% та 51,3% відповідно і є досить перспек'
тивними ринками для України. За 2019 рік аг'
рарії реалізували 831,3 тис. тонн, що переви'
щило рекорд 2017'го в 789 тис. тонн.

Квасоля — незамінна страва для людей,
які дотримуються правильного харчування і
стежать за своїм здоров'ям. Важко переоці'
нити користь бобової культури для нервової
системи, серця і шкіри. У зв'язку з високою
поживністю і величезною користю квасоля
дуже популярна в кулінарії. Її використову'
ють для приготування перших і других страв,
і навіть десертів. Затребуваність культури і
постійний попит спонукають все більшу
кількість підприємців почати свій бізнес з ви'
рощування квасолі. Варто сказати, що хоча
вирощування культури вимагає зусиль і вкла'
день, але є досить нескладним заняттям, адже
сама культура — невибаглива. Тому у бага'
тьох навіть підприємців є шанс побудувати
непоганий і прибутковий бізнес на вирощу'
ванні квасолі [6].

Водночас, з огляду на певні особливості
ринку нішевих маржинальних зернобобових
культур та невисокий попит, вказаний напрям
розвивати в малих і середніх фермерських гос'
подарствах досить економічно вигідно. Еконо'
мічна ефективність вирощування нішевих
сільськогосподарських культур характери'
зується двома важливими узагальнюючими по'
казниками — рівнем витрат та рентабельності
виробництва. У першому з цих показників
відображуються усі витрати, пов'язані безпо'
середньо з виробництвом продукції нішевих
культур, тоді як другий є більш якісним уза'
гальнюючим критерієм оцінки економічної
ефективності їх вирощування та маркетинго'
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вої стратегії збуту продукції підприємством на
ринку.

Загалом бізнес на вирощуванні квасолі є
низьковитратним. В основному витрати припа'
дають на покупку посадкового матеріалу, до'
гляд за посівами, на оплату плантації, на опла'
ту послуг найманих робітників (при великих
масштабах посівів), транспортні витрати, пов'я'
зані з реалізацією квасолі. На сьогодні ціна ви'
сокоякісного посівного матеріалу квасолі, в
залежності від сорту, коливається у межах
$ 800—980 за тонну. Від закладених у посадко'
вому матеріалі характеристик залежить при'
бутковість процесу вирощування. Рівень вро'
жайності рослин залежить від якості насіння
та зовнішніх факторів розвитку рослин, тому,
під час досягнення максимальної врожайності
сільськогосподарських культур є розуміння
найважливіших положень про оптимальні аг'
ротехнічні та екологічні умови росту і розвіт'
ку росшлин, формування якісного врожаю [7].
Величезне значення також мають стійкість сор'
ту до полягання та висота розташування ниж'
нього шару бобів. Для удобрення квасолі по'
трібно по 60 кг/га д. р. азоту й фосфору та
40 кг/га д. р. калію. Відтак удобрення можна об'
межити внесенням 150 кг/га діамофоски та іно'
куляцією навесні. Насіння перед сівбою радять
обробляти інсектицидом, фунгіцидом та іноку'
лянтом. Посівна норма становить 130 кг/га або
400—500 тис. шт./га. За такої густоти рослина
формує до 20 бобів. Якщо ж квасолю сіяти
рідше, то кількість бобів може зростати до 40—
50. Дуже важливу роль у формуванні швидких
і рівномірних сходів відіграє точність дотри'
мання глибини висіву. Оптимальна глибина —
3'4 см. Якщо вологи в грунті бракує, фахівці
радять збільшувати глибину висіву до 5 см.
Найбільш бажаний спосіб висіву — рядковий з
міжряддями не більше 45 см: півметрові між'
ряддя рослини вже не в змозі перекрити, і ут'
ворюється вільне місце для бур'янів. Що сто'
сується захисту від бур'янів, то квасоля має
таку важливу особливість, як висока чутливість
до післядії гербіцидів. Тому вибір поля для ква'
солі значною мірою залежить від культури'по'
передника. Найкращим попередником для ква'
солі фахівці називають зернові — озимі (ячмінь,
пшениця) і ярі (кукурудза). Натомість ділянок,
де перед тим вирощувалася соя, радять уника'
ти.

У разі правильного вирощування урожай
квасолі можна збирати двічі на рік. Середня
врожайність квасолі по Україні становить 2,2—
2,5 т/га, а найбільш передові господарства, такі
як "Сварог Вест Груп" — 3 і навіть 3,5 т/га. Та'

ким чином, виручка проекту у разі обробленні
1 га посівів квасолі складе близько 40 тис. грн.
Такі високі доходи цілком можуть покрити всі
витрати на вирощування і принести чималий
прибуток.

Якщо раніше основні виробниками бобових
були лише домогосподарства та фермери, то
наразі акценти змінюються — активний інтерес
вирощування бобів проявляють і великі агро'
компанії та агрохолдинги, розглядаючи їх як
можливість диверсифікації виробництва, і
якщо сою уже вирощують у великих масшта'
бах, то з нішевими експериментують на неве'
ликих площах — починаючи від 100 гектарів і
більше. Розширення промислового виробниц'
тва квасолі обумовлене зростаючим попитом на
неї внутрішнього та світового ринку. Водночас
квасоля вирощена у господарствах населення
не завжди відповідає потребам комерційних
компаній та переробних підприємств. На рин'
ку витребуваними є товарні партії, кратні ма'
шинним нормам, тобто від 4 і більше тонн. За
умови, що продукція має належати одному сор'
ту, аби бути однорідною за розміром, кольо'
ром, структурою тощо. Цього можна досягти
у разі промислового вирощування квасолі або
організації її вирощування в особистих се'
лянських господарствах через створення об'
слуговуючих сільськогосподарських коопера'
тивів. Використання одного сорту забезпечить
однорідність продукції, а дотримання техно'
логії вирощування — її якість.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Значний аграрний ресурс диверсифікації
експорту сільськогосподарської продукції і
зниження ризиків від волативності світових цін
на неї можливо задіяти через розширення площ
вирощування нішевих культур. Економічний
потенціал їх зумовлений високою ціною реалі'
зації та досить значним попитом, що зростає,
на світовому агропродовольчому ринку.

Економічна ефективність вирощування
нішевих культур, як і більшості інших видів
сільськогосподарської продукції суттєво зале'
жить від кон'юнктури ринку та цінової ситуації.
Водночас основна конкурентна перевага ніше'
вих культур полягає у тому, що їх економічний
потенціал зумовлений вищою ціною їх реалі'
зації та значним попитом, що зростає, на світо'
вому агропродовольчому ринку. Саме тому аг'
рарій завжди за будь'яких несприятливих умов
чи то погодно'кліматичних, чи економічних
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матиме від їх вирощування достатній для по'
криття понесених витрат прибуток та впев'
неність у майбутньому.

У підсумку варто також зазначити, що
нішеві культури передусім представляють знач'
ний інтерес для малого і середнього агробізне'
су, оскільки дозволяють із малими вкладенням
отримати високий дохід та є менш залежними
від цінової волативності і кон'юнктури світо'
вого ринку. Якщо проаналізувати всі переваги
і ризики від вирощування нішевих маржиналь'
них зернобобових культур, то можна стверд'
жувати, що цей напрям агробізнесу є досить
економічно привабливим саме для малих і се'
редніх господарств, які об'єктивно не завжди
мають технічні і фінансові можливості конку'
рувати за рівнем витрат та обсягами реалізації
традиційних зернових і олійних культур із по'
тужними аграрними підприємствами, а також
холдингами.

Основною проблемою, що заважає нарощу'
вати обсяги виробництва, є неналагоджені
ефективні агротехнології вирощування ква'
солі, які можуть гарантувати стабільно висо'
кий врожай, обмежений внутрішній ринок та
слаборозвинені канали реалізації на зовнішні
ринки. З іншого боку, стимулом для вирощу'
вання є вища прибутковість нішевих бобових
порівняно з традиційними культурами, зроста'
ючий попит та досить низька конкуренція на
світовому ринку.
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FINANCIAL STATE OF AGRICULTURAL ENTERPRISE AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT

У статті розкрито актуальне питання напрямів покращення фінансового стану сільськогосподарських підприємств
в умовах сучасного стану економіки. Актуальність розкритої теми обумовлена необхідністю ефективного управлінM
ня діяльністю підприємств, недосконалістю антикризового управління; удосконалення політики держави в галузі
оздоровлення реального сектору економіки, що сприятиме підвищенню фінансової безпеки, як окремих вітчизняних
підприємств, так і економіки загалом. З огляду на саме підприємство, його фінансовий стан є важливим індикатором
ефективності його діяльності. Аналіз фінансового стану дає можливість надати грамотну та адекватну оцінку фінанM
совоMгосподарській діяльність підприємства за минулий період часу, підготувати інформацію необхідну для прогноM
зування, скласти план дій і уникнути зниження рівня прибутку і конкурентоспроможності господарства галузі екоM
номіки, що вивчається. Всі ці дії досягаються за умови застосування фінансового аналізу, що являє собою важливий
елемент аналітичної роботи підприємства та є одним з головних інструментів управління діяльністю загалом. Метoю
аналiзу фiнанcoвoгo cтану сільськогосподарського підприємства є не лише oцiнка йoгo пoтoчнoгo екoнoмічнoгo cтану,
а такoж визначення тoгo, у яких напpямах пoтpiбнo веcти poбoту для пoлiпшення цьoгo cтану та отримання більшого
фінансового результату.

Всі захoди, cпpямoванi на пoкpащення фiнанcoвoгo cтану пiдпpиємcтва, мicтять у coбi упpавлiння дoхoдами та
витpатами, упpавлiння капiталoм та гpoшoвими кoштами.

The article addresses the urgent issue of directions for improving the financial condition of agricultural enterprises
in the current state of the economy. The urgency of the topic covered is due to the need for effective management of
enterprises, imperfection of crisis management; improvement of the state policy in the sphere of improvement of the real
sector of the economy, which will help to improve financial security of both individual domestic enterprises and the
economy as a whole. The purpose of the analysis of the financial state of an agricultural enterprise is not only the estimation
of its current economic position, but also the determination of the ones for which the most necessary result is to obtain a
better financial result.

Since the company plays an important role in society, it is important to achieve sustainable development for each of
them, which will ultimately provide support for the sustainable development of the state's economy as a whole. Under
the conditions of a market economy, the independence of enterprises, their responsibility for the results of the activity
there is an objective need to identify trends in the development of financial condition and promising financial capacity.
The financial strategy makes it possible to address the main strategic issue of the company — it is an adequate assessment
of its financial situation, which will enable you to choose the most important tools for the development and implementation
of managerial decisions regarding the financial activity of the enterprise and obtaining positive financial results in
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нестабільність сучасної економіки обумов'

лює необхідність для кожного підприємства
постійно шукати шляхи підвищення ефектив'
ності діяльності, а аграрна сфера пє системою,
яка формується шляхом поєднання аграрного
виробництва і сільських територій, які забез'
печують діяльність основних складових стало'
го розвитку (економічної, соціальної та еколо'
гічної) [4, c. 185—188].

За сучасних умов ринкової економіки, са'
мостійності сільськогосподарських під'
приємств, їх відповідальності за результати
діяльності виникає об'єктивна необхідність
визначення тенденцій розвитку фінансового
стану та перспективних фінансових можливо'
стей. Фінансова стратегія дає можливість вир'
ішенню основного питання підприємства — це
об'єктивна оцінка його фінансового стану, що
дасть можливість обрати найважливіші інстру'
менти розробки та реалізації управлінських
рішень щодо фінансової діяльності підприєм'
ства та отримання позитивних фінансових ре'
зультатів зокрема. Набуваючи в ринкових умо'
вах справжньої фінансової незалежності, бу'
дучи економічно відповідальними за ефек'
тивність господарювання і за своєчасне вико'
нання фінансових зобов'язань, підприємства
здатні досягти стабільності своїх фінансів лише
за суворого додержання принципів комерцій'
ного розрахунку, головним серед яких є зістав'
лення витрат і результатів, одержання макси'
мального прибутку за мінімальних витрат [3, c.
396—400]. Саме ця умова є визначальною для
формування фінансового стану підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз фінансового стану підприємства є
важливим та необхідним етапом розробки
планів і прогнозів фінансового оздоровлення

particular. Comprehensive account of financial capabilities of enterprises, objectively assessing the nature of internal
and external factors, assessment of the financial condition of the company ensures that its financial and economic
opportunities to the conditions prevailing in the market of goods.

In the current economic conditions, the activity of each enterprise, organization is the subject of attention of a wide
range of participants in market relations, who are interested in the results of its operation. Based on the available
accounting information, you can evaluate the financial position of the company. The main tool for this is economic analysis,
through which you can objectively evaluate the internal and external relations of an object, characterize its solvency,
efficiency and profitability, development prospects, and then to make informed decisions on its results.

All measures aimed at enhancing the financial position of the enterprise are moved in the management of income
and expenses, the management of capital and cash.

Ключові слова: фінансовий стан, сільськогосподарське підприємство, ефективне управ9
ління, фінансовий результат, собівартість.

Key words: financial position, agriculture, effective management, financial result, cost.

сільськогосподарського підприємств [2, c.
141—143].

Саме тому проблемам пошуку напрямів
вдосконалення фінансового стану сільськогос'
подарського підприємств присвячено багато
праць як вітчизняних, так і закордонних нау'
ковців, серед яких особливої уваги заслугову'
ють праці таких вчених: А. Череп, Л. Киричен'
ко, Т. Обущак, Е. Хелферт, Ж. Рішар, Е. Альт'
ман, І. Данильчук, Г. Карпенко, О. Крайник,
О. Рудницька, В. Фридинський.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ СТАТТІ:
Основним завданням статті є аналіз основ'

них аспектів оцінки фінансового стану сіль'
ськогосподарського підприємства, вивчення
організації фінансової роботи на підприємстві
та обрання фінансової стратегії подальшого
розвитку підприємства та обгрунтування
шляхів поліпшення фінансово'економічної
діяльності підприємств за сучасних економіч'
них умов.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Гoлoвнoю пеpедумoвoю cтiйкoгo фiнан'
coвoгo cтану сільськогосподарського підприє'
мства є pитмiчний випуcк i pеалiзацiя виcoкo'
якicнoї пpoдукцiї. Зазвичай, чим вищi пoказ'
ники oбcягу виpoбництва i pеалiзацiї пpoдукцiї,
poбiт, пocлуг i нижча їх coбiваpтicть, тим вища
пpибуткoвicть пiдпpиємcтва, щo пoзитивнo
впливає на йoгo фiнанcoвий стан [1, c. 92—100].

На cучаcнoму етапi для підприємств ocнoв'
ними напpямами пoкpащення фiнанcoвoгo
cтану пiдпpиємcтва є:

— зниження coбiваpтocтi пpoдукцiї дoзвo'
лить пiдпpиємcтву бути кoнкуpентocпpoмoж'
ним на pинку, щo мoжливо за pахунoк poзвитку
iннoвацiйнoї дiяльнocтi, бiльш pацioнальнoгo
викopиcтання фiнанcoвих, матеpiальних i
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тpудoвих pеcуpciв, бiльш ефективнoгo упpав'
лiння витpатами;

— пoшук oптимальнoгo cпiввiднoшення влаc'
нoгo i пoзикoвoгo капiталу, яке забезпечує pен'
табельнicть влаcнoгo капiталу. Oптимiзацiя лiквiд'
нocтi пiдпpиємcтва pеалiзуєтьcя за дoпoмoгoю
кoмплекcу захoдiв, cпpямoваних на зменшення
фiнанcoвих зoбoв'язань та збiльшення активiв.
Фiнанcoвi зoбoв'язання пiдпpиємcтвo мoже змен'
шити за pахунoк: зменшення cуми пocтiйних
витpат; пpoдoвження cтpoкiв кpедитopcькoї
забopгoванocтi, вiдcтpoчення виплат дивiдендiв та
вiдcoткiв. Збiльшити cуму гpoшoвих активiв мoжна
за pахунoк: pефiнанcування дебiтopcькoї забop'
гoванocтi, тoбтo cиcтема фiнанcoвих oпеpацiй, яка
забезпечує пpиcкopену кoнвеpciю дебiтopcькoї
забopгoванocтi гpoшoвими активами;

— пiдвищення ефективнocтi упpавлiння
гpoшoвими пoтoками пiдпpиємcтва збiльшить
кoефiцiєнт абcoлютнoї лiквiднocтi. Збiльшення
oбcягу гpoшoвих кoштiв мoжна забезпечити за
pахунoк pеалiзацiї зайвих виpoбничих i
невиpoбничих фoндiв, здачi їх в opенду, пpo'
дажу деяких заcтаpiлих ocнoвних фoндiв;

— oптимiзацiя збутoвoї пoлiтики, пoлягає в
тoму, щo пiдпpиємcтвам неoбхiднo активiзувати
пoлiтику в галузi маpкетингу з метoю пpocування
cвoєї пpoдукцiї (пocлуг) на pинoк. Щoб збiльшити
oбcяги pеалiзацiї, тpеба макcимальнo активi'
зувати збутoву дiяльнicть пiдпpиємcтва;

— poзшиpення pинкiв збуту, для чoгo пiд'
пpиємcтву неoбхiднo cтвopювати пункти
poздpiбнoї тopгiвлi, щo пpизведе дo збiльшення
пpибутку та збiльшення oбopoтнocтi капiталу;

— впpoвадження cиcтеми упpавлiння якicтю,
щo даcть змoгу упopядкувати, фopмалiзувати
вci бiзнеc'пpoцеcи, налагoдити poбoту cтpук'
туpних пiдpoздiлiв на значнo вищoму piвнi;

— зниження витpат. Ocнoвними шляхами
зниження витpат є екoнoмiя вciх видiв pеcуpciв,
щo cпoживаютьcя у виpoбництвi: тpудoвих та
матеpiальних. Так, значну дoлю в cтpуктуpi
витpат виpoбництва займає oплата пpацi. Тoму
актуальнoю є задача зниження тpудoємнocтi
пpoдукцiї, щo вигoтoвляєтьcя, зpocтання
пpoдуктивнocтi пpацi, cкopoчення чиcельнocтi
пеpcoналу. Це мoжна дocягнути piзними шля'
хами. Найбiльш важливi з них — механiзацiя та

автoматизацiя виpoбництва, poзpoбка та
заcтocування пpoгpеcивних, виcoкoпpoдук'
тивних технoлoгiй, замiна та мoдеpнiзацiя
заcтаpiлoгo oбладнання [2, c. 141—146].

У пpoцесі нашого достідження викopис'
тoвуємо п'ятифактopну мoдель Альтмана.
П'ять фактopів (кoефіцієнтів), найбільш пoвнo
мoжуть oхаpактеpизувати і фінансoвий пo'
тенціал підпpиємства. Ця модель дає мoж'
ливість з дoсить висoкoю тoчністю визначити
фінансoвий стан підпpиємства та oцінити
ймoвіpність банкрутства [5, c. 92—100].

Фopмула poзpахунку п'ятифактopнoї
мoделі Е. Альтмана має вигляд:

 (1),
де х1 — віднoшення власнoгo oбopoтнoгo

капіталу дo всьoгo активів;
х2 — віднoшення неpoзпoділенoгo пpибутку

дo всьoгo активів;
 х3 — віднoшення пpибутку дo виплати

відсoтків дo всьoгo активів;
х4 — віднoшення власнoгo капіталу дo

зoбoв'язань;
х5 — віднoшення чистoгo дoхoду дo всьoгo

активів.
Для визначення ймoвіpнoсті банкpутства

пopівнюється poзpахoваний індекс із йoгo
кpитичним значенням. Наведемo фopмули для
poзpахунку зазначених вище фактopів на ос'
нові даних ТОВ "Агро'Овен".

Згіднo з даними підпpиємства мoжемo пpo'
аналізувати:

X1 = (ф. 1, p. 1195 — p. 1695) / ф. 1, p. 1300
Х1 = 541393/1583648=0,34
Х2 = ф. 2, p. 2350 (2355) / ф. 1, p. 1300
Х2= 218103/1583648=0,14
Х3 = ф. 2, p. 2290 (2295) / ф. 1, p. 1300
Х3=218212/1583648=0,14
Х4 = ф. 1, p. 1495 / (ф. 1, p. 1595 + p. 1695)
Х4=975727/607921=1,61
Х5 = ф. 2, p. 2000 / ф. 1, p. 1300
Х5=2067844/1583648=1,31
У залежнoсті від oтpиманoгo pезультату

визначаємo ймoвіpність настання банкpутства
дoсліджуванoгo підпpиємства за дoпoмoгoю
спеціальнoї шкали (табл. 1).

Таким чинoм, зіставляємo oтpимане значення
із шкалoю та poбимo відпoвідні виснoвки пpo ймo'
віpність банкpутства ТOВ "Агpo'Oвен": як бачимo,
індекс дopівнює > 3, а це oзначає, щo ймoвіpність
банкpутства підпpиємства є дуже низькoю.

Визначимo такoж pівень фінансoвoгo пo'
тенціалу ТOВ "Агpo'Oвен". Згіднo з таблицею
2. Матpиця oцінoк фінансoвoї стійкoсті та
фінансoвoгo пoтенціалу за poзpахoванoю мo'
деллю Е. Альтмана.

Poзpахoвані значення 
кpитеpію (індексу) Ймoвіpність банкpутства 

1,8 Дуже висoка 
1,81 - 2,6 Висoка 
2,61 - 2,9 Низька 
2,91 - 3,0 Дуже низька 

Таблиця 1. Шкала визначення стану
підпpиємства за мoделлю Е. Альтмана
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Oтже, бачимo, що pівень фінан'
сoвoгo пoтенціалу підприємства є
висoким, а oтже, фінансoве ста'
нoвище ТOВ "Агpo'Oвен" є стабіль'
ним, діяльність пpибуткoва, а саме
підпpиємствo фінансoвo стійким.

Найважливiшим чинникoм cтiйкocтi
i poзвитку пiдпpиємcтва є здiйcнення
пpoгнoзування йoгo фiнанcoвoгo cтану,
ocкiльки, щoб гpамoтнo кеpувати виpoб'
ництвoм, активнo впливати на фopму'
вання пoказникiв фiнанcoвoї дiяльнocтi,
неoбхiднo пocтiйнo викopиcтoвувати
данi пpo йoгo cтан i змiни, якi в ньoму пpoхoдять.
Важливу poль вiдiгpає пocтiйне кoнтpoлювання
зoвнiшньoгo i внутpiшньoгo cтанiв пiдпpиємcтва,
poзpoбка планiв у разі виникнення пpoблемних
cитуацiй, пpийняття неcтандаpтних piшень у ви'
падку кpитичнoї cитуацiї, кoopдинацiя дiй вciх
учаcникiв i кoнтpoль за викoнанням захoдiв та
їхнiми результатами [6, c. 114—116].

Oтже, пiдcумoвуючи вищевикладене мoжна
cказати, щo захoди, cпpямoванi на пoкpащення
фiнанcoвoгo cтану пiдпpиємcтва, мicтять у coбi
упpавлiння дoхoдами та витpатами, упpавлiння
капiталoм та гpoшoвими кoштами.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Отже, пiдcумoвуючи вище викладене мoжна

cказати, щo захoди, cпpямoванi на пoкpащення
фiнанcoвoгo cтану сільськогосподарського
пiдпpиємcтва, мicтять в coбi упpавлiння
дoхoдами та витpатами, упpавлiння капiталoм
та гpoшoвими кoштами. Для покращення
фінансового стану, підприємства повинні наро'
щувати обсяги виробництва, підвищувати про'
дуктивність праці працівників, розширювати
асортимент продукції, підвищувати її якість,
зменшувати витрати на виробництво продукції,
вести раціональну цінову політику, постійно
проводити діагностику банкрутства підприєм'
ства для своєчасного виявлення недоліків.
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Ймoвіpність 
банкpутства Фінансoва стійкість 

Pівень 
фінансoвoгo 
пoтенціалу 

Дуже висoка 
Висoка 

Відсутність фінансoвoї стійкoсті. 
Підпpиємствo фінансoвo нестабільне Низький 

Низька 

Діяльність підпpиємства пpибуткoва, 
пpoте фінансoва стійкість багатo в чoму 
залежить від змін, як у внутpішньoму, так 
і в зoвнішньoму сеpедoвищі 

Сеpедній 

Дуже низька 
Діяльність підпpиємства пpибуткoва. 
Фінансoве станoвище є стабільним. 
Підпpиємствo є фінансoвo стійким 

Висoкий 

Таблиця 2. Матpиця oцінoк фінансoвoї стійкoсті
та фінансoвoгo пoтенціалу підприємства
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THE ROLE OF MARKETING STRATEGY IN THE DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES

У статті з'ясовано фактори, що формують стратегічний рівень аграрного підприємства. Розглянуті трактування
поняття "маркетингова стратегія". Встановлено, що по суті маркетингова стратегія є планом досягнення маркетинM
гових цілей аграрного підприємства. Досліджено основні завдання у розробці маркетингової стратегії. Виокремлені
основні напрямки маркетингової стратегії. З'ясовано особливості аграрного маркетингу. Доведено, що для кожного
аграрного підприємства важливо обрати таку стратегію маркетингу, за якої виробник отримував би максимальний
прибуток. Проаналізовано характеристику маркетингових стратегій для аграрних підприємств. Здійснено співвідноM
шення економічного типу розвитку аграрного підприємства до маркетингових стратегій. Встановлено, що мета марM
кетингової стратегії аграрного підприємства полягає у досягненні найбільших конкурентних переваг. Наведено осM
новні шляхи розроблення маркетингової стратегії аграрного підприємства. Доведено, що успішне функціонування
аграрних підприємств у ринковому середовищі може бути більш ефективне у разі використання інструментів маркеM
тингу та формуванні інформаційної бази.

The article explains the factors that shape the strategic level of agrarian enterprise. It is established that among the
existing variety of strategies of agrarian enterprise, marketing strategy plays a rather important role. The interpretation
of the concept of "marketing strategy" is considered. It is established that essentially a marketing strategy is a plan to
achieve the marketing goals of an agricultural enterprise. The main tasks in developing a marketing strategy are
investigated. It is proved that the basis for the development of a marketing development strategy should be strategic
analysis, planning and forecasting of the market potential of the industry as a dynamic characteristic that combines
production and technological and marketing opportunities, taking into account possible changes in the external
environment in which the agricultural enterprise operates. The main directions of the marketing strategy are highlighted.
It is established that increasing the efficiency of functioning of agricultural enterprises in a market economy is also
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Реалізація стратегічного розвитку аграрних
підприємств на ринкових засадах, посилення
конкурентної боротьби, інтеграція у світовий
економічний простір надають першочерговості
ефективному функціонуванню сільськогоспо'
дарським виробникам. У ринкових умовах еко'
номічна ефективність функціонування суб'єк'
тів ринку сільськогосподарської продукції у
вагомій мірі залежить від розробки результа'
тивних маркетингових стратегій аграрних
підприємств, здійсненні гнучкої цінової політи'
ки, організації оптимальних каланів збуту
сільськогосподарської продукції, умінні оріє'
нтуватися у навколишньому середовищі та пе'
редбачати основні тенденції розвитку.

У ринковому середовищі визначальну роль
обіймає попит, відносно якого організовуєть'
ся пропозиція на сільськогосподарську про'
дукцію. Надання пріоритетності пропозиції
містить елементи ризику та невизначеності.
Тому формування і розвиток маркетингової
стратегії аграрних підприємств є особливо ак'
туальним.

Доцільно також зауважити, що в Україні
практично немає науково обгрунтованих під'

possible with the completed cycle of economic activity, which is based on the process of economically profitable sale of
agricultural products on the market. The features of agrarian marketing are explained. It is proved that for every
agricultural enterprise it is important to choose the marketing strategy in which the producer would receive maximum
profit. Characterization of marketing strategies for agricultural enterprises is analyzed. The economic type of development
of agrarian enterprise to marketing strategies is made. It is established that the goal of agrarian enterprise marketing
strategy is to achieve the greatest competitive advantages. The main ways of developing a marketing strategy of agrarian
enterprise are given. It has been proved that the successful functioning of agricultural enterprises in a market environment
can be more effective when using marketing tools and forming an information base. In today's market environment,
when there are constant changes of the external environment, new marketing structures should be created, which would
be engaged in a comprehensive study of the market. It is advisable to use this principle when creating a new marketing
service, which will allow you to work as a marketer and supply and marketing specialist in one unit.

Ключові слова: аграрні підприємства, стратегічний рівень, маркетингова стратегія, аграр9
ний маркетинг, типи економічного розвитку, конкурентні переваги, маркетингова інформа9
ція.

Key words: agricultural enterprises, strategic level, marketing strategy, agrarian marketing, types
of economic development, competitive advantages, marketing information.

ходів до розробки маркетингової стратегії аг'
рарних підприємств, формування і практично'
го використання її в умовах ринкового середо'
вища.

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
Дослідженням питань маркетингової

стратегії аграрних підприємств займаються
такі науковці: Балабанова Л.В. [4], Бари'
шевська І.В. [5], Єранкін О.О. [7], Логоша Р.В.
та Польова О.Л. [12], Марусей Т.В. [13], Мур'
тазіна Н.В. [15] та інші. Однак неоднозначність
поглядів на трактування маркетингових стра'
тегій та функціонування різноманітних
підходів щодо формування їх у нинішніх транс'
формаційних умовах розвитку потребують де'
талізації маркетингової діяльності у аграрних
підприємствах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування ролі маркетин'

гової стратегії у розвитку аграрних підпри'
ємств.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розвиток аграрних підприємств залежить,
передусім, від уміння передбачати зміни на рин'
ку, адаптувати свою діяльність, змінюючи асор'
тимент продукції та форми обслуговування, збу'
тову мережу, організаційну структуру та інші
елементи внутрішнього потенціалу [15, с. 61].

Нестабільність ринкового середовища зу'
мовлює актуальність розробки стратегії для аг'
рарного підприємства. На рисунку 1 наведений
перелік факторів, які формують стратегічний
рівень аграрного підприємства.

Формування стратегії є основним етапом у
процесі стратегічного управління аграрного

підприємства. Серед існуючого різновиду стра'
тегій підприємства маркетингова стратегія
відіграє досить важливу роль. Багато вчених
відносять її до функціональних стратегій, але
насправді вона охоплює усі рівні стратегічно'
го планування на підприємстві [9, с. 91].

Аналіз вітчизняної наукової літератури та'
кож свідчить про відсутність єдиного тлумачен'
ня сутності маркетингових стратегій підприє'
мства (табл. 1). Вони всі різні, однак, дотриму'
ються спільної мети: поліпшення ефективності
діяльності підприємства.

По суті, маркетингова стратегія є планом до'
сягнення маркетингових цілей підприємства і
передбачає:

— сегментацію ринку — виділення окремих
груп споживачів;

Гнучкість виробництва 

Плани диверсифікації 

Внутрішні зв’язки 
виробничих підрозділів і 
наявність самостійних 

підрозділів 

Загальні цілі, політика та 
стратегії 

Переваги системи 
постачання 

Переваги системи зов-
нішнього інвестування 

 
Стратегічний 

рівень  

Системи контролю 
та аналізу 

Системи мотивації 

Поточні економічні 
результати 

Переваги системи 
фінансування 

Переваги системи збуту Організація підприємства  

Рис. 1. Фактори, що формують стратегічний рівень
аграрного підприємства

Джерело: [3, с. 19].

Таблиця 1. Трактування поняття "маркетингова стратегія"

Автор Тлумачення 
Ассель Г. [2] Основний метод впливу компанії на покупців і спонукання їх до купівлі 

Балабанова Л.В. 
[4] 

Основні напрями зосередження зусиль, філософія бізнесу підприємства 
в умовах маркетингової організації. Маркетингові стратегії мають 
орієнтувати підприємство на максимальну та своєчасну адаптацію 
діяльності до динамічного маркетингового середовища для досягнення 
їхніх стратегічних цілей 

Зав’ялов П. [8] Засіб досягнення мети; генеральний стратегічний напрям діяльності 
підприємства, з яким повинні ув’язатися усі аспекти маркетингового 
плану; сукупність рішень організацій щодо вибору цільового ринку і 
продукту для ринку 

Наєнко М.Г.  [16] Визначає найефективніші маркетингові заходи, які забезпечують 
реалізацію корпоративної, конкурентних і функціональних стратегій 
підприємства. Іншими словами, це спосіб просування товару на 
відповідні ринки, товарна і цінова політика, канали розподілу товару, 
форми стимулювання збуту, організація рекламних кампаній 

Марцин В. [14] 
Система організаційно-технічних і фінансових заходів щодо 
інтенсифікації виробництва, реалізації продукції, підвищення її 
конкурентоспроможності, активного впливу на попит та пропозицію 

Клівець П.Г. [10] 
Модель, система дій підприємства щодо вибору цільового ринку, 
забезпечення споживчої цінності товару, ефективного його просування 
на ринок і ефективного збуту 

Азарян О.М. [1] 
Сукупність принципів, цілей, завдань та заходів щодо їх досягнення, 
що формалізують довгострокову програму діяльності підприємства на 
ринку 
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— вибір цільових ринків — визначення
цільових сегментів, на які фірма орієнтувати'
ме свою діяльність;

— позиціювання товару на ринку — визна'
чення місця товару серед товарів конкурентів;

— визначення конкурентів'мішеней;
— визначення конкурентних переваг [6, с. 172].
Маркетингова стратегія розвитку аграрно'

го підприємства являє собою сукупність на'
прямів діяльності на ринку і прийняття рішень,
зосереджуючи певні заходи маркетингу на реа'
лізацію базової стратегії підприємства. Зару'
біжний досвід свідчить, що маркетинг є важли'
вим засобом перспективного розвитку аграр'
ного підприємства. Виходячи з цього, розроб'
ка маркетингової стратегії аграрного підприє'
мства є процесом створення і практичної реа'
лізації генеральної програми дій підприємства.
Її мета грунтується на ефективному розміщенні
ресурсів для досягнення цільового ринку.

Основними завданнями у розробці марке'
тингової стратегії є:

1) визначення цілей та основних напрямів
діяльності підприємства;

2) координація різних напрямів діяльності;
3) оцінка сильних і слабких сторін підприє'

мства, ринкових можливостей та загроз;
4) визначення альтернативних варіантів ре'

алізації напрямів діяльності підприємства;
5) створення оптимальних умов для ефек'

тивного розподілу продукції підприємства;
6) оцінка маркетингової діяльності підприє'

мства.
Основу для розроблення маркетингової

стратегії розвитку повинні становити стратег'
ічний аналіз, планування та прогнозування рин'
кового потенціалу галузі як динамічної харак'
теристики, що поєднує виробничо'технологічні
та маркетингові можливості, з врахуванням
можливих змін у зовнішньому середовищі, в
якому функціонує аграрне підприємство [13, с.
42].

Маркетингова стратегія має шість основних
напрямів:

— цільовий ринок;
— позиціонування;
— асортиментні групи;
— ціноутворення;
— стратегія розподілу;
— комунікаційна стратегія.
В умовах посилення конкуренції у аграрних

підприємствах виникла необхідність чітко ро'
зуміти свої цілі, уміти раціонально розподіля'
ти та використовувати ресурсний потенціал,
формувати на перспективу товарно'цінову
політику, обирати ринок, налагоджувати ділові

контакти, досліджувати та прогнозувати сере'
довище. Саме у середовищі підприємницької
діяльності виник та почав стрімко розвиватися
стратегічний маркетинг.

Значна взаємозалежність сільськогоспо'
дарського виробництва від погодних умов, дис'
паритет цін на сільськогосподарську продук'
цію, розвиток жорсткої конкуренції вітчизня'
них товаровиробників із іноземними змусили
сільськогосподарських виробників використо'
вувати елементи маркетингу у своїй діяльності.
Це сприяє поліпшенню ефективності процесу
управління, організації, планування та контро'
лю.

Підвищення ефективності функціонування
аграрних підприємств в умовах ринкової еко'
номіки також можливе у завершеному циклі
господарської діяльності, який базується на
процесі економічно вигідному збуту сільсько'
господарської продукції на ринку. Зі зміною
методів введення господарювання, формуван'
ня нової стратегії розвитку діяльності аграр'
них підприємств доцільно починати з пошуку
ефективних механізмів маркетингу у системі
управління.

Ринкову та сучасну маркетингову стратегію
застосовує незначна кількість аграрних під'
приємств, зокрема, це великі підприємства та
агрохолдинги. Загалом більшість аграрних
підприємств застосовує виробничу й товарну
маркетингову стратегію. Досить великим успі'
хом вважається застосування збутової марке'
тингової стратегії в аграрних підприємствах
України [7, с. 89].

Слід відзначити, що аграрний маркетинг є
складнішим від інших його форм. Це зумовле'
но тим, що використання засобів та елементів
маркетингу в агропродовольчому комплексі
має певні особливості, пов'язані зі специфікою
сільськогосподарського виробництва, зокрема,
низької еластичності попиту, агробіологічних
чинників, сезонності виробництва, що вимагає
пошуку дієвих інструментів гнучкого присто'
сування можливостей аграрного підприємства
до вимог ринку.

Для аграрного маркетингу характерні певні
особливості, зокрема, один вид продукції ви'
робляють багато товаровиробників, і кожен з
них займає незначну частку на ринку. Водно'
час для здійснення заходів маркетингу треба
враховувати всі умови, пов'язані з масштабом
виробництва: можливість впливу на ринок
(збільшення пропозиції) і здатність покрити
витрати, а також із функціонуванням, тобто
пристосованістю до ринку та необхідністю ри'
зику при виробництві продукції. Із цього ви'
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пливає, що аграрний маркетинг стосується, у
першу чергу, виробника кінцевого продукту
[17, с. 142].

Для кожного аграрного підприємства важ'
ливо обрати таку стратегію маркетингу, за якої
виробник отримував би максимальний прибуток.

У процесі розроблення маркетингових стра'
тегій, залежно від типу розвитку аграрних
підприємств, повинні вирішуються три взаємо'
пов'язані завдання:

 — розроблення комплексу маркетингових
заходів (розроблення нових видів продукції;
створення інтегрованих об'єднань, диферен'
ціація цін диверсифікація виробництва; подо'
лання бар'єрів у разі вступу на ринок);

 — пристосування діяльності аграрного
підприємства до змін зовнішнього середовища
(облік особливостей у контактах з громадські'
стю, соціальної ситуації у країні, економічної
кон'юнктури ринку);

 — забезпечення адекватності маркетинго'
вої політики підприємства мінливим потребам
споживачів (зміна видів продукції, знання по'
треб споживачів, детальна сегментація ринку)
[5, с. 50].

Сутність економічного типу розвитку ха'
рактеризує певне динамічне співвідношення
між авансовим капіталом та обсягом виробниц'
тва валової продукції. Виділяють два основні
типи економічного розвитку — інтенсивний та
екстенсивний. Якщо підприємство одержує
приріст продукції за рахунок приросту ре'
сурсів — це екстенсивний тип розвитку. За ньо'
го показники ефективності виробництва та
продуктивності праці залишаються незмінни'
ми. Якщо приріст продукції підприємство отри'
мує лише завдяки збільшенню ефективності ви'
користання авансованого капіталу, то це інтен'
сивний тип розвитку.

Відповідно до типів розвитку аграрних
підприємств можливе використання маркетин'
гових стратегій зазначених у таблиці 2. Інші
стратегії розвитку діяльності аграрних під'
приємств передбачають прийняття на себе біль'
шого обсягу зобов'язань та ризику, але водно'
час збільшується можливість отримання біль'
шого економічного ефекту.

Для аграрних підприємств, що здійснюють
конкурентну боротьбу за першість у ринково'
му середовищі, маркетингова стратегія є най'
вагомішою функціональною стратегією, оскіль'
ки вона забезпечує обгрунтування цілей і зав'
дань на кожному сегменті ринку і відносно
кожного виду сільськогосподарської продукції
з врахуванням особливостей конкуренції і по'
питу споживачів (рис. 2).

Ціль стратегії аграрного підприємства
полягає у досягненні найбільших конкурен'
тних переваг. Для цього потрібно викорис'
товувати ті якості і ресурси, завдяки яким
аграрне підприємство займає лідируючу по'
зицію над своїми конкурентами. Постійний
контроль маркетингового середовища дає
можливість задовольнити всі специфічні ви'
моги споживачів, закріпити високі позиції на
ринку і використовувати таку стратегію, яка
не веде руйнівної конкурентної боротьби, а
дозволяє формувати власний імідж підприє'
мства.

Успішне функціонування аграрних під'
приємств у ринковому середовищі може бути
більш ефективне у разі використанні інстру'
ментів маркетингу та формуванні інформацій'
ної бази, яка є інструментом прийняття резуль'
тативних управлінських рішень. Маркетинго'
вою інформацією слугують статистичні дані,
результати маркетингових досліджень, дані
про події на ринку, які потрібні для аналізу мар'

Джерело: [11, с. 24].

Таблиця 2. Характеристика маркетингових стратегій для аграрних підприємств

Тип (напрям) 
розвитку Маркетингові стратегії Мета, якої підприємство планує 

досягти 
Екстенсивний Стратегія диверсифікації. 

Стратегія «ціна-кількість» 
Нарощування обсягів реалізації 
за рахунок зменшення ціни, що 
грунтується на залученні 
більшої кількості ресурсів 

Інтенсивний Стратегія сегментації. 
Стратегія «ціна-кількість» 

Завоювання наявних та нових 
ринків і збільшення обсягів 
реалізації шляхом 
інтенсифікації процесу 
виробництва 

Інноваційний Стратегія інтернаціоналізації.
Стратегія інтеграції. 
Стратегія переваг. 
Стратегія підвищення. 
ефективності системи 
управління та планування 
маркетингу 

Комплексне формування 
конкурентоспроможності, що 
засноване на впровадженні 
інновацій в усіх підсистемах 
підприємства. Випереджаючий 
розвиток управління по 
відношенню до виробництва 



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2019

91

кетингового середовища для прийняття марке'
тингових рішень та розробки маркетингових
планів.

Для забезпечення ефективної маркетинго'
вої діяльності цей процес повинен здійснюва'
тися у такому порядку, коли виробничий
підрозділ аграрного підприємства, що зай'
мається виробництвом продукції, інформує
відділ маркетингу про обсяги і структуру то'
варного асортименту сільськогосподарської
продукції, а фахівці з маркетингу інформують
виробничі підрозділи про тенденції розвитку
кон'юнктури ринку, купівельні потреби, мож'
ливі обсяги реалізації та пропоновані ціни
різних сегментів ринку із надходженням товар'
них партій продукції її направляють на реалі'
зацію. Нині цим процесом у аграрних підпри'
ємствах займаються служби збуту [12].

В умовах сьогодення лише деякі аграрні
підприємства мають служби маркетингу, однак
вони здебільшого здійснюють збутову діяльність.
Ефективність служби маркетингу полягає у все'
бічному вивченню ситуації, що склалася, та
плідній співпраці з усіма структурними підрозді'
лами аграрного підприємства. У сучасних умовах
ринку, коли відбуваються постійні зміни зовніш'
нього середовища, повинні бути створені нові
маркетингові структури, які займалися б все'
бічним вивченням ринку. Цей принцип доцільно
використовувати при створенні нової служби
маркетингу, що дасть можливість працювати мар'
кетологу та фахівцю з постачання і збуту у од'
ному структурному підрозділі.

Обов'язковим елементом роботи маркето'
логів є оцінка ринку сільськогосподарської
продукції і відстеження асортименту конку'
рентів, дослідження ринкового сегмента і по'
зиціонування продукції, визначення методів
просування, собівартості, оптимальної ціни та
рентабельності продукції.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, під час формування ефектив'
ної маркетингової стратегії аграрним підприє'
мствам потрібно узгоджувати його потенційні
можливості відносно задоволення всіх вимог
споживачів щодо асортименту, ціни, якості
сільськогосподарської продукції. Обов'язко'
во слід враховувати конкурентні переваги та
слабкі позиції своїх конкурентів, удосконалю'
вати основні елементи маркетингової стра'
тегії: товар, ціну, розподіл та просування. До'
цільності набуває механізм ефективного фун'
кціонування служби маркетингу аграрного
підприємства, що передбачає єдність, ціліс'
ність, впорядкованість за рахунок оптимі'
зації її структури. Результативна робота
служби маркетингу базується на забезпе'
ченні реалізації розробленої стратегії шля'
хом трансформування її у завдання для кож'
ного підрозділу і організації внутрішньої ро'
боти з їх досягнення, коригування дій персо'
налу, відстеження правильності використан'
ня інструментів, реакції споживачів і конку'
рентів, впровадженні часових та ресурсних
факторів реалізації стратегії аграрного
підприємства.
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Рис. 2. Шляхи розроблення маркетингової стратегії аграрного підприємства
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THE FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF MANAGEMENT
FOR THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS
OF HIGH�VALUE AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглядаються чинники, що впливають на формування ефективної системи управління конкурентоM
спроможністю сільськогосподарської продукції у високотоварних сільськогосподарських підприємствах ЖитомирсьM
кої області, зокрема цінові, якісні параметри, собівартість, рентабельність. Визначено основні етапи системи оцінки
та управління конкурентоспроможністю продукції високотоварних сільськогосподарських підприємств. АкцентоM
вано увагу на диверсифікації процесу виробництва як одного з основних шляхів підвищення конкурентоспроможM
ності продукції цих підприємств. Важливе значення для диверсифікації зазначених підприємств має оптимізація проM
цесу виробництва продукції. Виявлено, що підвищенню обсягів реалізації конкурентоспроможної продукції високоM
товарних сільськогосподарських товаровиробників регіону дослідження сприятиме створення на таких підприємM
ствах аграрних маркетингових служб, що будуть займатися вирішенням багатьох питань щодо просування продукції
від товаровиробників до посередників та кінцевих споживачів.

The article examines the factors that affect the formation of an effective system of management for the competitiveness
of agricultural products of highMvalue agricultural enterprises of Zhytomyr region, in particular price, qualitative
parameters, cost, profitability. The features of competitive environment of highly commodity agrarian enterprises of
Zhytomyr Region have been investigated. The economic evaluation of the resource potential and the economic efficiency
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Сільське господарство є однією із пріори'
тетних галузей економіки Житомирської об'
ласті. Серед найгостріших проблем ефективно'
го функціонування аграрної сфери слід виді'
лити забезпечення формування ефективної
системи управління конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції високотовар'
них сільськогосподарських підприємств.

Високотоварне сільськогосподарське під'
приємство, маючи найвищий рівень потенцій'
ної (ресурсної) конкурентоспроможності, не
може вважатися конкурентоспроможним,
якщо його потенціал не реалізується в конку'
рентоспроможну товарну продукцію. Одним із
чинників конкурентоспроможності високото'
варних сільськогосподарських підприємств у
короткостроковому періоді є підвищення кон'
курентоспроможності сільськогосподарської
товарної продукції. Необхідність забезпечен'
ня високого рівня конкурентоспроможності
товарної сільськогосподарської продукції зу'
мовлена важливістю цієї продукції для даних
підприємств, що передбачає організацію ком'
плексної системи оцінки та управління конку'
рентоспроможністю даної продукції, яка по'
єднує не тільки процес виробництва сільсько'
господарської продукції, а й підприємства —
постачальники ресурсів та перспективні ринки
збуту даної продукції. Отже, доцільним є до'
слідження поняття конкурентоспроможності
продукції, що здійснює значний вплив на рівень
загальної конкурентоспроможності сільсько'
господарського підприємства.

of the agrarian production of highly commodity agrarian enterprises have been done and analyzed. The main factors
influencing the competitiveness of these enterprises have been revealed. The ways of competitiveness's raising of highly
commodity agrarian enterprises have been offered on the basis of the effective providing with the resources and their
using, the forming of the effective management system of the agrarian production, the ratio of commodity's raising. The
main stages of the system of evaluation and management of the product's competitiveness of highMvalue agricultural
enterprises are determined. Attention is paid to diversification of the production process as one of the main ways of
increasing the competitiveness of production of these enterprises. Optimization of the production process is important
for the diversification of these enterprises. The provision of additional services that can be offered by highMvalue
agricultural enterprises is the final stage of diversification for them. The main ways to increase the competitiveness of
these enterprises of the region by expanding the scope of services are: renting other agricultural machinery enterprises;
processing of land plots by the agricultural machinery of these enterprises; provision of services for the application of
organic and mineral fertilizers; use of transport, which is on the balance sheet of enterprises, for the needs of the population.
It was found that increasing the sales volume of competitive products of highMvalue agricultural producers in the study
area will be facilitated by the creation of agrarian marketing services at these enterprises, which will deal with many
issues regarding the promotion of products from producers to intermediaries and end consumers.

Ключові слова: конкурентоспроможність, ефективність, рентабельність, трудоміст9
кість, собівартість, високотоварні сільськогосподарські підприємства, конкурентоспро9
можність продукції.

Key words: competitiveness, efficiency, profitability, complexity, cost price, high9quality agri9
cultural enterprises, competitiveness of products.

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
Зовнішнім критерієм конкурентоспромож'

ності підприємства під час їхньої діяльності на
різноманітних ринках виступає конкуренто'
спроможність продукції. У загальному плані
конкурентоздатність в окремих джерелах виз'
начається як:

— властивість об'єкта, що характеризуєть'
ся ступенем реального або потенційного задо'
волення ним певної потреби у порівнянні з ана'
логічними об'єктами, представленими на цьо'
му ринку [5, с. 86—87];

— властивість товару, послуги, суб'єкта
ринкових відносин виступати на ринку нарівні
з наявними там аналогічними товарами, послу'
гами й конкуруючими суб'єктами ринкових
відносин [6, с. 102—103].

Конкурентоспроможність товару (про'
дукції) — це багатоаспектне поняття, яке озна'
чає відповідність товару умовам ринку, конк'
ретним вимогам споживачів не тільки за якіс'
ними, технічними, економічними, естетичними
характеристиками, а й за комерційними та ін'
шими умовами його реалізації (ціна, терміни
постачання, канали збуту, сервіс, реклама та
ін.) [4, с. 11—12].

Науковий аналіз літературних джерел, в
яких висвітлюється питання конкурентоспро'
можності товару дає змогу сформулювати трак'
тування конкурентоспроможності товару (про'
дукції) як співвідношення споживчих, маркетин'
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гових та економічних характеристик, що поряд
із властивими продукції атрибутами й організа'
ційними факторами дозволяють їй задовольня'
ти вимоги споживачів на більш якісному рівні за
належної ціни, ніж продукція конкурентів [3].

Товар є конкурентоспроможним, якщо він
володіє певними характеристиками, які врахо'
вуються споживачами під час прийняття рішен'
ня про придбання товару. Витрати, які внаслі'
док недостатньо глибокого аналізу попиту спо'
живачів спрямовуються на забезпечення якос'
тей товару, що не мають значення для спожи'
вачів, знижують його конкурентоспроможність
через необхідність включення їх до ціни [2, с.
127]. На ринку сільськогосподарської продукції
переважає нецінова конкуренція, що передбачає
суперництво конкурентів за допомогою якісних
параметрів, проведення заходів з формування
попиту та стимулювання збуту тощо.

На думку Балабанової Л.В., якість являє
собою базис конкурентоспроможності товару,
і тільки в разі певних надзвичайних ситуацій на
ринку за низької купівельної спроможності не'
якісні товари можуть бути конкурентоспро'
можними. Але конкурентоспроможність вклю'
чає лише ті фактори якості, які являють інте'
рес для основної групи споживачів даного то'
вару і сприяють задоволенню конкретної по'
треби [1, с. 93—94].

Шевельова С.О., досліджуючи поняття
якості й конкурентоспроможності продукції,
прийшла до висновку, що конкурентоспро'
можність — важлива ринкова категорія, що
відбиває одну з істотних характеристик рин'
ку — наявність змагальності між його суб'єкта'
ми. Якість — це категорія, властива не тільки
ринковій економіці [7, с. 126—128].

На нашу думку, головною принциповою
відмінністю між якістю та конкурентоспромож'
ністю продукції є те, що якість може бути визна'
чена ще в процесі виробництва продукції, а кон'
курентоспроможність — лише покупцями, які
оцінюють не тільки якісні, але й цінові фактори.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданнями дослідження є:
— оцінити ефективність виробництва кон'

курентоспроможної продукції у високотовар'
них сільськогосподарських підприємствах
Житомирської області;

— визначити чинники формування ефектив'
ної системи управління конкурентоспроможні'
стю продукції високотоварних сільськогоспо'
дарських підприємств Житомирської області.

Об'єктом дослідження є процес формуван'
ня ефективної системи управління конкурен'

тоспроможністю продукції високотоварних
сільськогосподарських підприємств Жито'
мирської області як одного із визначальних
чинників забезпечення їх конкурентоспромож'
ності в майбутньому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Високотоварне сільськогосподарське під'
приємство, маючи найвищий рівень потенцій'
ної (ресурсної) конкурентоспроможності, не
може вважатися конкурентоспроможним,
якщо його потенціал не реалізується в конку'
рентоспроможну товарну продукцію. Одним із
чинників конкурентоспроможності високото'
варних сільськогосподарських підприємств у
короткостроковому періоді є підвищення кон'
курентоспроможності сільськогосподарської
товарної продукції. Необхідність забезпечен'
ня високого рівня конкурентоспроможності
товарної сільськогосподарської продукції зу'
мовлена важливістю цієї продукції для даних
підприємств, що передбачає організацію ком'
плексної системи оцінки та управління конку'
рентоспроможністю даної продукції, яка по'
єднує не тільки процес виробництва сільсько'
господарської продукції, а й підприємства —
постачальники ресурсів та перспективні ринки
збуту цієї продукції. Збирання інформації
щодо аналізу внутрішніх і зовнішніх чинників
конкурентного середовища високотоварних
сільськогосподарських підприємств регіону,
вимог споживачів до продукції, яка випускаєть'
ся даними підприємствами та динамічні тен'
денції реалізації продукції на ринках є першим
етапом системи оцінки та управління конкурен'
тоспроможністю товарної сільськогосподарсь'
кої продукції, оскільки ступінь її конкуренто'
спроможності визначають споживачі. Від ре'
зультатів цього аналізу залежить напрям, у
якому будь'яке високотоварне сільськогоспо'
дарське підприємство Житомирської області
матиме можливість підвищувати конкуренто'
спроможність власної продукції (рис. 1).

Наступним етапом системи забезпечення
високого рівня конкурентоспроможності сіль'
ськогосподарської продукції високотоварних
підприємств повинна стати оцінка конкурентос'
проможності аграрної продукції на ринку. По'
няття такої оцінки включає такі стадії, до кож'
ної з яких необхідно висувати певні вимоги:

1. Визначення системи показників конку'
рентоспроможності сільськогосподарської
продукції, за якими проводитиметься оцінка,
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повинно включати тільки ті показники, які
сприймаються однозначно, є незалежними
один від одного, впливають на прийняття рі'
шення про придбання сільськогосподарської
продукції споживачами. Кількість цих показ'
ників не повинна бути занадто великою, щоб не
ускладнити дослідження та збільшити вартість
його проведення з метою недопущення отри'
мання недостовірних результатів.

2. Визначення базової сільськогосподарсь'
кої продукції високотоварних сільськогоспо'
дарських підприємств регіону для порівняння.
Оскільки поняття конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції є відносним і
визначається стосовно певної продукції на рин'
ку, то для порівняння необхідно брати макси'
мальне значення характеристик товарної
сільськогосподарської продукції для сукуп'
ності високотоварних сільськогосподарських
підприємств у даному конкурентному середо'
вищі. Це призведе до обіймання цими підприє'
мствами лідируючих позицій на ринку.

3. Оцінка питомої ваги факторів конкурен'
тоспроможності сільськогосподарської про'
дукції високотоварних сільськогосподарських
підприємств, що є найбільш важливим чинником
у системі оцінки конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції. Для визначен'
ня питомої частки факторів конкуренто'
спроможності сільськогосподарської продукції

потрібно враховувати їх компенсаційну приро'
ду. Достовірність такої оцінки підвищується зав'
дяки здійсненню анкетування споживачів і то'
варовиробників та аналізу отриманих даних.

4. Визначення інтегрального показника кон'
курентоспроможності товарної сільськогоспо'
дарської продукції високотоварних підприємств
необхідно здійснювати розрахунком інтеграль'
них індексів якості та ціни (індексний метод).
Цей метод полегшить визначити загальний по'
казник конкурентоспроможності сільсько'
господарської продукції, збільшить досто'
вірність отриманих результатів, дозволить зро'
бити перспективні висновки щодо покращання
якісних і цінових чинників продукції. Не менш
важливим етапом є обов'язкова перевірка товар'
ної сільськогосподарської продукції на відпо'
відність усім санітарно'гігієнічним нормам.

5. Після визначення інтегрального показни'
ка конкурентоспроможності сільськогоспо'
дарської продукції високотоварних сільсько'
господарських підприємств та конкуренто'
спроможності продукції найближчих їхніх
конкурентів отримують інформацію про від'
носну конкурентоспроможність або не конку'
рентоспроможність товарної сільськогоспо'
дарської продукції на зазначеному ринку.

Наступним етапом у процесі управління
конкурентоспроможністю сільськогоспо'
дарської продукції високотоварних під'

Рис. 1. Комплексна система оцінки та управління конкурентоспроможністю
сільськогосподарської продукції високотоварних сільськогосподарських підприємств
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приємств повинні стати розробка і реалізація
заходів щодо забезпечення конкурентоспро'
можності такої продукції, виявлення слабких
сторін конкурентоспроможності сільськогос'
подарської продукції порівняно з базовою,
розробку детальних пропозицій щодо забезпе'
чення та підвищення її конкурентоспромож'
ності. Одним з основних шляхів підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарсь'
кої продукції для високотоварних сільськогос'
подарських підприємств Житомирської області
є диверсифікація процесу виробництва, яку
можна визначити як об'єктивне явище розши'
рення асортименту продукції та видів діяль'
ності, які не пов'язані з її основним напрямом.
Це особливо актуально в умовах невизначе'
ності та зростаючих ризиків в аграрній сфері.
Диверсифікація в сільському господарстві по'
кликана знизити можливі ризики для того, щоб
збільшити виручку сільськогосподарських
підприємств та вийти на нові ринки збуту про'
дукції. Оскільки диверсифікація грунтується на
високому рівні розвитку продуктивних сил,
впровадженні комплексної механізації та до'
сягнень НТП і є новим етапом розвитку сіль'
ськогосподарських підприємств, її не слід
співставляти зі спеціалізацією. В сучасних умо'
вах диверсифікація в сільському господарстві
є об'єктивним процесом, що є наслідком дії ба'
гатьох чинників конкурентного середовища.
Диверсифікація збільшує виробничий цикл у
сільському господарстві, призводить до ефек'
тивнішого використання трудових ресурсів і
зменшує недоліки проявів сезонної праці.

Дослідження можливостей та наслідків ди'
версифікації на чотирьох високотоварних
сільськогосподарських підприємств Жито'
мирської області з різними показниками рівнів
товарності (ПСП "Кремнянське" с. Кремно, Лу'
гинського району; ПСПО "Браженське" Черня'
хівського району; ПАФ "Єрчики" с. Єрчики,
Попільнянського району; ПОСП "Малоп'яти'
гірське" с. М. П'ятигірка, Андрушівського райо'
ну) показало, що її впровадження має еконо'
мічне значення в ПАФ "Єрчики" та ПСПО "Бра'
женське". Диверсифікація підвищить конку'
рентоспроможність сільськогосподарської
продукції через зниження коливання цін на
продукцію таких підприємств, і вони зможуть
конкурувати за рахунок високих якісних по'
казників власної продукції. Впровадження ди'
версифікації є недоцільним для високотовар'
них сільськогосподарських підприємств (ПСП
"Кремнянське" та ПОСП "Малоп'ятигірське")
через відтік великої кількості фінансів з про'
цесу основного виробництва продукції, на якій

спеціалізуються зазначені підприємства, витра'
ти додаткових коштів на перекваліфікацію пер'
соналу та оволодіння ним новітніх технологій,
значні витрати на пошук та дослідження нових
ринків збуту тощо. У високотоварних сільсько'
господарських підприємствах ПАФ "Єрчики"
та ПСПО "Браженське" однією із основних
культур є озима пшениця, виручка від реалізації
якої становить відповідно 15% та 12% у струк'
турі виручки підприємств. Оснащення даних
підприємств високопродуктивними млинами
забезпечить процес переробки пшениці на бо'
рошно безпосередньо на них. Ситуація на рин'
ку борошна Житомирської області є такою, що
невеликим переробним підприємствам немож'
ливо конкурувати з великими підприємствами,
які здійснюють сортовий помел борошна, про'
понуючи житнє, кукурудзяне й соєве борошно
високої якості за доступними цінами. Великі
переробні підприємства користуються маркіру'
ванням власної продукції, реалізуючи її через
фірмові магазини, ларки та ін. Борошно цих
підприємств має високі якісні показники, низь'
ку частку алейронового шару, оболонок, висо'
кий ступінь білизни, який забезпечується висо'
кою температурою його обробки. Оскільки в
сучасних умовах високотоварні сільськогоспо'
дарські підприємства (ПАФ "Єрчики" та ПСПО
"Браженське") не здатні конкурувати з велики'
ми переробними підприємствами через не'
відповідність якісних та цінових параметрів
борошна, тому стратегія орієнтування на ши'
рокий ринок збуту не буде ефективною для
даних сільськогосподарських підприємств. Ви'
сокотоварні сільськогосподарські підприєм'
ства ПАФ "Єрчики" та ПСПО "Браженське"
необхідно орієнтуватися на споживачів з
рівнем середньомісячного доходу не більше
5200 грн, оскільки вони переважають у струк'
турі споживачів ринку борошна Житомирської
області, а вимоги до якості борошна у них ниж'
чі, ніж у споживачів з доходом більше 5200 грн
на місяць. Реалізовувати продукцію доцільно в
сільських магазинах Попільнянського (для
ПАФ "Єрчики") та Черняхівського районів (для
ПСПО "Браженське"), а також безпосередньо
в межах самих підприємств. Вартість 1 кг бо'
рошна планується встановити на рівні 10—15 %
нижче в порівнянні з вартістю 1 кг борошна,
виробленого на великих переробних підприє'
мствах, що призведе до зайняття значної час'
тини ринку борошна Житомирської області.

Наступним етап диверсифікації високотовар'
ного сільськогосподарського виробництва перед'
бачає отримання найбільших прибутків за раху'
нок оптимізації виробництва продукції рослин'



98
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2019

ництва та тваринництва. Внаслідок високої за'
лежності сільського господарства від природно'
кліматичних умов, процес виробництва різних
типів сільськогосподарських культур являє со'
бою певний вид подолання цих об'єктивних ри'
зиків, що дозволить високотоварним сільськогос'
подарським підприємствам стабілізувати і спрог'
нозувати свою діяльність. Розмір прибутку від
виробництва та реалізації різних видів сільсько'
господарської продукції не є однаковим, тому
перед високотоварними сільськогосподарськими
підприємствами постає проблема збільшення
власного прибутку шляхом виробництва
найбільш рентабельних видів сільськогоспо'
дарських культур з метою забезпечення та підви'
щення рівня конкурентоспроможності продукції.
Для такої оцінки пропонується застосовувати
показник розміру прибутку в розрахунку на 1 га
посівної площі певної сільськогосподарської
культури. Аналіз оптимальної структури вироб'
ництва озимої пшениці, цукрових буряків та мо'
лока за вищевказаним показником для високо'
товарних сільськогосподарських підприємств
(ПАФ "Єрчики", ПСП "Кремнянське", ПСПО
"Браженське", ПОСП "Малоп'ятигірське") наве'
дено в таблиці 1.

Завершальним етапом диверсифікації для
високотоварних сільськогосподарських під'
приємств є надання додаткових послуг, які мо'
жуть пропонуватися високотоварними сіль'
ськогосподарськими підприємствами. Основ'
ними шляхами підвищення конкурентоспро'
можності досліджуваних підприємств регіону
за рахунок розширення сфери послуг є: орен'
да іншими підприємствами сільськогосподарсь'
кої техніки; обробка земельних ділянок насе'
лення сільськогосподарською технікою даних
підприємств; надання послуг із внесення орга'
нічних та мінеральних добрив; використання
транспорту, що знаходиться на балансі зазна'
чених підприємств, для потреб населення тощо.

Підвищенню обсягів реалізації конкурен'
тоспроможної продукції високотоварних сіль'

ськогосподарських товаровиробників регіону
дослідження сприятиме створення на таких
підприємствах аграрних маркетингових служб,
що будуть займатися вирішенням багатьох пи'
тань щодо просування продукції від товарови'
робників до посередників та кінцевих спожи'
вачів (рис. 2).

За умов надходження достовірної інфор'
мації щодо ситуації на аграрному ринку, яка
визначає обсяги купівлі — продажу сільськогос'
подарської продукції на ньому, і сприяє нала'
годженню ділових стосунків між сільськогоспо'
дарськими виробниками, постачальниками ре'
сурсів та споживачами продукції, аграрна мар'
кетингова служба на високотоварних сільсько'
господарських підприємствах працює ефектив'
но. Ефективне функціонування аграрної марке'
тингової служби високотоварного сільськогос'
подарського підприємства прямо пропорційна
рівню кваліфікації її працівників. Керувати аг'
рарною маркетинговою службою повинні висо'
кокваліфіковані спеціалісти, які спеціалізують'
ся на особливостях виробництва, маркетингу,
ціноутворення, товароруху і збуту продукції,
рекламі в сільському господарстві тощо. Квалі'
фікаційний склад аграрної маркетингової служ'
би повинен формуватися із спеціалістів, які дос'
ліджують ситуації на аграрних ринках, товаро'
знавців, спеціалістів із логістики та інформа'
ційних систем, експедиторів тощо.

Оскільки в сучасних умовах в Житомир'
ській області наявним є брак висококваліфіко'
ваних спеціалістів із маркетингу в сільському
господарстві, створення аграрних маркетинго'
вих служб на більшості високотоварних сіль'
ськогосподарських підприємств є нереальним.
Тому спочатку пропонується створення відпо'
відної служби при обласних та районних управ'
ліннях агропромислового розвитку. Впровад'
ження аграрних маркетингових служб на висо'
котоварних сільськогосподарських підприєм'
ствах Житомирської області, коли їхній кадро'
вий потенціал та економічні умови сприятимуть

Таблиця 1. Оптимізація структури виробництва товарної сільськогосподарської продукції
високотоварних сільськогосподарських підприємств Житомирської області у 2019 р.

Джерело: розраховано за даними річних звітів високотоварних сільськогосподарських підприємств ПАФ "Єрчики", ПСПО "Бра'
женське", ПОСП "Малоп'ятигірське" та ПСП "Кремнянське".

Молоко Озима пшениця Цукрові буряки 
Високотоварне 

сільськогосподарське 
підприємство 

частка в 
структурі 
товарної 

подукції , % 

прибу-
ток на 

1 га, грн 

частка в 
структурі 
товарної 

подукції , % 

прибу-
ток на  

1 га, грн 

частка в 
структурі 
товарної 

подукції , % 

прибуток 
на 1 га, 
грн 

ПАФ „Єрчики” 36 19,4 32 7,76 27 3,80 
ПСПО „Браженське” 39 6,7 36 4,82 - - 
ПСП „Кремнянське” 17 -13,23 38 8,41 - - 
ПОСП „Малоп’яти-
гірське” 

 
15 

 
-5,16 

 
33 

 
9,74 

 
12 

 
2,09 
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цьому, дасть можливість організува'
ти ефективний збут сільськогоспо'
дарської продукції та призведе до
забезпечення і підвищення конку'
рентоспроможності зазначених під'
приємств.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Отже, реалізація запропонова'
них рекомендацій високотоварними
сільськогосподарськими підприєм'
ствами регіону дослідження дозво'
лить підвищити рівень поточної кон'
курентоспроможності за рахунок
ефективного використання наявно'
го ресурсного потенціалу, підвищення обсягів
виробництва рентабельних видів продукції, і,
навпаки, зменшення збиткових. Конкуренто'
спроможна товарна сільськогосподарська про'
дукція та потенційна (ресурсна) конкуренто'
спроможність забезпечать високотоварним
сільськогосподарським підприємствам високий
рівень загальної конкурентоспроможності та
сприятимуть їхньому гармонійному розвитку в
ринкових умовах господарювання.

Подальші дослідження слід зосередити на про'
веденні детального аналізу факторів та чинників,
що зумовлюють вплив на рівень поточної конку'
рентоспроможності високотоварних сільськогос'
подарських підприємств регіону, зокрема прове'
дення кореляційно'регресійного аналізу для ви'
явлення зв'язків між досліджуваними факторами.
Це дасть змогу визначити резерви для підвищен'
ня конкурентоспроможності продукції за рахунок
наявних та залучених виробничих ресурсів.
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Функції аграрної маркетингової служби високотоварного 

сільськогосподарського підприємства 

Дослідницькі 
 

- вивчення попиту на ринках 
реалізації продукції; 

- рекламно-інформаційна 
діяльність; 

- вивчення та аналіз нових 
ринків збуту продукції; 

- пошук та аналіз джерел 
надходження ресурсів 
 

Практичні 
 

- управління товарними 
запасами; 

- формування асортименту 
товарної продукції; 

- облік та контроль за 
виконанням договірних 
зобов’язань; 

- укладання угод та 
контрактів на поставку продукції 

Рис. 2. Напрями діяльності аграрної маркетингової
служби високотоварного сільськогосподарського

підприємства
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ASSESSMENT OF AGRARIAN ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Статтю присвячено актуальній проблемі оцінювання конкурентоспроможності аграрного підприємства. ВизнаM
чено, що на сьогодні існує велика кількість підходів до визначення сутності понять "конкурентоспроможність" та
"конкурентоспроможність підприємства", однак не існує єдиного їх трактування. Досліджено та охарактеризовано
сутність категорії "конкурентоспроможність" та "конкурентоспроможність підприємства" та запропоновано власM
не визначення конкурентоспроможності аграрного підприємства. Зазначено, що оцінка конкурентоспроможності є
невід'ємним елементом діяльності будьMякого підприємства оскільки тільки на основі такої оцінки можуть бути зробM
лені висновки про рівень конкурентоспроможності підприємства, а також розроблено напрями щодо його підвищенM
ня. Оцінка конкурентоспроможності базується на порівнянні позицій підприємств, що здійснюють аналогічний вид
економічної діяльності та функціонують в одному і тому ж сегменті аграрного ринку.

Наведено алгоритм розрахунку, за допомогою якого визначається сукупна бальна оцінка конкурентоспроможM
ності підприємства. Визначено фактори, що впливають рівень конкурентоспроможності аграрних підприємств.

This article is devoted to the actual problem of assessing of the agrarian enterprise competitiveness. In modern
economic conditions, the problem of increasing competitiveness is relevant for enterprises of all sectors of the world
economy.

It is determined that today there are many approaches to defining the concepts of "competitiveness" and "enterprise
competitiveness", but there is no single interpretation of these terms.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку аграрного вироб'

ництва потребує невідкладного вирішення ком'
плексу життєво важливих завдань, серед яких
поряд з подоланням кризи в сільському госпо'
дарстві і його структурною перебудовою, ре'
формуванням відносин, формуванням ринко'
вої інфраструктури, існує проблема підвищен'
ня конкурентоспроможності аграрних під'
приємств. У 2001 році було видано закон Ук'
раїни "Про захист економічної конкуренції",
який визначає правові засади підтримки та за'
хисту економічної конкуренції, обмеження мо'
нополізму в господарській діяльності і спрямо'
ваний на забезпечення ефективного функціо'
нування економіки України на основі розвит'
ку конкурентних відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Конкурентоспроможність відображає прак'
тично всі сторони економіки, визначає плато'
спроможність, фінансову стійкість підприєм'
ства, його місце на ринку і тому постійно є в
центрі уваги.

The authors investigate the terms "competitiveness" and "enterprise competitiveness" and give their own definition
of the term "agrarian enterprise competitiveness". It is noted that competitiveness assessment is an integral element of
any enterprise's activity, and on the basis of this assessment, conclusions about the level of enterprise competitiveness
can be drawn, as well as developed the ways for its improvement.

To assess the enterprise competitiveness rating estimation was used, which allows to rank the company positions by
generic or integral indicators, and is based on the comparison of the enterprises positions, which are engaged in a similar
type of economic activity and operate in the same segment of the agrarian market.

The calculation algorithm by which the aggregate estimation of the enterprise competitiveness is given. Estimation
starts with the choice of indicators for evaluating and assigning the relative importance of a particular indicator. To
determine important coefficients, each indicator must be ranked according to its importance. On the basis of ranking
indicators we have built profile of the studied enterprise and its main competitors. On the basis of the calculations, the
polygon of studied enterprise competitiveness and its competitors is constructed based on the values of each indicator.
This method allows to analyze both the individual components of competitiveness and the enterprise as a whole.

The factors that influence the level of agricultural enterprises competitiveness are identified. These factors can help
to obtain the most accurate quantitative assessment of enterprise competitiveness and to develop effective measures
that will provide its competitive advantages.

Ключові слова: аграрне підприємство, конкурентоспроможність, оцінка, конкурентні по9
зиції, багатокутник конкурентоспроможності.

Key words: agrarian enterprise, competitiveness, valuation, competitive positions, polygon of
competitiveness.

Вагомий внесок у дослідження теоретичних
та практичні аспектів конкуренції та конкурен'
тоспроможності внесли такі відомі закордонні
та вітчизняні вчені'економісти як: І. Ансофф
[2], Г. Азоєв [1], М. Портер [7], Ф. Хайек,
Ж.'Ж. Ламбен. [6], Р. Фатхутдинов [10], І. Дол'
жанський [5], М. Саєнко [9] та багато інших.

Слід зазначити, що відкритість економіки
виявила слабкі конкурентні позиції вітчизня'
них товаровиробників в силу ряду як об'єктив'
них, так і суб'єктивних причин: недостатній рі'
вень технічної оснащеності аграрних під'
приємств, низький рівень мотивації праці, не'
значна державна підтримка, використання вит'
ратних технологій тощо. Все це ставить нашу
країну в залежність від імпорту продукції, по'
слаблюючи її продовольчу і економічну безпе'
ку, тому оцінка конкурентоспроможності аг'
рарних підприємств та розробка напрямів щодо
її підвищення є на сьогодні досить актуальним
і потребує подальших досліджень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення змісту і

суті поняття "конкурентоспроможність", про'
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ведення оцінки конкурентоспроможності
аграрного підприємства та розробка напрямів
щодо подальшого її підвищення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних економічних умовах проблема
підвищення конкурентоспроможності є акту'
альною для підприємств усіх галузей світово'
го господарства. В умовах сьогодення для до'
сягнення ефективних результатів своєї діяль'
ності підприємствам необхідно пристосовува'
тися до умов, що постійно змінюються, і які, в
свою чергу, вимагають розробки інноваційних
концепцій розвитку підприємства та підвищен'
ня такого конкурентоспроможності. Для роз'
робки даних концепцій необхідно ретельне вив'
чення економічної категорії конкурентоспро'
можності, її особливостей та ознак.

Визначення категорії конкурентоспромож'
ності підприємства, перш за все передбачає з'я'
сування змісту і суті цього поняття. Конкурен'
тоспроможність підприємства повинна форму'
люватися в залежності від досягнень і цілей,
визначених поняттям конкуренції.

Науковці трактують поняття конкурентос'
проможності по різному. Існує велика кількість
визначень цього терміну. Так, Р.А. Фатхутдінов
розглядає конкурентоспроможність як "влас'
тивість об'єкта, яка характеризується ступенем
реального або потенційного задоволення ним
конкретної потреби у порівнянні з аналогічни'
ми об'єктами на даному ринку" [10].

З точки зору Г.Л. Азоєва: "Конкурентоспро'
можність — це здатність ефективно розпоряд'
жатися власними і позиковими ресурсами в
умовах конкурентного ринку" [1].

Піддубний І.О. стверджує, що "конкурен'
тоспроможність — це потенціальна або реалі'
зована спроможність економічного суб'єкта до
функціонування у релевантному зовнішньому
середовищі, яка грунтується на конкурентних
перевагах і відображає його позицію відносно
конкурентів" [8].

Аналізуючи розглянуті поняття можна дій'
ти висновку, що конкурентоспроможність — це
комплексний набір відповідних характеристик
підприємства, що мають певні конкурентні пе'
ревагами при порівнянні їх з аналогічними по'
казниками інших підприємств. У загальному
вигляді конкурентоспроможність можна пред'
ставити як здатність суб'єкта, продукції і по'
слуг відповідати вимогам ринку та конкурува'
ти на рівних у певній сфері діяльності.

У сучасній економіці виділяють кілька
аспектів конкурентоспроможності: конкурен'
тоспроможність товарів, конкурентоспромож'
ність товаровиробників (фірм, підприємств),
конкурентоспроможність регіонів (країн, ре'
гіонів, націй). Оскільки підприємство є голов'
ною ланкою ринкової економіки, то високий
рівень конкурентоспроможності підприємства
дозволяє сформувати конкурентну економіку
регіону, галузі та країни в цілому. Тому нашу
увагу буде приділено саме дослідженню та
оцінці конкурентоспроможності підприємства.

Автор Визначення 
Юданов А.Ю.  Спроможність підприємства виробляти та реалізовувати 

конкурентоспроможну продукцію 
Азоев Г.Л. 
[1] 

Можливість ефективно розпоряджатися власними і позиковими 
ресурсами в умовах конкурентного ринку 

Градов А.П. 
[4] 

Це його порівняльна перевага відносно інших підприємств даної галузі в 
країні та за її межами 

Зав’ялов П.С.  Можливість ефективної господарської діяльності та її практичної 
прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку 

Воронов Д.С.  Узагальнююча характеристика діяльності підприємства, що відображає 
рівень ефективності використання економічних ресурсів щодо 
ефективності використання економічних ресурсів конкурентами 

Балабанова Л.В.  Можливість (здатність) господарських одиниць до ефективного 
функціонування на ринку, заснованому на пропозиції товарів, які 
відповідають запитам і перевагам покупців за якістю, кількістю та 
асортиментом на більш вигідних в порівнянні з конкурентами умовах 

Іванов Ю.Б. Це здатність підприємства до реалізації конкурентних переваг, які 
дозволяють йому ефективно розвиватися порівняно з іншими 
підприємствами на внутрішньому та зовнішньому ринках 

Маренич А., 
Астахова І.  

Комплексна характеристика діяльності підприємств, яка базується на 
аналізі різних аспектів виробничо-господарської діяльності (виробничий 
потенціал, трудові ресурси, забезпеченість матеріалами, фінансові 
результати діяльності та ін.) і дозволяє визначити «сильні сторони» 
підприємств в конкурентній боротьбі, знайти способи досягнення переваг 
над конкурентами 

Таблиця 1. Основні наукові підходи до визначення сутності поняття
"конкурентоспроможність підприємства"
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Нині в економічній літературі наводяться
різні підходи до визначення категорії "конку'
рентоспроможність підприємства" (табл. 1).

На нашу думку, визначенням, яке найбільш
повно розкриває його зміст, є таке: "конку'
рентоспроможність підприємства" — це
здатність підприємства підтримувати стійкі по'
зиції на ринку, ефективно функціонувати, бути
привабливим для інвесторів, підтримувати ви'
сокий імідж серед споживачів та різноманітних
суб'єктів господарювання.

Враховуючи мету нашого дослідження,
пропонуємо таке трактування конкурентос'
проможності аграрного підприємства, як ре'
альної та потенційної його здатності присто'
суватися до зовнішніх умов на основі сфор'

мованих конкурентних переваг, реалізувати
свої можливості щодо виробництва та реалі'
зації якісної і безпечної сільськогосподарсь'
кої продукції, задовольняючи потреби спо'
живачів і забезпечуючи власну вигоду та ут'
римання стійких конкурентних позицій на
ринку.

Оцінка конкурентоспроможності є не'
від'ємним елементом діяльності будь'якого
підприємства оскільки тільки на основі такої
оцінки можуть бути зроблені висновки про
рівень конкурентоспроможності підприємства,
а також розроблені напрями щодо його підви'
щення.

Оцінка конкурентоспроможності базуєть'
ся на порівнянні позицій підприємств, що

Досліджуване 
підприємство 

Підприємство- 
конкурент 1 

Підприємство- 
конкурент 2 № 

з/п Показники rn  α i  
β i

 βα ii *  β i
 βα ii * β i

 βα ii *  

1.  Якість та асортимент 
продукція  

1 0,222 4 0,888 4 0,888 4 0,888 

2.  Ціна 2 0,194 4 0,776 5 0,970 4 0,776 
3.  Фінансово-економічний 

стан підприємства 
3 0,167 4 0,668 3 0,501 5 0,835 

4.  Канали збуту 4 0,139 4 0,556 4 0,556 5 0,695 
5. Маркетингова та 

логістична діяльність 
5 0,111 3 0,333 3 0,333 4 0,444 

6. Сучасні технології та 
устаткування 

6 0,083 4 0,332 3 0,249 3 0,249 

7.  Кваліфікація персоналу 7 0,056 5 0,280 4 0,224 4 0,224 

8.  Імідж підприємства 8 0,028 4 0,112 3 0,084 4 0,112 
Конкурентоспроможність 
підприємства 

- - - 3,945 - 3,805 - 4,223 

Таблиця 2. Оцінка показників конкурентоспроможності досліджуваного підприємства
та його конкурентів
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Рис. 1. Профілі досліджуваного підприємства та підприємств6конкурентів
Межівського району
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здійснюють аналогічний вид економічної діяль'
ності та функціонують в одному і тому ж сег'
менті споживчого ринку. Дослідження конку'
рентів і умов конкуренції потрібно підприєм'
ству передусім для того, щоб визначити, в чому
його переваги і недоліки перед ними, і зробити
висновки щодо розробки підприємством влас'
ної успішної конкурентної стратегії і підтрим'
ки конкурентної переваги.

Для підприємницької діяльності у сфері
сільського господарства в більшості випадків
характерний високий ступінь конкуренції. Дос'
ліджуване підприємство розташоване на тери'
торії Межівського району Дніпропетровської
області. В районі функціонує близько 100
сільськогосподарських підприємств різних
організаційних форм. Всі вони перебувають в
однакових природно'кліматичних умовах, ма'
ють в своєму володінні земельні угіддя та зай'
маються виробництвом сільськогосподарської
продукції.

Для оцінки конкурентоспроможності
підприємства та визначення його конкурентної
позиції, нами було проаналізовано показники
конкурентоспроможності 2'х підприємств'
конкурентів, що здійснюють аналогічний вид
діяльності і функціонують в одному і тому ж
сегменті аграрного ринку.

На нашу думку, найбільш доцільним для про'
ведення таких розрахунків є застосування рей'
тингової оцінки, що дозволяє ранжувати позиції
підприємства по узагальнюючим або інтеграль'
ним показникам, і відповідає такій характерис'
тиці конкурентоспроможності, як порівняння.

Отже, спочатку наведемо алгоритм розра'
хунку за зазначеною методикою.

Сукупна бальна оцінка конкурентоспро'
можності підприємства визначається за фор'
мулою:

βα ij

n

i
iпідпрК *

1
∑
=

= (1),

де Кпідпр — сукупна бальна оцінка конкурен'
тоспроможності підприємства;
α i — ваговий коефіцієнт показників конку'

рентоспроможності, що характеризує їх зна'
чимість в загальній оцінці конкурентоспромож'
ності даних підприємств;

β ij  — значення i'го показника конкуренто'

спроможності j'го підприємства;
j — номер оцінюваного підприємства; n —

кількість показників.
Коефіцієнт вагомості кожного з об'єктів

ранжирування (α i) можна визначити за фор'
мулою:

S n

n
i

rn )1( +−
=α (2),

де n  — число досліджуваних об'єктів
(кількість показників);

rn — ранг досліджуваного об'єкта (показ'
ника) за результатами експертизи;

Sn сума всіх чисел від 1 до n.
У свою чергу Sn можна визначити за фор'

мулою:

 
2

*)( 1 ααα nn
nS

+
= (3),

де α 1 — перший показник оцінки конкурен'
тоспроможності підприємства;
α n — останній показник оцінки його кон'

курентоспроможності.
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Рис. 2. Багатокутник конкурентоспроможності
досліджуваного підприємства та його основних

конкурентів
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На основі наведеного алгоритму проведе'
мо оцінку конкурентоспроможності дослід'
жуємого підприємства та його основних кон'
курентів. Результати розрахунку наведено в
таблиці 2.

Методологічно проведення рейтингової
оцінки починаємо з вибору показників для
оцінювання і присвоєння відносної важли'
вості того чи іншого показника. Водночас
встановлюємо обмеження щодо оцінки кож'
ного показника конкурентоспроможності:
максимальна оцінка — 5 балів, мінімальна —
1 бал.

Для визначення вагових коефіцієнтів необ'
хідно кожному показнику присвоїти ранг
відповідно до його важливості. Результати ран'
жирування показників наведено в стовпчику 3
таблиці 2.

На основі даних про бальні оцінки показ'
ників (табл. 2) будуємо профілі досліджувано'
го підприємства та його основних конкурентів
(рис. 1).

Аналіз профілю конкурентів свідчить, про
те що найкращі рейтингові оцінки серед зазна'
чених підприємств мають досліджуване під'
приємство та підприємство'конкурент 2.

Далі розраховуємо значенняS n (формула 3):
 

36
2

8*)81(
=

+
=Sn .

Для визначення питомої ваги показників,
знайдене значенняS n підставляємо в форму'
лу 2: 222,0

1
=α ,  194,0

2
=α , 167,03 =α ,  139,0

4
=α , 111,0

5
=α ,

083,0
6
=α , 056,07 =α , 028,08 =α .
Сума вагомих коефіцієнтів показників

конкурентоспроможності повинна дорівню'
вати 1 (100,0%).

Останнім етапом розрахунків є визначення
рівня конкурентоспроможності для досліджу'
ваного підприємства та підприємств'конку'
рентів (формула 1):

Кдосліджуєме підприємство = 3,945 бали;
Кпідприємство'конкурент 1 = 3,805 бали;
Кпідприємство'конкурент 2= 4,223 бали.
На основі проведених розрахунків, нами

побудовано багатокутник конкурентоспро'
можності досліджуваного підприємства та
його конкурентів за значеннями конкуренто'
спроможності кожного показника з урахуван'
ням їх ваги. Такий метод дозволяє провести
аналіз як окремих складових конкурентоспро'
можності, так і підприємства в цілому (рис. 2).

На основі проведених досліджень можна
зробити висновки про переваги та недоліки
досліджуваного підприємства. Аналіз розрахо'
ваного показника конкурентоспроможності

свідчить про те, що досліджуване підприємство

(Кпідпр= 3,945 бали) має сильного конкурента

№ 2 (Кпідпр= 4,223 бали). Тому для підвищення
конкурентоспроможності досліджуваному
підприємству доцільно приділити увагу щодо
оптимізації структури виробництва продукції,
покращенню виробничо'збутової та маркетин'
гової діяльності.

Основою стратегічного розвитку досліджу'
ваного підприємства має стати пошук та за'
провадження резервів зниження собівартості
та збільшення обсягів виробництва сільсько'
господарської продукції, а також задоволен'
ня потреб споживачів у високоякісній про'
дукції та її асортименті, що в свою чергу спри'
ятиме підвищенню конкурентоспроможності
підприємства.

Слід зазначити, що переважна більшість
методик оцінки конкурентоспроможності
грунтується на виявленні чинників, що вплива'
ють на конкурентоспроможність підприємства.
До основних чинників, що знижують конкурен'
тоспроможність аграрних підприємств доціль'
но віднести [3]:

— нормативно'правова нестабільність в
аграрному секторі;

— диспаритет цін стосовно промислової і
сільськогосподарської продукції;

— зниження якості робочої сили, зайнятої
в аграрних підприємствах;

— відсутність міжнародних сертифікатів
якості у вітчизняних виробників;

— вплив політичних й економічних ризиків
на діяльність аграрних товаровиробників;

— нестача фінансових ресурсів для інвес'
тиційних та інноваційних проектів в аграрних
підприємствах.

Врахування зазначених чинників під час
проведення оцінки конкурентоспроможності
аграрного підприємства надасть можливість
отримати найбільш точну кількісну оцінку його
конкурентоспроможності та розробити ефек'
тивні заходи, які забезпечуватимуть його кон'
курентними перевагами.

ВИСНОВКИ
З вищевикладеного матеріалу можна зроби'

ти такі висновки:
1. На сьогодні у сучасній економічній літе'

ратурі, існують різні точки зору щодо сутності
категорії "конкурентоспроможність підприєм'
ства". На нашу думку, визначенням, яке най'
більш повно розкриває його зміст, є таке: "кон'
курентоспроможність підприємства" — це
здатність підприємства підтримувати стійкі
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позиції на ринку, ефективно функціонувати,
бути привабливим для інвесторів, підтримува'
ти високий імідж серед споживачів та різнома'
нітних суб'єктів господарювання.

2. Оцінка конкурентоспроможності є не'
від'ємним елементом діяльності сільськогоспо'
дарського підприємства і базується на по'
рівнянні позицій підприємств, що здійснюють
аналогічний вид економічної діяльності та фун'
кціонують в одному і тому ж сегменті аграрно'
го ринку. Для оцінки конкурентоспроможності
досліджуваного аграрного підприємства та
визначення його конкурентної позиції, нами
було проаналізовано сформовані можливості
конкурентоспроможності 2'х підприємств'
конкурентів, що здійснюють аналогічний вид
діяльності і функціонують в одному і тому ж
сегменті аграрного ринку. Аналіз розраховано'
го показника конкурентоспроможності свід'
чить про те, що досліджуване підприємство має
сильного конкурента.

3. Методика оцінки конкурентоспромож'
ності підприємства повинна бути заснована на
комплексному дослідженні внутрішнього та
зовнішнього середовища підприємства, що пе'
редбачає врахування чинників, які знижують
конкурентоспроможність аграрного підприєм'
ства.

Таким чином, запропонований методичний
підхід, орієнтований на оцінку рівня конкурен'
тоспроможності аграрного підприємства на
основі розрахунку сукупної бальної оцінки
конкурентоспроможності підприємства, доз'
волив зробити висновки про переваги і недо'
ліки досліджуваного підприємства і його кон'
курентів та розробити напрями щодо підвищен'
ня його конкурентних позицій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Під впливом сучасних євроінтеграційних
процесів та стратегій реформування України
створюються нові засади розвитку національ'
ної економіки. Агропромисловий комплекс у
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AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE: STRUCTURE AND BASIC CONCEPTS

У статті автором досліджено сучасні існуючі наукові підходи вітчизняних науковців щодо теоретичних полоM
жень агропромислового комплексу України. У відповідності до чинного українського законодавства наведено виM
значення таких понять: "агропромисловий комплекс" та "сільськогосподарські підприємства". Проаналізовано наM
явні підходи до визначення структури АПК, виявлено законодавчу колізію щодо групування сільськогосподарських,
мисливських, рибних та лісових господарств, що дозволило уточнити ці категорії підприємств у структурі агропроM
мислового комплексу. Виявлено дефініцію поглядів науковців щодо понять "агропромислове підприємство" та "агM
рофірма", що дало змогу уточнити такі наукові поняття, навести їх спільні та відмінні риси. Грунтуючись на уточM
неній структурі АПК наведено трактування поняття "підприємства агропромислового комплексу", особливістю якого
є охоплення всіх видів підприємств галузі.

In the study of authoritatively researched modern scientific researches were conducted scientific scientists on the
theoretical provisions of the agroMindustrial complex of Ukraine. The Agroindustrial Complex of Ukraine, as a priority
component of the national economy, is defined as a single integrated production and economic system that unites a
number of agricultural, industrial, scientificMindustrial and educational industries aimed at obtaining, transporting,
storing, processing and selling agricultural products. In accordance with the Ukrainian legislation, the terms "agroM
industrial complex" and "agricultural enterprises" have been interpreted, and a legal conflict has been identified with
respect to agricultural, hunting, fishery and forestry groups within the agroMindustrial complex. Using the abstractM
logical method, the most common threeMfactor model of the structure of agroindustrial complex in the category of
agriculture by water enterprises and hunting was supplemented. The definition of the scientists' views on the interpretation
of the concepts of "agroMindustrial enterprise" and "agroMfirm" has been revealed, their inaccuracy has been substantiated,
their distinctive characteristics have been defined and author's interpretations have been given. Based on the conceptual
categorical apparatus and structure of the agroindustrial complex, the following interpretation was provided: "an agroM
industrial enterprise is an economic entity whose functional activity is related to any sphere of the agroMindustrial complex.
This type of enterprise can be integrated into more powerful associations, holdings, associations, clusters, etc. ". This
concept is more capacious and directly covers all economic entities of the agroMindustrial complex of Ukraine.

Thus, the agroMindustrial complex, as a priority sector of the Ukrainian economy, which is the key to ensuring the
food security of a country with high potential, covers all production, service and related business structures of the industry.

Ключові слова: агропромисловий комплекс, агропромислове підприємство, агрофірма,
підприємства агропромислового комплексу.

Key words: agro9industrial complex, agro9industrial enterprise, agro9firm, enterprises of agro9
industrial complex.

цьому аспекті виступає як важіль забезпечен'
ня продовольчої безпеки країни, формує по'
тужний експортний потенціал та визначає
рівень життя населення. Всі ці процеси визна'
чають вектор змін в галузі, саме тому необхід'
но уточнити структуру АПК та визначити
основні форми господарювання в галузі та їх
особливості.
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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
Найбільш вагомий внесок щодо розробки

теоретичних положень в економіці підприємств
агропромислового комплексу України має про'
фесор Андрійчук В.Г. [1; 2]. Дослідження
структури АПК знайшло відображення у пра'
цях таких вітчизняних науковців: Дусановсько'
го С.Л. [3], Білан Є.М. [3], Митяй О.В. [4], Ка'
чан Є.П. [5], Мальованого М.С. [6], Боголюбо'
ва В.М. [6], Шаніна Т.П. [6], Шмандіна В.М. [6],
Сафранова Т.А. [6] та ін. Дослідження дефініції
"агропромислове підприємство" міститься у на'
укових працях Білан Є.М. [3], Дусановського
С.Л. [3], Ніценко В.С. [7], Качан Є.П. [8], Ми'
накова І.А. [9], Ахметова Р.Г. [10] тощо. Зако'
нодавством визначені та закріплені основні те'
оретичні положення та пріоритети розвитку
АПК у Законі України "Про стимулювання роз'
витку сільського господарства на період 2001—
2004 років" [11], Проекті Закону України "Про
стимулювання розвитку агропромислового
комплексу України" [12], Указі Президента Ук'
раїни "Про Стратегію сталого розвитку "Украї'
на — 2020" [13], "Цілях сталого розвитку 2016—
2030" [14] тощо. Однак під впливом сучасних
економічних зрушень потребує уточнення
структура АПК та зміст основних її наукових
категорій, що й визначає мету нашого дослід'
ження.

МЕТА СТАТТІ
Метою публікації є уточнення структури

агропромислового комплексу України та еко'
номічних категорій "агропромислове підприє'
мство", "агрофірма", "підприємства агропро'
мислового комплексу".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Агропромисловий комплекс (АПК) Украї'
ни є складовою національного господарства та
виступає єдиною цілісною виробничо'еконо'
мічною системою, що об'єднує низку сільсько'
господарських, промислових, науково'вироб'
ничих і навчальних галузей, спрямованих на
одержання, транспортування, зберігання, пе'
реробку та реалізацію сільськогосподарської
продукції. За своїм складом та структурою він
відрізняється від інших міжгалузевих комп'
лексів і визначає соціально'економічний роз'

виток країни, рівень життя населення, продо'
вольчу безпеку та забезпечення промисловості
сільськогосподарською сировиною. Для АПК
головним засобом виробництва є земля, на якій
вирощується сільськогосподарська продукція
та сировина для виробничого та невиробничо'
го споживання [5].

У правовому полі АПК визначається як
складна біоекономічна система, яка є формою
інтеграції сільського господарства і спорідне'
них з ним галузей, які займаються матеріаль'
но'технічним постачанням, заготівлями сіль'
ськогосподарської продукції, її переробкою,
зберіганням та доведенням до споживача [15,
с. 9]. Проектом Закону України "Про стиму'
лювання розвитку агропромислового комп'
лексу України" агропромисловий комплекс
визначено як "сукупність галузей національ'
ної економіки, що охоплює сільське та рибне
господарство, харчову промисловість і пере'
роблення сільськогосподарської продукції, їх
матеріально'технічне та фінансове забезпе'
чення" [12].

У роботі Андрійчук В. Г. [1] агропромисло'
вий комплекс визначено як основне та найбільш
широке поняття, яке включає в себе: І сферу —
виробництво для сільського господарства,
підприємств харчової і переробної промисло'
вості, засобів виробництва; II сферу — власне
сільське господарство; III сферу — заготівля і
зберігання сільськогосподарської сировини, її
переробка, що є провідною ланкою цієї сфери;
IV сферу — ринкову інфраструктуру (аграрні
біржі, гуртові ринки, аукціони, власна торго'
вельна мережа сільськогосподарських товаро'
виробників і переробних підприємств); V сфе'
ру — виробничу інфраструктуру [1, с. 6]. Але
ж І і ІІІ класифікаційні групи перетинаються у
сфері переробки, що ускладнює їх розмежу'
вання.

Дусановський С.Л., Білан Є.М. [3, с. 9] ви'
окремлюють чотири сфери: 1) галузі, що вироб'
ляють засоби виробництва для сільського гос'
подарства і АПК; 2) власне сільське господар'
ство (рослинництво, тваринництво); 3) галузі
промисловості, що переробляють сільськогос'
подарську сировину; 4) виробнича та соціаль'
на інфраструктура (заготівля, зберігання,
транспортування і реалізація продукції, підго'
товка кадрів, заклади по відтворенні робочої
сили).

Спираючись на визначення виробничої
інфраструктури АПК — "комплекс галузей, що
обслуговують основне виробництво і забезпе'
чують його ефективну економічну діяльність"
[16], виникає питання щодо доцільності виок'
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ремлення групи галузей, що виробляють засо'
би виробництва для сільського господарства і
АПК від групи виробничої інфраструктури.

Найбільшого розповсюдження набула
трьохфакторна модель структури агропромис'
лового комплексу України: 1) сільське госпо'
дарство; 2) галузі, що виробляють засоби
виробництва та обслуговують АПК, 3) галузі зі
збереження, переробки та реалізації сільсько'
господарської продукції [4—6; 9; 17; 18].

У будь'якому разі, сільське господарство є
основою ланкою структури АПК. У Законі Ук'
раїни "Про стимулювання розвитку сільсько'
го господарства на період 2001—2004 років"
[11] наведено таке визначення: "сільське госпо'
дарство (сільськогосподарське виробництво)
— вид господарської діяльності з виробництва
продукції, яка пов'язана з біологічними проце'
сами її вирощування, призначеної для спожи'
вання в сирому і переробленому вигляді та для
використання на нехарчові цілі". Вітчизняні на'
уковці Морозова Г.С. [19] та Іванух Р.А., Ду'
сановський С.Л., Білан Є.М. [20] трактують
його, як комплекс технологічно і організацій'
но взаємозв'язаних галузей, що формують
структурно завершену систему, яка направле'
на на стабільне виробництво продукції рослин'
ництва та тваринництва. Виступає сукупністю
агропромислових підприємств, що виробляють
чи надають послуги, забезпечують потреби на'

селення у харчових продуктах, а промисловість
— сировиною. У Прокопенко К.О. "сільське
господарство є сукупністю процесів з вирощу'
вання та збору культур на сільськогосподарсь'
ких угіддях, розведення та вирощування
сільськогосподарських та інших тварин (свій'
ських і диких) і виробництва їх продукції, на'
дання послуг у сільськогосподарському вироб'
ництві, а саме виконання сільськогосподарсь'
ких робіт і процесів спеціалізованими підприє'
мствами" [16]. Особливістю цього визначення
є підпорядкування до сільського господарства
мисливства.

Отже, сфера "сільське господарство" вклю'
чає не лише категорії "рослинництво" та "тва'
ринництво", а є більш широким. Державна
служба статистики України [21] економічну
інформацію презентує блоком "Сільське, лісо'
ве та рибне господарство" з розбивкою по
підгрупам: "сільське господарство", "лісове гос'
подарство та мисливство" та "рибне господар'
ство". А за Класифікацією видів економічної
діяльності (КВЕД) до секції А віднесено розді'
ли: "сільське господарство, мисливство та на'
дання пов'язаних із ними послуг", "лісове гос'
подарство та лісозаготівлі" та "рибне господар'
ство" [22].

Доцільно також навести законодавчо за'
кріплене тлумачення поняття "сільськогоспо'
дарське підприємство". У Законі України "Про

КВЕД 

01 Сільське господарство, 
мисливство та надання пов'язаних 
із ними послуг 

02 Лісове господарство та 
лісозаготівлі

03 Рибне господарство 

Закон України «Про стимулювання 
розвитку сільського господарства на 

період 2001-2004 років» 

«сільськогосподарське підприємство 
(включаючи селянське (фермерське), 

рибальське та рибницьке господарства) – 
юридична особа, основним видом діяльності 

якої є вирощування та переробка 
сільськогосподарської продукції, виручка 
від реалізації якої становить не менше  
50 відсотків загальної суми виручки» 

Сільське 
господарство 

Водне 
господарство 

Секція А : Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство 

1. Сільське господарство + 
Мисливство + Водне 

господарство 

2. Лісове господарство  

Рис. 1. Законодавча колізія щодо групування сільськогосподарських, мисливських,
рибних та лісових господарств

Джерело: побудовано автором на основі [11; 22].
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стимулювання розвитку сільського господар'
ства на період 2001—2004 років" [11] визначе'
но: "сільськогосподарське підприємство (вклю'
чаючи селянське (фермерське), рибальське та
рибницьке господарства) — юридична особа,
основним видом діяльності якої є вирощуван'
ня та переробка сільськогосподарської про'

дукції, виручка від реалізації
якої становить не менше 50
відсотків загальної суми вируч'
ки". Грунтуючись на цьому виз'
наченні, сільськогосподарськи'
ми підприємствами є і підприєм'
ства, що функціонують у сфері
водного господарства. Тобто до
сільськогосподарських під'
приємств прирівняні селянські,
фермерські рибальські та риб'
ницькі господарства.

Отже, виявлено законодавчу
колізію щодо класифікації під'
приємств сільського господар'
ства. Автором пропонується уза'
гальнено навести групування

господарств у відповідності до сфери їх діяль'
ності (рис. 1).

Таким чином, грунтуючись на класифікації
КВЕД та керуючись Законом України "Про сти'
мулювання розвитку сільського господарства
на період 2001—2004 років", було доповнено
категорію "Сільське господарство, мисливство

та надання пов'язаних із ними
послуг" категорією "Рибне
господарство". Отже, автором
визначено дві групи:

1) сільське, рибне госпо'
дарство та мисливство;

2) лісове господарство.
Тому автором пропонуєть'

ся розширити сферу сільсько'
господарського господарства
у структурі АПК (рис. 2).

В України постійно ство'
рюються і функціонують су'
б'єкти господарювання різних
організаційно'правових форм.
Протягом останніх років час'
тка суб'єктів господарювання
у сільському господарстві
складала понад 4% від загаль'
ної кількості суб'єктів, до того
ж левову частку з них станов'
лять саме підприємства [21].
Основними формами господа'
рювання в АПК є сільськогос'
подарські та агропромислові
підприємства, агрофірми, різ'
ні форми об'єднань і коопе'
рації, на жаль, законодавчо не
закріплено ні трактування цих
економічних категорій, ані їх
особливості функціонування
чи специфіка діяльності. На

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

Сільське, водне 
господарства та 
мисливство 

Галузі, що виробляють 
засоби виробництва та 
обслуговують АПК 

Галузі зі збереження, 
переробки та реалізації 
сільськогосподарської 

продукції

 рослинництво; 
 тваринництво; 
 мисливство; 
 водне 

господарство; 

 сільськогосподарське 
машинобудування; 

 хімічна промисловість; 
 комбікормова і мікробіо-

логічна промисловість; 
 наукове обслуговування; 
 сільськогосподарське і 

меліоративне будівництво 

 сховища; 
 харчова промисловість; 
 легка промисловість; 
 торгівля; 
 транспортування 

Рис. 2. Структура агропромислового комплексу

Джерело: доповнено автором на основі [4 — 6, 9, 11, 16 — 18, 21, 22].

Таблиця 1. Дефініція поняття "агропромислове підприємство"

Автор, джерело Визначення 
Андрійчук В.Г.  
[1, с. 569] 

… Це юридичні особи, в яких поєднується виробництво 
сільськогосподарської продукції з її промисловою переробкою, 
доробкою і зберіганням. Аграрне і промислове виробництва 
організаційно функціонують тут лише у формі 
внутрішньогосподарських підрозділів, що не мають юридичної 
самостійності. Як правило, агропромислові підприємства – це великі 
глибокоспеціалізовані господарські формування із значними 
площами багаторічних насаджень (або овочевих культур) та 
відносно потужними переробними виробництвами  

Ніценко В.С. [7] … Це вертикально інтегрований суб'єкт господарювання, який 
поєднує виробництво сільськогосподарської продукції з її 
промисловою переробкою, зберіганням та реалізацією, а також може 
надавати послуги та виконувати роботи. Даний вид підприємств 
може бути інтегрованим в більш потужні агропромислові 
об'єднання, зокрема агрохолдинги, асоціації, кластери тощо 

Качан Є.П. [8] … В одному господарстві поєднуються сільськогосподарське і 
промислове виробництво, тобто зусилля раніше відокремлених, але 
взаємопов'язаних галузей для підвищення ефективності виробництва

Минаков І.А. [9] … Це, насамперед, спеціалізоване підприємство, що об'єднує 
виробництво, промислову переробку та зберігання 
сільськогосподарської продукції 

Ахметов Р.Г. [10] … Це сільськогосподарські підприємства, що мають у своєму складі 
промислові виробництва з переробки сільськогосподарської 
продукції. У них аграрне і промислове виробництва виступають в 
якості виробничих підрозділів 

Економічна 
енциклопедія [23] 

… Це первинні ланки агропромислового виробництва, які є формою, 
в основі якої лежать прямі технологічні зв'язки: виробництво 
сільськогосподарської сировини, її переробка і зберігання. 
Найхарактерніші риси цих підприємств: єдине керівництво 
сільськогосподарськими, переробними і обслуговуючими 
підрозділами; високий ступінь централізації управлінських функцій; 
наявність загальних господарських служб; єдиний план, баланс, 
розрахунковий рахунок в банку, загальний прибуток 

Дусановський С.Л. 
та ін. [24, с. 14] 

… Це форма виробничого кооперування сільськогосподарських 
підприємств у складі яких є промислові виробництва з переробки 
сільськогосподарської продукції. В основі його лежить єдине 
господарське завдання по виробництву і переробці 
сільськогосподарської продукції
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тлі яких, існує дефініція поглядів щодо визна'
чень "агропромислове підприємство" та "агро'
фірма", а трактування поняття "підприємства
агропромислового комплексу", хоч і активно
використовується у наукових роботах, але вза'
галі не відображено.

Щодо визначення поняття "агропромисло'
ве підприємство" існує певна неузгодженість
думок науковців (табл. 1).

Дусановський С.Л. та Білан Є.М. наводять
визначення "агрофірма", що трактується як
"агропромислове підприємство, створене на
базі сільськогосподарського підприємства, за
наявності в ньому переробної ланки, а також
потужностей зі зберігання і реалізації гото'
вої продукції [3, с. 155]. Також у зазначених
авторів є поняття "аграрно'промислове під'
приємство — органічне поєднання в одному
підприємстві виробництва сільськогоспо'
дарської продукції і сучасної промислової її
переробки" [3, с. 13], які за своєю суттю збіга'
ються з поняттям "агропромислове під'
приємство".

Андрійчук В.Г. загальною тенденцією роз'
витку господарських агропромислових форму'
вань визначає створення нових і розширення
існуючих ланок ринкової інфраструктури, зок'
рема служб маркетингу, власної торговельної
мережі. З цієї причини агропромислові підприє'
мства набувають статусу агрофірм [1]. У цьо'
му випадку, поняття "агрофірма" і "агропро'
мислове підприємство" ототожнюються і ви'
ступають синонімами.

Ніценко В.С. [7] агрофірми трактує як вид
агропромислового об'єднання, що на відміну
від агропромислового підприємства, інтегру'
ють інших юридично самостійних учасників
ринку в єдиний технологічний процес. У "Ен'
циклопедії сучасної України" [25] агрофірма
визначена як "сільськогосподарське підприєм'
ство, що виробляє й реалізує продукцію під
власною маркою; створюється, як правило, на
базі одного або кількох сільськогосподарських
підприємств, радгоспів, селянських (фермерсь'
ких) господарств з метою вирощування і пере'
робки сільськогосподарської продукції та
торгівлі нею".

Агропромислові підприємства та агрофірми
мають багато спільного: комбіноване вироб'
ництво, що побудоване на принципах без'
відходності, яке передбачає поєднання вироб'
ництва сільськогосподарської продукції з її
промисловою переробкою; переважно мають
потужний виробничий потенціал і кваліфіко'
вані кадри. Але агрофірми характеризуються
реалізацією сільськогосподарської продукції й

промислових товарів із сільськогосподарської
сировини через власну торговельну мережу,
крім того нерідко інтенсивно розвиваються
промислові підсобні виробництва і промисли,
не пов'язані з переробкою сільськогосподарсь'
кої продукції (наприклад, виробництво цегли,
склотари, мінеральної води, будівельних мате'
ріалів, швейні цехи тощо) [2].

Отже, "агрофірма" та "агропромислове
підприємство" не є тотожними поняттями,
хоч і характеризуються типовими видами
діяльності, але агрофірми сформовані на базі
декількох суб'єктів господарювання та мають
елементи ринкової інфраструктури (торго'
вельні підприємства, служби маркетингу
тощо).

Узагальнюючи вищенаведене та грунтую'
чись на структурі АПК, можемо надати власне
бачення: агропромислове підприємство — це
вертикально інтегрований суб'єкт господарю'
вання, що об'єднує сільськогосподарське і про'
мислове виробництво, має у своїй структурі
певні підрозділи з обслуговування АПК, збе'
реження, переробки чи реалізації агропромис'
лової продукції.

Агрофірма — об'єднання суб'єктів госпо'
дарювання, що займаються сільськогоспо'
дарським і промисловим виробництвом, мають
певні елементи ринкової інфраструктури (тор'
говельні підприємства, служби маркетингу
тощо).

Але найбільш широким поняттям є підприє'
мства агропромислового комплексу. Виходячи
із структури АПК, до підприємств агропромис'
лового комплексу можна віднести:

1) підприємства сільського господарства
(рослинництво, тваринництво), водного госпо'
дарства та мисливства;

2) підприємства, що виробляють засоби ви'
робництва та обслуговують АПК (сільськогос'
подарського машинобудування, хімічної про'
мисловості, комбікормової і мікробіологічної
промисловості, наукового обслуговування,
сільськогосподарського і меліоративного бу'
дівництва);

3) підприємства зі збереження, переробки
та реалізації сільськогосподарської про'
дукції (сховища, харчової промисловості,
легкої промисловості, торгівлі, транспорту'
вання).

Отже, грунтуючись на структурі АПК, ав'
тором пропонується таке визначення: підприє'
мство агропромислового комплексу — це
суб'єкт господарювання, функціональна діяль'
ність якого пов'язана з будь'якою сферою аг'
ропромислового комплексу. Цей вид під'
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приємств може бути інтегрованим у більш по'
тужні об'єднання, холдинги, асоціації, класте'
ри тощо.

ВИСНОВКИ
Агропромисловий комплекс — пріоритет'

ний сектор української економіки, що є запо'
рукою забезпечення продовольчої безпеки
країни з високим потенціалом. Основними
структурними елементами якого є: 1) сільське
господарство, 2) галузі, що виробляють засо'
би виробництва та обслуговують АПК, 3) галузі
зі збереження, переробки та реалізації
сільськогосподарської продукції.

Автором було визначено такі основні тео'
ретичні категорії: "агропромисловий комп'
лекс", "сільськогосподарське підприємство",
"агропромислове підприємство", "агрофірма",
"підприємство агропромислового комплексу",
уточнено групування сільськогосподарських,
мисливських, рибних та лісових господарств та
доповнено структуру АПК.
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KEY FEATURES OF ELECTRICITY COMPANIES FUNCTIONING AND THEIR CLASSIFICATION
FEATURES

У статті розглядаються особливості функціонування підприємств електроенергетики. Встановлено, що підприєM
мства електроенергетики та енергетики загалом належать до категорії підприємств стратегічної інфраструктури,
забезпечуючи базові потреби первинного характеру як потужних промислових підприємств, транспортної мережі,
так і звичайних домогосподарств. З'ясовано класифікаційні ознаки енергетичних підприємств.

Встановлено, що розвиток інструментів управління підприємствами енергетики в конкурентному середовищі
засновано на багатовимірності процесу управління. Виділено ключові особливості, що вирізняють підприємства елекM
троенергетики, зMпоміж інших галузей економіки та з'ясовано те, що якісна відмінність підприємств електроенерM
гетики зумовлена високим рівнем наукомісткості виробництва електроенергії та забезпечення подальших процесів її
розподілу та споживання, що вимагає знання технологічної специфіки організації згаданих процесів. Обгрунтовано,
що до детермінованих особливостей функціонування підприємств електроенергетики віднесено: виробничі особлиM
вості, технікоMтехнологічні обмеження та екологічна складова їх діяльності.

The article deals with the peculiarities of functioning of the electric power enterprises. It has been established that
electricity and energy enterprises as a whole belong to the category of strategic infrastructure enterprises, providing
basic needs of primary nature of both powerful industrial enterprises, the transport network, and ordinary households.
The classification characteristics of energy companies have been clarified.

It is established that the development of energy management tools in a competitive environment is based on the
multidimensionality of the management process. The key features that distinguish electricity companies from other sectors
of the economy are identified, and it is found out that the qualitative difference between electric power companies is due
to the high level of highMintensity electricity production and the provision of further processes of its distribution and
consumption, which requires knowledge of the technological specifics of the organization mentioned.

The deterministic features of the operation of electricity companies include: first, production features, since the
production sphere is objectively attributed only to the process of electricity production by generating companies, and
the transmission, distribution and consumption of energy are related to the sphere of circulation, but in technical functional
features these electricity processes are considered production and continue the electricity generation process in the sphere
of circulation. Secondly, the technical and technological limitations, the basic technological limitations of the electricity
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останнього десятиліття спостері'

гаються процеси докорінної трансформації
ключових понять, які визначали інтенсивність та
характер економічного розвитку суб'єктів еко'
номіки різного рівня під впливом процесів інтег'
рації та інтернаціоналізації економічних відно'
син. Водночас технологізація ключових секторів
економіки призвела до зміни базових підходів
здійснення господарської діяльності суб'єктами
підприємництва незалежно від спеціалізації або
типу ринку, що додатково супроводжувалося
переходом до нового етапу соціокультурного
розвитку. Особливо такі зміни торкнулися
підприємств та великих корпорацій провідних
країн світу, вплинувши на кожен організаційний
аспект управління організацією, починаючи зі
змін у технології, закінчуючи контролем за еко'
логічністю здійснюваної діяльності та соціаль'
ною відповідальністю компанії.

Підприємства електроенергетики не стали
винятком, адже зміна ключових технологічних
процесів великих виробництв, сучасні еко'
логічні тренди та розвиток "зеленої" енергети'
ки формують нові виклики, пов'язані з необ'
хідністю якісної оптимізації основних вироб'
ничих процесів та здійснення ефективного
стратегічного планування, яке б враховувало
динамічні зміни середовища функціонування
підприємства, тим самим актуалізуючи питан'
ня дослідження специфіки роботи таких
підприємств з позиції притаманних їм особли'
востей та ключових факторів, що визначають
ефективність їх діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика здійснення господарської
діяльності підприємствами електроенергетики,
аналізу ринку електроенергії України та

generating companies, are the impossibility of significant accumulation and concentration of energy, taking into account
the requirements for its transportation, which is due to the need for a timely coincidence of the process of production
and consumption of this product. Third, the environmental component, the effective functioning of the enterprise of any
industry and its interaction with the external environment in modern conditions is determined by environmental
friendliness; In the case of electric power companies, the high production intensity has a negative impact on its
environmental friendliness, which is manifested in the extreme scale of thermal pollution, which in turn leads to the need
for careful planning for the location of such enterprises and the additional costs of constructing special purpose hydraulic
structures.

Ключові слова: підприємства електроенергетики, особливості функціонування, електро9
енергетика, управління підприємствами електроенергетики, енергетичний комплекс.

Key words: power enterprises, features of functioning, power industry, management of power
enterprises, power complex.

інструментарію його регулювання порушуєть'
ся у великий кількості досліджень вітчизняних
науковців. Варто відзначити, що особливий
вклад у розвиток наукових уявлень щодо ро'
зуміння економічної природи електроенерге'
тичних підприємств та їх місця в національній
економічній системі здійснено працями таких
вчених: О. Битяк, О. Бурляй, О. Губрієнко,
Б. Папков, Н. Кузьминчук, М. Земляний,
В. Євдокімов, В. Точилін, В. Саприкін, Б. Слуп'
ський, В. Цаплін, В. Шведун та ін.

Однак, незважаючи на широке висвітлення
базових аспектів функціонування ринку елек'
троенергетики, інструментів його регулюван'
ня та основних учасників, в умовах глибоких
структурних перебудов та активного реформу'
вання всіх сфер економіки, питання особливо'
стей функціонування підприємств даної галузі
в умовах обмеженості ресурсів потребує більш
детальної теоретичної проробки та наукового
висвітлення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення ключових

особливостей функціонування підприємств
електроенергетики.

Для вирішення поставленої мети було вирі'
шено такі завдання:

— обгрунтовано роль функціонування
підприємств енергетичного комплексу, у тому
числі підприємств електроенергетики;

— з'ясовано особливості функціонування
підприємств електроенергетики та їх класифі'
каційні ознаки;

— досліджено багатовимірність процесу
управління підприємствами енергетики в кон'
курентному середовищі;

— обгрунтовано ключові особливості, що
вирізняють підприємства електроенергетики
з'поміж інших галузей економіки.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підприємства електроенергетики та енерге'
тики загалом належать до категорії під'
приємств стратегічної інфраструктури, забез'
печуючи базові потреби первинного характеру
як потужних промислових підприємств, транс'
портної мережі, так і звичайних домогоспо'
дарств. Водночас рівень розвитку таких
підприємств, їх функціональні та цінові мож'
ливості формують спроможність або по'
тенційні обмеження щодо економічного зрос'
тання, тим самим, виступаючи одним із ключо'
вих елементів системи ресурсного забезпечен'
ня усіх без виключення суб'єктів економічної
діяльності. Більш того, підприємства електро'
енергетики є невід'ємною складовою вітчизня'
ного паливно'енергетичного комплексу, що
об'єднує в собі підприємства та організації
різних форм власності, які забезпечують видо'
буток, збагачення та переробку енергетичних
ресурсів у мобільні форми енергії, забезпечу'
ють подальший розподіл та споживання енергії
всіма суб'єктами економіки, що, в свою чергу,
межує з питаннями забезпечення національної
економічної безпеки та безумовно підкреслює
важливість проблематики діяльності енерге'
тичних підприємств.

У сфері електроенергетики Україна має
розвинений енергетичний комплекс із вироб'
ництва та постачання електроенергії, який вхо'
дить в об'єднану енергетичну систему України.
Енергетична система має значні потужності, що
використовуються для забезпечення власних
потреб і експорту надлишку електроенергії, а
також зв'язана з енергосистемами країн Цент'
ральної та Південної Європи [1, с. 29; 4, с. 47].

Однак, на жаль, сучасний стан підприємств
електроенергетики відзначається наявністю
складних системних проблем розвитку, що по'
требує, з одного боку, як застосування низки
стимулюючих заходів макроекономічного ха'
рактеру з боку регуляторних органів, так і
зміни підходів до управління на кожному кон'
кретному підприємстві галузі.

Така ситуація зумовлює необхідність гли'
бокого аналізу особливостей підприємств елек'
троенергетики в поточних умовах для виявлен'
ня економічної природи цих господарських ут'
ворень як основи для побудови основополож'
них принципів та вимог щодо управління таки'
ми підприємствами.

Розглядаючи особливості функціонування
підприємств електроенергетики, доцільно зага'
лом класифікувати енергетичні підприємства
так:

— за галузевою приналежністю: під'
приємства промислової енергетики, транспор'
тної енергетики, комунальної енергетики і т.п.;

— за функціональною ознакою: енергоге'
неруючі підприємства, енергозбутові підприє'
мства, компанії з обслуговування енергетичних
систем і т.п.;

— за рівнем конкурентних взаємодій та сту'
пенем зарегульованості: підприємства, що фун'
кціонують в умовах регульованого ринку та
підприємства, що функціонують у вільному
конкурентному середовищі.

Розвиток інструментів управління підприє'
мствами енергетики в конкурентному середо'
вищі засноване на багатовимірності процесу
управління, яке включає в себе:

— поєднання двох конкурентних ситуацій:
монополізму та конкуренції;

— поєднання управління на рівні галузі і
управління на рівні регіону;

— різноманіття видів діяльності учасників
ринку щодо формування і розподілу енергоре'
сурсів (виробництво, транспортування, роз'
поділ, збут, споживання) [6, с. 215].

Далі пропонуємо виділити ключові особли'
вості, що вирізняють підприємства електро'
енергетики з'поміж інших галузей економіки.
Зазначимо, що їх якісна відмінність зумовле'
на, насамперед, високим рівнем наукомісткості
виробництва електроенергії та забезпечення
подальших процесів її розподілу й споживан'
ня, що вимагає знання технологічної специфі'
ки організації згаданих процесів.

Виробничі особливості. До виробничої сфе'
ри об'єктивно відносять тільки процес вироб'
ництва електроенергії, що здійснюється гене'
руючими компаніями. Передача, розподіл та
споживання енергії відноситься до сфери обі'
гу, однак за технічними функціональними особ'
ливостями ці процеси електроенергетики вва'
жаються виробничими і продовжують процес
виробництва електроенергії у сфері обігу. Без
них не може бути створено електроенергетич'
ну продукцію [7, с. 253].

Енергозбутове підприємство є посередни'
ком між електростанціями, що займаються ви'
робленням електроенергії, і споживачами. Ви'
роблена електроенергія закуповується енер'
гозбутовоим підприємством на оптовому рин'
ку і реалізується кінцевому користувачеві: про'
мисловим підприємствам і побутовим спожи'
вачам [5, с. 69].

Головною виробничою особливістю під'
приємств електроенергетики є перманентний
характер виробництва, що потребує належно'
го рівня автоматизованості виробничих про'
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цесів та управління ними задля забезпечення
безперебійності виконання всіх етапів техноло'
гічного циклу. Цією особливістю пояснюється
низька потреба даних підприємств у кадрово'
му забезпеченні, визначення обсягу якої за'
звичай базується не на обсягах виданої енергії,
а виходячи з технологічно визначеної потуж'
ності устаткування, тобто в цьому випадку,
оплати праці у її витратній оцінці, набуває не
змінного, а постійного характеру. Продовжу'
ючи думку щодо структури та характеру витрат
підприємств електроенергетики, варто зазна'
чити високий рівень ресурсоємності, зокрема
щодо потреб підприємств у паливі, витрати на
яке формують левову частку собівартості елек'
троенергії. Принагідно зазначимо, що органі'
зація безперебійних та своєчасних поставок
палива є важливим напрямком забезпечення
економічної безпеки підприємств цієї галузі.

Безпекова складова організації виробниц'
тва на підприємствах електроенергетики вияв'
ляється також у дотриманні спеціальних ре'
жимів роботи обладнання, технічна складність
роботи якого обумовлює необхідність регуляр'
них ремонтних робіт, які, окрім високої затрат'
ності, потребують також належного плануван'
ня графіку роботи підприємства у зазначений
період. Окрім того, виробництву електрое'
нергії притаманний техногенний характер
можливих надзвичайних ситуацій, що напряму
пов'язано з використанням у виробничому про'
цесі особливо токсичних речовин та загалом
протіканням небезпечних стадій виробничого
циклу.

Техніко'технологічні обмеження. Базовим
технологічним обмеженням підприємств'ви'
робників електроенергії є неможливість знач'
ного накопичення та концентрації енергії ра'
зом із врахуванням вимог до її транспортуван'
ня, що обумовлено необхідністю часового збігу
процесу виробництва та споживання цього про'
дукту. Таким чином, визначником інтенсив'
ності роботи електроенергетичних підприємств
є власне споживач, адже у разі нерівномірності
споживчого попиту у різні моменти часу,
підприємством має бути забезпечено необхід'
ний рівень потужності у мережі.

Саме тому, окрім вирішення внутрішньо'
організаційних задач, підприємство має актив'
но комунікувати зі споживачами продукції (з
метою коригування цінової політики) та взає'
модіяти з профільними органами державної
влади задля оптимізації режимів споживання
електроенергії та узгодження питань розвит'
ку підприємств у відповідності до поточних та
перспективних потреб економіки.

Окрім часової складової, не менш значущим
є обмеження щодо транспортування, пов'язані
з відсутністю опціональності у виборі способів
транспортування електроенергії. Тобто під'
приємство або утримує власну мережу, або на
контрактній основі використовує електричні
мережі інших організацій.

Крім того, об'єктивно існують втрати елек'
троенергії, які неминуче виникають при фізич'
ному розподілі (передачі) електроенергії від
виробника за магістральними електричними
мережами до пунктів підключення місцевих
(локальних) мереж, за якими вона надходить до
споживачів [2, с. 73].

Звернемо увагу на споконвічно монопольні
особливості організаційно'управлінського
функціоналу електроенергетичного комплек'
су, а саме:

— збіг часових параметрів, тобто безпе'
рервність і одночасність виробництва та спожи'
вання енергії;

— номінальна відсутність складських по'
тужностей і можливості накопичення, хоча в
даний момент створюються техніко'техно'
логічні розробки, здатні акумулювати енергію;

— чітка залежність обсягу генерації і показ'
ників виробництва енергії від режиму спожи'
вання;

— проблематика економного енергоспожи'
вання як структурної умови функціонування
галузі, утворюють критерії ефективної діяль'
ності в цілому і енергетичних компаній в умо'
вах ринку вільної конкуренції [3, с. 34].

Стосовно прозорості в енергетичному сек'
торі, то спостерігається недостатній облік
енергетичних потоків, обмежена звітність та
засоби впливу, слабка реалізація верховенства
закону та правил ціноутворення, непослі'
довність регуляторної політики держави, суб'
сидування та недостатні стимули для інвестицій
в енергоефективність [8, с. 54].

Екологічна складова. Ефективне функціо'
нування підприємства будь'якої галузі та його
взаємодія із зовнішнім середовищем в сучасних
умовах визначається відповідністю ключових
засад його роботи принципам сталого розвит'
ку, зокрема екологічності та соціальної відпо'
відальності бізнесу, що набуває особливого
значення під час розгляду електроенергетич'
них підприємств. Адже вже згадана висока ре'
сурсоємність виробництва негативним чином
позначається на його екологічності, що вияв'
ляється у надзвичайних масштабах теплового
забруднення, що, в свою чергу, призводить до
необхідності ретельного планування щодо роз'
міщення таких підприємств та понесення додат'
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кових витрат на побудову гідротехнічних спо'
руд спеціального призначення. Зазначимо та'
кож, що заходи, спрямовані на екологізацію
електроенергетичних виробництв, є вкрай вар'
тісними, що потребує залучення значного об'
сягу капіталовкладень.

Водночас варто наголосити, що енергогене'
руючими компаніями можуть провадитися за'
ходи дещо іншої направленості, а саме: орієн'
товані на зміну ресурсного забезпечення,
оскільки у якості первинних ресурсних джерел
енергії можуть використовуватися як органічні
замінники традиційного палива, так і відновлю'
вальні джерела енергії.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження

можна стверджувати, що електроенергетика як
окремий вид господарської діяльності має ряд
принципових особливостей, характерних вик'
лючно для цієї галузі. Ключові відмінності сто'
суються, насамперед виробничих процесів (без'
перервний характер виробництва, висока ре'
сурсоємність, низька трудомісткість), техніко'
технологічних обмежень (прямий взаємозв'я'
зок попиту на енергію та режиму виробництва,
специфічність процесу транспортування) та
безпосередньо екологічної складової (деструк'
тивний вплив на довкілля унаслідок теплово'
го, шумового та інших видів забруднення, ви'
сокий рівень техногенності).

Проведене дослідження ключових особ'
ливостей функціонування підприємств елек'
троенергетики вимагає розроблення інстру'
ментарію підвищення ефективності їх діяль'
ності із урахуванням специфічних особливо'
стей.
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