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INVESTMENT ENVIRONMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FUNCTIONING
AS A BASIS FOR THEIR COMPETITIVENESS FORMATION

Визначено роль та напрями впливу інвестиційного середовища функціонування аграрних підприємств, проанаM
лізовано пріоритети у  розподілі інвестицій та встановлено залежність між інноваційною активністю,  інтенсивністю
та обсягами інвестицій, що залучає підприємство. Доведено необхідність  трансформації системи управління аграрM
ними підприємствами на основі  удосконалення методів стратегічного планування та із врахуванням сили впливу
факторів середовища функціонування. Визначено роль інвестицій в аграрну сферу як чинника структурної перебуM
дови економіки підприємств, стабілізатора фінансовоMекономічного стану та фактора формування інноваційного
потенціалу і конкурентних переваг суб'єкта господарювання.  Напрямами інвестування  доцільними визнано експорM
тоорієнтовані та наукомісткі галузі що дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності й зміцнити конкурентні
позиції на світовому ринку. На державному рівні варто створити умови, за яких регіон мав би реальний доступ до
інвестиційних ресурсів і мав змогу на конкурсних засадах пропонувати реальні проекти ефективного використання.
Доведено, що пріоритетним є створення привабливих умов інноваційного інвестування, а саме: — розвиток правових
основ інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств з метою створення ефективного правового механізму
гарантій захисту інвестицій, стабілізації та розвитку економічних процесів, сприяння розвитку банківської системи
через широке залучення іноземного капіталу, застосування сучасних банківських технологій та інструментів для заM
безпечення якості банківських послуг та спрямування банківського капіталу до інноваційного інвестування, — сприM
яння розвитку інноваційної та інвестиційної інфраструктури (фондових, товарних та аграрних бірж, депозитаріїв,
інститутів спільного інвестування, інноваційних та інвестиційних фондів, технопарків, бізнесMінкубаторів, страхоM
вих компаній, науковоMконсультаційних центрів), реформа податкової системи та поетапне зниження податкового
навантаження, державна фінансова підтримка інноваційних проектів, що пройшли відбір за встановленими критеM
ріями. Здійснено узагальнення теоретичних підходів, систематизовано та сформовано сучасну парадигму інвестиM
ційного середовища аграрних підприємств  та запропоновано формування раціональних моделей залучення та розM
поділу інвестицій в аграрний сектор.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Середовище функціонування аграрних

підприємств характеризується його суттєвими
системними змінами і структурними зрушення"
ми: значна капіталізація та концентрація вироб"
ництва, стрімкий вихід аграрних підприємств на
світовий ринок, модернізація техніки та техно"
логій, зниження природної продуктивності зе"
мель, висока енерго" та ресурсоємність вироб"
ничих процесів, застарілість методів та систе"
ми управління, недостатня диверсифікація
видів діяльності. До основних чинників, які
стримують конкурентоспроможний розвиток
аграрних підприємств, віднесено існуючі дис"
пропорції у виробництві продукції рослинниц"
тва та тваринництва, зростання собівартості
продукції аграрних підприємств, коливання
рівня рентабельності (від 9,3 до 30,5 %). На зни"
ження конкурентоспроможності впливає не"
рівномірність розвитку різних форм господа"
рювання пу разі послаблення позицій малих
форм господарювання (так кооперативні утво"
рення в країнах Європи займають до 90,0 %
ємності ринку проти 23,0 % (2069 од) в Україні),

The role and directions of influence of the investment environment of functioning of agrarian enterprises are
determined, the priorities in the distribution of investments are analyzed and the relationship between innovative
activity, intensity and volume of investments attracting the enterprise is established. The necessity of transformation
of the management system of agricultural enterprises on the basis of improvement of methods of strategic planning
and taking into account the force of influence of factors of the functioning environment is proved. The role of investments
in agrarian sphere as a factor of structural restructuring of enterprise economy, stabilizer of financial and economic
status and factor of formation of innovative potential and competitive advantages of the economic entity is determined.
ExportMoriented and knowledgeMintensive industries have been recognized as investment destinations, which will help
to increase the level of competitiveness and strengthen competitive positions in the world market. At the state level, it
is necessary to create conditions under which the region would have real access to investment resources and be able to
submit on a competitive basis real projects of effective use. It is proved that the priority is to create attractive conditions
for innovative investment, namely, development of the legal bases for investment and innovation activity of enterprises
with the aim of creating an effective legal mechanism for safeguarding investment, stabilization and development of
economic processes, promoting the development of the banking system through the wide involvement of foreign capital
application of modern banking technologies and tools for ensuring the quality of banking services and directing banking
capital to innovation other investment, promoting the development of innovation and investment infrastructure (stock,
commodity and agricultural exchanges, depositories, joint venture, innovation and investment funds, technoparks,
business incubators, insurance companies, scientific and advisory centers), tax system reform and taxation reduction
of tax burden, state financial support for innovative projects that have been selected according to the established
criteria.

The theoretical approaches are generalized, the modern paradigm of agrarian enterprises' investment environment
is systematized and formed, and rational models of attraction and distribution of investments in the agrarian sector are
proposed.

Ключові слова: аграрні підприємства, інвестиції, інвестиційне середовище, управління
підприємствами, система управління, конкурентоспроможність.
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які є найбільш вразливими в умовах зростання
цін на засоби виробництва та у разі падіння
рівня доходів вітчизняних споживачів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні цікавість наукової спільноти
викликає реалізація механізмів управління аг"
рарними підприємствами, що враховують інтен"
сивність впливу факторів зовнішнього та внут"
рішнього середовища, зокрема, інвестиційно"
го забезпечення, стратегій формування та
підвищення конкурентоспроможності. Ці пи"
тання знайшли відображення у роботах таких
провідних українських науковців"економістів
в аграрній сфері: В. Білошапки, О. Величка, І. Ві"
ніченка, О. Гудзинського, Н. Демчук, О. Єрма"
кова, Л. Катан, Ю. Кирилова, Ю. Лупенка,
М. Маліка, О. Скидана, О. Чернеги та багатьох
інших учених.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є формування сучасної

парадигми  інвестиційного середовища аграр"
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них підприємств для оцінки їх конкуренто"
спроможності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними тенденціями в управлінні аграр"

ними підприємствами на сьогодні є формуван"
ня умов зростання темпів виробництва, його
розширення та диверсифікації, які зумовлюють
збільшення економічних та господарських ри"
зиків. Що вимагає удосконалення системи уп"
равління підприємством та методів стратегіч"
ного планування, врахування факторів середо"
вища функціонування. Конкурентоспромож"
ний розвиток аграрних підприємств на макро"
та мезорівні забезпечують такі економічні ре"
гулятори: податкова, цінова, кредитна, інвес"
тиційно"інноваційна політика, політика дер"
жавної підтримки, які формують до 70 % чин"
ників конкурентного середовища. Також заго"
стрення конкурентної боротьби, трансформа"
ція її методів та видів, необхідність інновацій"
них трансформацій спонукають агроформу"
вання до нарощування їхнього інвестиційного
забезпечення.

Інвестиції варто залучати у всі сфери вироб"
ництва, але залежно від рівня їх інноваційного
потенціалу та конкурентоспроможності їхні
обсяг та спрямування можуть бути різними.
Так, для аграрної сфери із низьким рівнем інно"
ваційного потенціалу та конкурентоспромож"
ності інвестиції варто спрямовувати на струк"
турну перебудову економіки підприємств, що
дасть змогу стабілізувати фінансово"економі"
чний стан та відповідно сформувати іннова"
ційний потенціал і конкурентні переваги суб'єк"
та господарювання. Для аграрної сфери еконо"
міки із середнім рівнем інноваційного потенці"
алу та конкурентоспроможності слід інвесту"
вати види економічної діяльності, які дозволять
у найстисліший термін створити інноваційний
продукт та забезпечити конкурентоспро"
можність підприємства. Для аграрної сфери
економіки із високим рівнем інноваційного по"
тенціалу та конкурентоспроможності інвес"
тиції варто спрямувати в експортоорієнтовані
та наукомісткі галузі задля підвищення рівня
конкурентоспроможності й завоювання конку"
рентних переваг на світових ринках. Тому на
державному рівні варто створити умови, за
яких регіон мав би реальний доступ до інвести"
ційних ресурсів і мав змогу на конкурсних за"
садах пропонувати реальні проекти ефективно"
го використання й розвитку інноваційного по"
тенціалу аграрних підприємств.

Протягом 2018 р. в економіку України на"
дійшло 2,5 млрд доларів США прямих інозем"

них інвестицій, третину з як вкладено у вироб"
ничі підприємства, трохи менше третини — в ус"
танови фінансової та страхової сфери, з них
500,1 млн доларів США — у сільське господар"
ство. За загального зростання вхідних інвести"
ційних потоків на 8 % проти попереднього року,
обсяги інвестування в діяльність аграрних
підприємств та розвиток підприємств аграр"
ного сектору зменшився проти показників
2016 року на 25,3 %. До десяти основних країн"
інвесторів України, на які припадає 83% загаль"
ного обсягу прямих інвестицій, увійшли Кіпр
(19,5%), Нідерланди (16,6 %), Росія (27,8%),
Австрія (5,7 %), Велика Британія (4,0 %), Фран"
ція (4,8 %). Загалом капітальні інвестиції не
лише визначають розвиток матеріально"тех"
нічної бази господарств, але і є суттєвим фак"
тором забезпечення конкурентних переваг
сільськогосподарського виробництва як на
внутрішньому, так і зовнішніх ринках світу в
середньо"  і довгостроковій перспективі. Ліде"
рами за темпами освоєння агроінвестицій в
останні роки є Волинська (310,4%), Запорізька
(251,8%), Херсонська (233,9%), Івано"Франкі"
вська (225,2%), Миколаївська (211,7%) і Одесь"
ка (206,7%) області, де зазначений показник
більш ніж удвічі перевищував середнє його зна"
чення в країні [10].

За даними НБУ, на сільське господарство
припадає лише 7 % кредитного портфеля бан"
ківської системи. І лише 5—6 % капітальних
інвестицій в АПК сформовані за рахунок бан"
ківських кредитів. Низька інвестиційна приваб"
ливість вітчизняних сільськогосподарських
підприємств, значною мірою пов'язані із фінан"
совими аспектами діяльності виробників, за"
лежними від ринкової та конкурентної ситуації
[9; 8]. До ключових проблем низького рівня
інвестиційної привабливості агроформувань
слід відносити їх низьку адаптивність до мінли"
вих змін, недостатню інноваційну активність,
структурні недосконалості та незабезпечення
еквівалентності обміну. Нинішня ситуація при"
звела до того, що сільське господарство втра"
чає активи швидшими темпами, ніж відбуваєть"
ся його відтворення [7]. Формування і викори"
стання інвестованого капіталу в аграрних
підприємствах має певні особливості. Ново"
створений тип аграрного підприємництва зас"
нований на капіталі минулих періодів, тобто
техніко"технологічна оснащеність виробницт"
ва збереглася практично на рівні 90"х років
минулого століття. Причинами можна назвати
зменшення частки валової доданої вартості
сільського господарства у загальному її обсязі,
по економіці України і різкі коливання індексу



6
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2019

цін реалізації продукції аграрними підприєм"
ствами [1].

Інвестиційне середовище функціонування
аграрних підприємств характеризується зву"
женням фінансової бази розвитку сільськогос"
подарського виробництва.  Розглядається ймо"
вірним зменшення джерел формування власних
фінансових ресурсів сільськогосподарських
товаровиробників через несприятливу цінову
кон'юнктуру на основні види споживаних міне"
ральних добрив, матеріально"технічної про"
дукції, засобів захисту рослин і стримування
росту цін на агропродовольчу продукцію. За
умови відновлення дії державної цільової про"
грами фінансової підтримки через механізм
здешевлення кредитів сільськогосподарське
виробництво може додатково залучити близь"
ко 10 млрд грн кредитних ресурсів, вартість
яких  зменшиться на 3—4 відсоткових пункти
[5]. Для підвищення обсягів та ефективності
фінансово"кредитного забезпечення сільсько"
го господарства необхідно: сформувати систе"
му фінансово"кредитного обслуговування
сільськогосподарських товаровиробників, роз"
ширити її інфраструктурні складові; віднови"
ти дію державних програм підтримки кредиту"
вання сільськогосподарських виробників; удос"
коналити систему мікрокредитування, пере"
дусім — для малого бізнесу; розширити систе"
му страхового захисту кредитного забезпечен"
ня [6].

Мінімізації ризиків втрати частини доходів
сприяє застосування аграріями інструментів
страхового захисту сільськогосподарської
діяльності. Однак через відсутність якісної си"
стеми агрострахування та державної підтрим"
ки можливе погіршення динаміки ринку стра"
хових послуг: кількість договорів страхування
зменшиться на 11 %, сума зібраних премій —
на 12—13 %, рівень виплат становитиме на рівні
8—9 %. Ринок сільськогосподарського страху"
вання охопить лише близько 5 % суб'єктів гос"
подарювання аграрної сфери. Для збереження
позитивних тенденцій розвитку сільськогоспо"
дарського страхування та покращення страхо"
вого  захисту сільськогосподарських товарови"
робників згідно з Дорожньою картою рефор"
мування сільськогосподарського страхування
необхідно: сформувати якісну систему страхо"
вого захисту сільськогосподарських товарови"
робників із розширенням її інституційних скла"
дових; відновити дію державної програми час"
ткової компенсації страхових премій для
сільськогосподарських виробників; перегляну"
ти вимоги щодо вступу страховиків до про"
фільних асоціацій; запровадити андерайтинг,

врегулювати збитки і перестрахування по всіх
стандартних програмах з державною підтрим"
кою; покращити гарантійний механізм вико"
нання страховиками зобов'язань перед
сільськогосподарськими товаровиробниками
[4].

Пріоритетним на сьогодні є створення при"
вабливих умов інноваційного інвестування, а
саме: розвиток правових основ інвестиційної та
інноваційної діяльності підприємств з метою
створення ефективного правового механізму
гарантій захисту інвестицій, стабілізації та роз"
витку економічних процесів, сприяння розвит"
ку банківської системи через широке залучен"
ня іноземного капіталу, застосування сучасних
банківських технологій та інструментів для за"
безпечення якості банківських послуг та спря"
мування банківського капіталу до інноваційно"
го інвестування, сприяння розвитку інновацій"
ної та інвестиційної інфраструктури (фондо"
вих, товарних та аграрних бірж, депозитаріїв,
інститутів спільного інвестування, інновацій"
них та інвестиційних фондів, технопарків,
бізнес"інкубаторів, страхових компаній, науко"
во"консультаційних центрів), реформа подат"
кової системи та поетапне зниження податко"
вого навантаження, державна фінансова під"
тримка інноваційних проектів, що пройшли
відбір за встановленими критеріями.

Надходження інвестицій у аграрний сектор
економіки України залежить від інвестиційно"
го середовища, на формування якого вплива"
ють такі фактори: відповідність рівня розвиту
галузей в агропромисловому комплексі, на"
явність власних ресурсів, державні пільги для
інвесторів, страхування ризиків, технічний
рівень організації виробництва тощо. Для ефек"
тивного розвитку агровиробництва необхідне
формування як активно функціонуючого
фінансового ринку, так і інтегрованої системи
взаємозв'язків з міжнародними фінансовими
потоками, підвищення рівня інвестиційної за"
безпеченості аграрних підприємств для досяг"
нення конкурентних переваг вищого рівня та
забезпечення конкурентоспроможного роз"
витку [2].

Інвестиції в різні сегменти продовольчого
ланцюга, у контрактні схеми з сільгоспвироб"
никами різного розміру здатні забезпечити
інвесторам гарантовані поставки сільського"
сподарської продукції та прибутки. Основни"
ми мотиваторами агроінвестицій є: бажання до"
ступу до найкращих ділянок землі, підвищен"
ня капіталізації, диверсифікація інвестиційно"
го портфелю за рахунок вкладень в аграрний
сектор за зниження віддачі від інших секторів
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тощо. Водночас важливою є роль держави в ре"
гулюванні відносин у інвестиційному середо"
вищі, яке характеризується нерівністю досту"
пу аграрних підприємств до ринків, кредитних
ресурсів, інновацій та технологій (рис. 1).

Доцільним є формування й розвиток раціо"
нальних моделей залучення та розподілу інве"
стицій в аграрний сектор. За умови створення
ринку землі доцільним є інвестування у прид"
бання сільгоспугідь, виробничих засобів та
інфраструктуру, що здійснюють місцеві агро"
формування та населення; кооперативи та інші
інвестори вкладають кошти в об'єкти зі збері"
гання, переробки і реалізації продукції; дер"
жавні інвестиції спрямовуються в сільську
інфраструктуру, розвиток системи поширення
знань та освіту, консультування. Доцільним є
дотримання в даній моделі пропозицій ФАО:
25% інвестиційного ресурсу має спрямовува"
тись у рослинництво, 13 % — у тваринництво,
62 % — сільську й оптову ринкову інфраструк"
туру, первинну переробку. Ця модель має реа"
лізовуватись на принципах відповідального
інвестування в сільське господарство: визнан"
ня приватної власності на землю та матеріаль"

но"технічні ресурси; вдосконалення земельних
відносин; побудова на цій платформі ринково"
го економічного механізму господарювання з
пріоритетами розбудови підприємницької
діяльності з розробкою інвестиційно"інновац"
ійних проектів, що передбачають соціальну
відповідальність, збільшення кількості робочих
місць, належної організації праці й управлін"
ня, екологізації виробництва, підвищення доб"
робуту населення країни.

ВИСНОВКИ
Інвестиційні стратегії повинні створюва"

ти місця інклюзивного зростання, а збалан"
сований розвиток повинен бути в центрі зу"
силь на залучення і використання інвестицій.
Розроблювальні інвестиційні стратегії у
сільському господарстві мають бути націлені
на вирішення конкретних стратегічних зав"
дань інвестиційної політики в аграрних
підприємствах. Це дасть змогу досягти необ"
хідного симбіозу між різними векторами еко"
номічного зростання аграрних підприємств,
збалансувати складові забезпечення конку"
рентоспроможного розвитку агроформувань

Рис. 1. Сучасна парадигма інвестиційного середовища аграрних підприємств
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та посилити їхню фінансову стійкість. Зага"
лом капітальні інвестиції не лише визначають
розвиток матеріально"технічної бази госпо"
дарств, але і є суттєвим фактором забезпе"
чення конкурентних переваг сільськогоспо"
дарського виробництва як на внутрішньому,
так і зовнішніх ринках в середньо" і довгост"
роковій перспективі.
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FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF INVESTMENT AND INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE FOREST SECTOR IN THE CONTEXT OF INCREASING ITS
COMPETITIVENESS: NATURAL RESOURCES AND ECOLOGICAL AND ECONOMIC
PREREQUISITES

Встановлено, що інституціональне середовище інвестиційноMінноваційного розвитку лісового сектора охоплює
комплекс інституціональних передумов, інститутівMправил та інститутівMорганізацій, які забезпечуватимуть залуM
чення фінансових потоків у модернізацію та реконструкцію основного капіталу і впровадження процесних інноM
вацій, а також сформують підгрунтя для трансферу сучасних технологій у сферу лісорозведення, лісовирощування,
переробки деревини та утилізації відходів. Дослідження показали, що магістральним елементом інституціонального
середовища інвестиційноMінноваційного розвитку лісового сектора виступає інституціональне підгрунтя інвестиційної
та інноваційної політики, яке охоплює базові інститути лісового господарства (форми власності на лісові та лісоM
господарські активи, організаційноMправові форми лісогосподарювання та систему державного управління лісовим
господарством), інституціональних інноваторів та інших суб'єктів інноваційної діяльності, а також інститути інвесM
тування.

Обгрунтовано, що необхідною передумовою формування сучасної системи інвестиційноMінноваційного забезM
печення лісового сектора є доповнення базових інститутів ведення лісового господарства певною специфікацією
інститутів інвестування, які дадуть можливість: сприяти залученню у лісопродуктовий ланцюг інституціональних
інвесторів; перезавантажити роль держави та місцевого самоврядування у фінансуванні лісогосподарських та лісоM
охоронних проектів; забезпечити нарощення внутрішніх джерел інвестування проектів відновлення, відтворення та
охорони лісоресурсного потенціалу, а також модернізації лісогосподарської інфраструктури; стимулювати суб'єкти
переробної ланки, де спостерігається вищий ніж у лісовому господарстві рівень концентрації фінансового потенціаM
лу, інвестувати проекти комплексного використання деревних відходів; залучати вітчизняні та міжнародні фінансоM



10
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2019

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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Прискорення процесів інвестиційно"іннова"
ційного оновлення виробничо"технічної бази
та інфраструктури окремих сегментів лісово"
го сектора національної економіки напряму
пов'язане з формуванням інституціонального
середовища, яке охоплюватиме комплекс
інституціональних передумов, інститутів"пра"
вил та інститутів"організацій, що забезпечува"
тимуть залучення фінансових потоків у модер"
нізацію та реконструкцію основного капіталу і
впровадження процесних інновацій, а також
сформують підгрунтя для трансферу сучасних

воMкредитні установи до інвестування проектів збереження лісової спадщини, примноження біорізноманіття лісів,
заліснення малопродуктивних земель; консолідувати фінансові ресурси урядів іноземних держав для реалізації проекM
тів низьковуглецевого розвитку в контексті використання лісосировинного потенціалу; сприяти залученню іноземM
них підприємницьких структур до спільного інвестування проектів нарощення лісоресурсного потенціалу, в тому
числі і в енергетичних цілях, через надання державних гарантій в частині забезпечення лісосировиною.

Встановлено, що значного поштовху інноваційній діяльності у переважній більшості ланок лісопродуктового
ланцюга може надати створення спеціалізованих підприємствMінституціональних інноваторів, які будуть генерувати
трансфер лісівничих, лісоексплуатаційних та деревообробних технологій і прискорюватимуть модернізацію, реконM
струкцію та технічне переоснащення основного капіталу лісогосподарських та деревообробних підприємств.

It is established that the institutional environment of investment and innovative development of the forest sector
covers a set of institutional prerequisites, institutionsMrules and institutionsMorganizations that will ensure the attraction
of financial flows in the modernization and reconstruction of fixed capital and the introduction of process innovations,
as well as form the basis for the transfer of modern technologies in the field of afforestation, forest cultivation, wood
processing and waste disposal. Studies have shown that the main element of the institutional environment of investment
and innovation development of the forest sector is the institutional framework of investment and innovation policy,
which covers the basic institutions of forestry (ownership of forest and forestry assets, organizational and legal forms of
the state forest management system), institutional innovators and other subjects of innovation, as well as investment
institutions.

It is proved that a necessary condition for the formation of a modern system of investment and innovation support of
the forest sector is to supplement the basic institutions of forestry with a certain specification of investment institutions,
which will enable: to promote the involvement of institutional investors in the forest products chain; to reset the role of
the state and local government in the financing of forestry and forest protection projects; to provide increase of internal
sources of investment of projects of restoration, reproduction and protection of forest resorce potential, and also
modernization of forestry infrastructure; to stimulate subjects of processing industry where the level of concentration of
financial potential is higher, than in forestry, to invest projects of complex use of wood waste; to involve domestic and
international financial and credit institutions to investment of projects preservation of forest heritage, increase of
biodiversity of the woods, afforestation of unproductive lands; to consolidate the financial resources of foreign
governments to implement the projects of lowMcarbon development in the context of using forest resources; to promote
the attraction of foreign entrepreneurial structures to joint investing of projects to increase forest resource potential,
including for energy purposes, through the provision of state guarantees in providing timber.

It is established that the creation of specialized enterprisesMinstitutional innovators, which will generate the transfer
of forestry, forest exploitation and woodworking technologies and will accelerate the modernization and reconstruction.

It is established that the creation of specialized enterprisesMinstitutional innovators, which will generate the transfer
of forestry and woodworking technologies and will accelerate the modernization, reconstruction and technical reM
equipment of the fixed capital of forestry and woodworking enterprises, can provide a significant impetus to innovation
in the vast majority of links of the forest product chain.

Ключові слова: інституціональне середовище, лісовий сектор, інвестиційна діяльність,
інституціональні інноватори, додана вартість, лісоресурсний потенціал.

Key words: institutional environment, forest sector, investment activity, institutional innovators,
value added, forest resource potential.

технологій у сферу лісорозведення, лісовиро"
щування, переробки деревини та утилізації
відходів. З огляду на це актуалізувалися про"
блеми удосконалення інституціонального сере"
довища інвестиційно"інноваційного розвитку
лісогосподарських підприємств, які функціо"
нують у системі Державного агентства лісових
ресурсів України (ДАЛРУ), що вимагає розроб"
ки авторських підходів до диверсифікації ка"
налів залучення у лісопродуктовий ланцюг ка"
пітальних та фінансових інвестицій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика формування інституціональ"
ного середовища розвитку лісового сектора на"
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ціональної економіки грунтовно розглядаєть"
ся в працях А. Дейнеки, О. Дребот, І. Синякеви"
ча, І. Соловія, М. Ступеня, О. Фурдичка, Б. Шум"
лянського [1—5], де пропонуються теоретико"
методологічні підходи стосовно умонтування
в інституціональну систему господарювання
інститутів, які довели свою результативність у
високорозвинених країнах та країнах, які
відзначаються прискореними темпами соціаль"
но"економічного піднесення. Значна увага при"
діляється базовим інститутам розвитку лісо"
господарського та деревообробного сегмента
лісового сектора, а також імплементації сучас"
них організаційно"правових форм лісогоспо"
дарського підприємництва у вітчизняну прак"
тику господарювання. Не повною мірою у пра"
цях вітчизняних вчених відображено особли"
вості формування інституціонального середо"
вища диверсифікації форм та джерел інвести"
ційного забезпечення реалізації лісогоспо"
дарських та лісоохоронних проектів, а також
активізації інноваційної діяльності.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є розробка авторського під"

ходу до формування інституціонального сере"
довища інвестиційно"інноваційного розвитку
лісового сектора, а також аналіз природно"ре"
сурсних та еколого"економічних передумов
підвищення конкурентоспроможності лісогос"
подарського виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна відзначається неоднорідністю як
щодо лісистості окремих територій, так і щодо
запасів лісоресурсного потенціалу, що потре"
бує застосування диференційованого підходу
до вибору пріоритетів інвестиційно"інновацій"
ного забезпечення як розвитку сировинного,
так і переробного сегментів лісового сектора.
Важливе значення відіграє вікова структура
лісового фонду, оскільки фактично вона дає
необхідну інформацію про обсяги деревини, які
можуть бути залучені у відтворювальний про"
цес у середньостроковій та довгостроковій пер"
спективі.

Рівень інвестиційної привабливості регіо"
нальних лісогосподарських та деревообробних
комплексів значною мірою пов'язаний з пород"
ною структурою лісового фонду, тобто домі"
нуванням найбільш цінних лісоутворюючих
порід. У регіонах, де значну частину лісоресур"
сного потенціалу складає некондиційна та
низькосортна деревина спостерігаються значні
перспективи для розвитку целюлозно"паперо"

вого та лісохімічного виробництва, що в підсум"
ку дозволить забезпечити усунення проявів
нераціонального використання деревини, а та"
кож підвищить рівень капіталізації лісогоспо"
дарського та лісопереробного сегментів лісо"
вого сектора економіки України, що сприяти"
ме зміцненню конкурентоспроможності націо"
нального лісогосподарського комплексу в гло"
бальних лісопродуктових ланцюгах.

В умовах загострення конкуренції як на
ринку лісосировини, так і на ринку готової де"
рев'яної продукції вагомого значення набуває
розбудова об'єктів лісогосподарської та лісо"
охоронної інфраструктури, рівень розвитку
яких визначає величину енергетичних та транс"
портних витрат на здійснення лісогосподарсь"
ких заходів, складування деревини, перевезен"
ня деревини з верхніх складів на нижні склади.
З огляду на це, саме розбудова лісових доріг є
базовою детермінантою формування сучасної
лісогосподарської інфраструктури, а для відда"
лених адміністративних районів від центрів
ділової активності у Карпатському та По"
ліському економічних районах виступає визна"
чальним чинником конкурентоспроможності
продукції, робіт та послуг лісового господар"
ства.

Тому активізація будівництва лісових доріг
в останні роки у найбільш лісозабезпечених ре"
гіонах країни є проявом покращення інфра"
структурних передумов розвитку сировинного
сегмента лісового сектора на інвестиційно"
інноваційній основі, що створює умови для по"
ступового підвищення техніко"технологічного
рівня лісогосподарського виробництва. Водно"
час розбудова мережі лісових доріг формує
додатковий територіальний базис для розбудо"
ви інфраструктури рекреаційного лісокористу"
вання та мисливського господарства. Розши"
рення мережі лісових доріг потребує додатко"
вих інвестиційних вливань, які можуть бути
профінансовані як за рахунок власних коштів
постійних лісокористувачів, отриманих на
основі госпрозрахункової діяльності, так і на
основі залучення фінансових ресурсів на рин"
ку позикового капіталу та на основі реалізації
угод публічно"приватного партнерства.

Попри високий рівень капіталомісткості
проектів будівництва лісових доріг, розбудова
таких інфраструктурних об'єктів у середньос"
троковій перспективі створює можливості по"
стійним лісокористувачам знижувати енерге"
тичні та транспортні затрати на заготівлю та
доставку деревини, що також дасть можливість
використовувати резерви для підвищення
ефективності фінансування природоохоронної
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діяльності та підвищувати рівень оплати праці
зайнятих у лісовому господарстві.

Інноваційна діяльність постійних лісокори"
стувачів охоплює широкий спектр видів діяль"
ності та організаційно"економічних і виробни"
чо"технічних заходів, які передбачають запро"
вадження продуктових та процесних інновацій.
Виходячи з природно"ресурсних та виробничо"
технічних особливостей відтворення лісоре"
сурсного потенціалу та модернізації лісогоспо"
дарської інфраструктури, першочергового зна"
чення набуває проблема прискорення інновац"
ійних процесів у лісовпорядкуванні і проектно"

вишукувальних роботах, охо"
роні лісу від пожеж, боротьбі зі
шкідниками та хворобами лісу,
придбанні виробничого облад"
нання, автомобілів, приладів,
машин та механізмів.

Активізація інноваційної
діяльності у перерахованих на"
прямах потребує відповідного
інвестиційного забезпечення,
необхідного для створення су"
часної технологічної бази ве"
дення лісового господарства та
розбудови лісогосподарської
інфраструктури. У структурі
витрат на лісовпорядкування та
проектно"вишукувальні роботи
у 2016 році найбільша питома
вага припадає на фінансування
базового лісовпорядкування

(54%) (рис. 1).
Частка витрат на безперервне лісовпоряд"

кування становить 24%, моніторинг, інвентари"
зацію, облік та сертифікацію лісів  — 8%,
проектно"вишукувальні роботи  — 7%. У 2018 ро"
ці порівняно з 2016 роком у структурі витрат
на лісовпорядкування та проектно"вишуку"
вальні роботи відбулися незначні структурні
зрушення, які характеризуються збільшенням
частки витрат на базове лісовпорядкування
(67%) та зменшення  — на безперервне лісов"
порядкування (13%). Також у 2018 році по"
рівняно з 2016 роком спостерігалося зменшен"

ня частки витрат на моніторинг,
інвентаризацію, облік та сертифіка"
цію лісів (6%) і на проектно"вишу"
кувальні роботи (1%) (рис. 2).

Аналіз структурних зрушень у
витратах на лісовпорядкування та
проектно"вишукувальні роботи
свідчить про те, що інноваційні про"
цеси в частині інформаційного за"
безпечення ведення лісового госпо"
дарства відбуваються надзвичайно
повільно. Позитивним слід вважати
зростання абсолютної величини
витрат на моніторинг, інвентариза"
цію, облік та сертифікацію лісів та
на проектно"вишукувальні роботи,
що дасть можливість вчасно форму"
вати необхідну інформаційну базу
про стан лісів для прийняття ефек"
тивних управлінських рішень.

Якщо аналізувати інвестиційне
забезпечення інноваційних про"
цесів у сфері охорони лісу від по"

Безперервне  
лісовпорядкування

13395 тис. грн.
24%

Базове  
лісовпорядкування

29256,8 тис. грн.
54%

Проектно-
вишукувальні  

роботи
3915,5 тис. грн.

7%

Інші
4056,80 тис. грн.

7%

Моніторинг, 
інвентаризація, 

облік, 
сертифікація лісів

4238,70 тис. грн.
8%

Рис. 1. Структура витрат на лісовпорядкування та проектно9
вишукувальні роботи у 2016 році підприємствами ДАЛРУ

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Безперервне 
лісовпорядкування

177157 тис. грн.
13% Базове 

лісовпорядкування; 
942000 тис. грн.

67%

Проектно-
вишукувальні 

роботи
13483 тис. грн.

1%

Інші
181171 тис. грн.

13%

Моніторинг, 
інвентаризація, 

облік, сертифікація 
лісів

89997 тис. грн.
6%

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів Ук"
раїни.

Рис. 2. Структура витрат на лісовпорядкування
та проектно9вишукувальні роботи у 2018 році

підприємствами ДАЛРУ
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жеж на основі структури витрат
по даному напрямі ведення лісо"
вого господарства, то вимальо"
вується така картина: у 2018 ро"
ці порівняно з 2016 роком не
відбулося значних структурних
зрушень у витратах на охорону
лісу від пожеж. Найбільша пи"
тома вага витрат спрямовувала"
ся у 2016 та 2018 роках на орган"
ізацію, утримання лісових по"
жежних станцій і зв'язку (54% і
53% відповідно) (рис. 3 та 4).

Питома вага витрат на до"
гляд за мінералізованими сму"
гами та протипожежними роз"
ривами в загальній структурі
витрат на охорону лісу від по"
жеж у 2016 і 2018 роках стано"
вила 10%. Якщо у 2016 році на
благоустрій рекреаційних діля"
нок спрямовувалося 8% витрат
на охорону лісу від пожеж, то у
2018 році  — 7%. У 2016 та 2018 ро"
ках у структурі витрат на охо"
рону лісу від пожеж частка витрат на влашту"
вання протипожежних розривів та мінералізо"
ваних смуг, а також на гасіння лісових пожеж
була незначною.

Стабільною залишається структура витрат
на боротьбу зі шкідниками
та хворобами лісу. Найбіль"
шу питому вагу у 2016 та
2018 роках становлять вит"
рати на лісопатологічні об"
стеження (45% і 47% відпо"
відно) (рис. 5 та 6).

У 2018 році порівняно з
2016 роком знизилася пито"
ма вага винищувальних
робіт у осередках шкідників
і хвороб. Якщо у 2016 році
вона становила 12%, то у
2018 році  — 8%. Структура
витрат на боротьбу зі шкід"
никами та хворобами лісу є
недосконалою, що призвело
до надмірного поширення
шкідників та хвороб лісу,
особливо у хвойних лісах.

Квінтесенцією іннова"
ційного розвитку пост"
ійних лісокористувачів ви"
ступає оновлення парку
виробничого обладнання,
автомобілів, приладів, ма"

шин, механізмів. У 2018 році порівняно з 2016
роком у структурі витрат на оновлення ос"
новного капіталу постійних лісокористувачів
не відбулось значних структурних зрушень
(рис. 7 та 8).

Інші
313013 тис. грн.

23%

Гасіння лісових пожеж
11088 тис. грн.

1%

Організація, 
утримання лісових 
пожених станцій і 

зв'язку
708569 тис. грн.

54%

Благоустрій 
рекреаційних ділянок

108297 тис. грн.
8%

Влаштування 
протипожежних 
розривів та 

мінералізованих смуг
56614 тис. грн.

4%

Догляд за 
мінералізованими 

смугами та 
протипожежними 

розривами
137468 тис. грн.

10%

Рис. 3. Структура витрат на охорону лісу від пожеж у 2016
році підприємствами ДАЛРУ

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.
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10%
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протипожежних 
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мінералізованих смуг
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3%

Благоустрій 
рекреаційних ділянок

133702 тис.грн.
7%

Організація, 
утримання лісових 
пожених станцій і 

зв'язку
1083197 тис.грн.

53%

Гасіння лісових пожеж
33210 тис.грн.

2%

Інші
514556 тис.грн.

25%

Рис. 4. Структура витрат на охорону лісу від пожеж у 2018 році
підприємствами ДАЛРУ
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Найбільша часка витрат припадала на
придбання лісогосподарської техніки і стано"
вила відповідно 39,3% та 36,7%. Питома вага
видатків на придбання дорожньо"будівельної
техніки становила відповідно 1,4% та 1%. Не"
значною є часка видатків на придбання еко"
логобезпечних машин та механізмів (у 2016
році становила 0,12%, а у 2018 році  — 0,19%).
Незначною є також питома вага витрат на

придбання засобів боротьби зі
шкідниками (у 2016 році станови"
ла 0,01%, а у 2018 році  — 0,03%).

Важливою складовою лісо"
господарської інфраструктури
виступають лісові дороги, на"
явність яких є основною переду"
мовою забезпечення мобіль"
ності та оперативності транс"
портування деревини та резуль"
тативності здійснення лісо"
господарських заходів. Якщо у
2013 році протяжність побудо"
ваних лісових доріг становила
627,5 км, у 2015 році  — 276,9 км,
то у 2018 році  — 190,5 км (рис. 9).

Тобто у 2018 році порівняно
з 2013 роком протяжність побу"
дованих лісових доріг зменши"
лася понад у 3 рази. Масштаби
побудови лісових доріг також
вирішальною мірою вплинули на
суму витрат на їх будівництво.
Якщо в 2013 році сума витрат на

будівництво лісових доріг в цілому по Держав"
ному агентству лісових ресурсів України стано"
вила 100,8 млн грн, у 2015 році  — 66,4 млн грн,
то у 2018 році  — 72,3 млн грн. Тобто у 2018 році
порівняно з 2013 роком витрати на будівницт"
во лісових доріг зменшилися на 28,5 млн грн.

Якщо в динаміці протяжності побудованих
лісових доріг спостерігається загалом низхід"
на тенденція, то в динаміці проведення капі"

Експедиційні роботи 
9356 тис. грн.

6%

Лісопатологічні 
обстеження

68004 тис. грн.
45%

Винищувальні роботи 
в осередках 

шкідників і хвороб 
18313 тис. грн.

12%

Інші
55365 тис. грн.

36%

Грунтові розкопки 
1617 тис. грн.

1%

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Рис. 5. Структура витрат на боротьбу зі шкідниками
та хворобами лісу у 2016 році підприємствами ДАЛРУ

Грунтові розкопки 
2090 тис. грн.

1%

Інші
134791 тис. грн.

38%

Винищувальні роботи 
в осередках 

шкідників і хвороб 
28492 тис. грн.

8%

Лісопатологічні 
обстеження

174082 тис. грн.
47%

Експедиційні роботи 
19909 тис. грн.

6%

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Рис. 6. Структура витрат на боротьбу зі шкідниками та хворобами лісу у 2018 році
підприємствами ДАЛРУ
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тального ремонту та реконст"
рукції лісових доріг має місце
синусоїдний розподіл. Якщо у
2013 році протяжність лісових
доріг, де проведено капітальний
ремонт та реконструкцію, ста"
новила 70,7 км, у 2015 році  —
59,7 км, у 2017 році  — 180 км, то
у 2018 році  — 81,8 км (рис. 10).

Водночас масштаби прове"
дення капітального ремонту та
реконструкції лісових доріг
вплинули на загальну вартість
даного виду інфраструктурних
поліпшень. Якщо у 2013 році на
проведення капітального ре"
монту та реконструкцію лісових
доріг витрачалося 7,2 млн грн, у
2015 році  — 9,6 млн грн, у 2017 ро"
ці  — 14,5 млн грн, то у 2018 році
— 81,8 млн грн.

Позитивним моментом роз"
будови дорожньо"транспорт"
ної інфраструктури у лісовому
господарстві є поступове збільшення в останні
роки протяжності відремонтованої і утриму"
ваної наявної лісодорожної мережі. Якщо в
2013 році протяжність відремонтованої і утри"
муваної наявної лісодорожної мережі склада"
ла 5,7 тис. га, у 2015 році  — 7,4 тис. га, то у
2018 році  — 8,7 тис. га. Збільшення протяж"
ності відремонтованої і утримуваної наявної
лісодорожної мережі відобразилося на зрос"

танні витрат на її ремонт і утримання. Якщо в
2013 році за даною статтею витрат було проф"
інансовано 29 млн грн, у 2015 році  — 59,4 млн
грн, то у 2018 році  — 106,3 млн грн. Тобто у
2018 році порівняно з 2013 роком сума витрат
на ремонт і утримання наявної лісодорожної
мережі збільшилася майже в 4 рази.

Проявами інтенсивності процесів модерні"
зації основних засобів лісогосподарських

інші придбання 
виробничого 
обладнання, 
автомобілів,    

приладів, машин, 
механізмів

1864321 тис.грн.
57,63%

екологобезпечних 
машин та механізмів

3950 тис.грн.
0,12%

дорожнньо-
будівельної техніки 

45496 тис.грн.
1,41%

засобів боротьби зі 
шкідниками
470 тис.грн.

0,01%

лісогосподарської 
техніки

1271256 тис.грн.
39,30%

пожежних автомобілів
49504 тис.грн.

1,53%

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Рис. 7. Структура витрат на придбання виробничого
обладнання, автомобілів, приладів, машин, механізмів

у 2016 році підприємствами ДАЛРУ

пожежних автомобілів
2810,1 тис.грн.

0,77%

лісогосподарської 
техніки

134174,7 тис.грн.
36,67%

засобів боротьби зі 
шкідниками
103,1 тис.грн.

0,03%
дорожнньо-

будівельної техніки 
3676 тис.грн.

1,00%

екологобезпечних 
машин та механізмів

683 тис.грн.
0,19%

інші придбання 
виробничого 
обладнання, 
автомобілів,    

приладів, машин, 
механізмів

224453,3 тис.грн.
61,34%

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Рис. 8. Структура витрат на придбання виробничого обладнання, автомобілів, приладів,
машин, механізмів у 2018 році підприємствами ДАЛРУ
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підприємств є динаміка придбання виробничо"
го обладнання, автомобілів, приладів, машин та
механізмів. За період 2013—2018 рр. спостері"
гається загалом висхідна тенденція у витратах
державних лісогосподарських підприємств на
придбання активної частини основних фондів.
Зокрема у 2018 році порівняно з 2013 роком

сума витрат на придбання виробничого облад"
нання, автомобілів, приладів, машин та ме"
ханізмів збільшилася на 236,2 млн грн (на
182,1%) (табл. 1).

Як і загалом по активній частині основних
засобів спостерігається також зростання ви"
датків і по окремих складових за винятком

627,5

240
276,9

247,1

165,9
190,5

72,3

54,1
61,0

66,4

56,4

100,8
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км
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Протяжність побудованих лісових доріг, км  
Витрати на будівництво лісових доріг, млн грн

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Рис. 9. Протяжність побудованих лісових доріг та витрати
на їх будівництво підприємствами ДАЛРУ

70,7
77,4

59,7

39,9

180

81,8
7,2

9,6 9,6
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0,0

2,0
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млн грн

Протяжність лісових доріг, де  проведено капітальний ремонт та реконструкцію
Вартість капітального ремонту та реконструкції лісових доріг, млн грн

Рис. 10. Протяжність лісових доріг, де проведено капітальний ремонт та реконструкцію,
та вартість капітального ремонту і реконструкції лісових доріг підприємствами ДАЛРУ

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.
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дорожньо"будівельної техніки. Зокрема у 2018 ро"
ці порівняно з 2013 роком сума витрат на прид"
бання лісогосподарської техніки збільшилася
на 91,5 млн грн (2,1 рази). Також у 2018 році по"
рівняно з 2013 роком спостерігалося зростан"
ня видатків на придбання пожежних авто"
мобілів (зростання склало 1,6 млн грн).

Певним позитивом оновлення основних за"
собів лісогосподарських підприємств слід вва"
жати хоча й не значне, але зростання вартості
засобів боротьби зі шкідниками. Так, у 2018 ро"
ці порівняно з 2013 роком витрати на придбан"
ня даної складової активної частини основних
засобів збільшилися на 0,04 млн грн (на 80,6%).
Як уже зазначалося у 2018 році порівняно з
2013 роком має місце зменшення витрат на
придбання дорожньо"будівельної техніки.
Зменшення склало 9,4 млн грн (71,9%). У зв'яз"
ку з необхідністю імплементації природоохо"
ронних директив ЄС та виконанням Україною
базових положень міжнародних лісоохорон"
них конвенцій, у 2018 році порівняно з 2013 ро"

ком збільшилися витрати на придбання еколо"
гобезпечних машин та механізмів. Збільшення
склало 0,35 млн грн (на 103,3 %). Спостерігаєть"
ся також у 2018 році порівняно з 2013 роком
збільшення витрат на придбання виробничого
обладнання, автомобілів, приладів, машин та
механізмів. Збільшення склало 152 млн грн (на
110%).

Важливою складовою нарощення матері"
ально"технічної бази лісогосподарських
підприємств виступає капітальне будівництво
різного роду об'єктів лісогосподарського, еколо"
гічного та соціального призначення. Зокрема у
2018 році порівняно з 2013 роком в цілому капі"
тальне будівництво на лісогосподарських під"
приємствах ДАЛРУ збільшилося на 5,7 млн грн
(на 38,9%). Також у 2018 році порівняно з 2013 ро"
ком спостерігається зростання витрат на капі"
тальне будівництво окремих об'єктів. У 2018 ро"
ці порівняно з 2013 роком обсяги капітального
будівництва об'єктів лісогосподарського при"
значення збільшилися на 1,6 млн грн (на 19,6%),

Відхилення 
2018/2013 Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

абсол. % 
Придбання виробничого 
обладнання, автомобілів, 
приладів, машин, механізмів 

129699,5 156398,1 354566,1 323499,7 280404,7 365888,3 236189 182,1 

в тому числі:  
- лісогосподарської техніки 

42654,9 86657,4 171449,5 127125,6 112348,9 134174,7 91520 214,6 

- пожежних автомобілів 1189,7 379,8 1667,1 4950,4 716,7 2810,1 1620 136,2 
- засобів боротьби зі 
шкідниками 

57,1 12,5 30 47 80,5 103,1 46 80,6 

- дорожньо-будівельної техніки 13060,9 535,5 12864 4549,6 19,5 3676 -9385 -71,9 
- екологобезпечних машин та 
механізмів 

336 177,4 1816 395 114 683 347 103,3 

 - інші придбання виробничого 
обладнання, автомобілів, 
приладів, машин, механізмів 

72400,9 68635,5 166739,5 186432,1 167125,1 224453,3 152052 110,0 

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Таблиця 1. Витрати підприємств ДАЛРУ на придбання виробничого обладнання, автомобілів,
приладів, машин, механізмів, тис. грн

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісо"
вих ресурсів України.

Таблиця 2. Витрати підприємств ДАЛРУ на капітальне будівництво об'єктів
лісогосподарського, соціального та протипожежного призначення, тис. грн

Відхилення 
2018/2013 Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

абсол. % 
Капітальне 
будівництво 
об’єктів 

14847,8 15318,5 23869,5 28074,2 23743,3 20625,9 5778 38,9 

в тому числі:   
- лісогосподарсь-
кого призначення 

8324,6 7820,3 11342,8 13804,6 11729 9956,6 1632 19,6 

- соціальної сфери 
і житлового фонду 

545,1 3298,1 3767,8 2160,8 2985,6 1200,8 656 120,3 

- об'єктів 
протипожежного 
призначення 

412,2 3,8 939,4 578,9 362,1 770,4 358 86,9 

- іншого 
призначення 

5565,9 4196,3 7819,5 11529,9 8666,6 8698,1 3132 56,3 
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об'єктів соціальної сфери і житлового фон"
ду  — 0,6 млн грн (на 120,3%), об'єктів проти"
пожежного призначення  — 0,4 млн грн (на
80,6%) (табл. 2).

Виходячи з результатів аналізу динаміки ка"
пітального будівництва об'єктів лісогоспо"
дарського, соціального та екологічного спря"
мування встановлено, що обсяги капітального
будівництва є мізерними і не покривають навіть
мінімально необхідну потребу лісогосподарсь"
ких підприємств у введенні нових виробничих
об'єктів та площ.

Прискорення процесів інвестиційно"іннова"
ційного оновлення виробничо"технічної бази
та інфраструктури окремих сегментів лісово"
го сектора національної економіки напряму по"
в'язане з формуванням інституціонального се"
редовища, яке охоплюватиме комплекс інсти"
туціональних передумов, інститутів"правил та
інститутів"організацій, які забезпечуватимуть
залучення фінансових потоків у модернізацію
та реконструкцію основного капіталу і впро"
вадження процесних інновацій, а також сфор"
мують підгрунтя для трансферу сучасних тех"
нологій у сферу лісорозведення, лісовирощу"
вання, переробки деревини та утилізації від"
ходів.

Магістральним елементом інституціональ"
ного середовища інвестиційно"інноваційного
забезпечення лісового сектора виступає інсти"
туціональне підгрунтя інвестиційної та іннова"
ційної політики. Таке підгрунтя охоплює базові
інститути лісового господарства (форми влас"
ності на лісові та лісогосподарські активи,
організаційно"правові форми лісогосподарю"
вання та систему державного управління лісо"
вим господарством), інституціональних іннова"
торів та інших суб'єктів інноваційної діяль"
ності, а також інститути інвестування (рис. 11).

Виходячи з того, що ресурсна база розвит"
ку переробних сегментів лісового сектора фор"
мується у сфері лісового господарства, не"
обхідною умовою форсування процесів іннова"
ційного оновлення лісогосподарських та дере"
вообробних виробництв є упорядкування сис"
теми базових інститутів, які визначають відно"
сини володіння, користування та розпоряд"
жання лісовими благами, специфікацію форм
лісогосподарської та лісоохоронної діяльності,
а також державну вертикаль організації лісо"
вого господарства.

Саме відносини стосовно володіння, кори"
стування та розпоряджання лісовими та лісо"
господарськими активами визначають масшта"
би, форми та методи залучення лісосировини у
переробну ланку лісопродуктового ланцюга.

Враховуючи важливу екологічну та соціальну
функцію лісу і незважаючи на поглиблення
інституціональних перетворень у природно"ре"
сурсній сфері, у лісовому господарстві зали"
шається домінуючою державна форма влас"
ності на лісову складову національного багат"
ства, що й визначає організаційно"правові фор"
ми лісогосподарювання.

Виходячи з цього, постійні лісокористувачі
(державні та комунальні лісогосподарські
підприємства) забезпечують господарське
освоєння лісоресурсного потенціалу та здійс"
нюють комплекс лісогосподарських заходів
для відтворення, відновлення та охорони лісів.
І державні, і комунальні лісогосподарські
підприємства використовують лісові та лісогос"
подарські активи, здійснюючи госпрозрахунко"
ву діяльність і спрямовуючи додану вартість у
фінансові фонди держави та місцевого само"
врядування. Усі лісові землі та ліс на корені, які
перебувають у постійному користуванні дер"
жавних та комунальних лісогосподарських
підприємств, є власністю українського народу,
однак існують відмінності у розподілі прибут"
ку названих суб'єктів господарювання.

Державні лісогосподарські підприємства
перераховують дивіденди за рахунок чистого
прибутку до Державного бюджету України, а
комунальні лісогосподарські підприємства до
місцевого бюджету. Перерахування комуналь"
ними лісогосподарськими підприємствами ди"
відендів до місцевих бюджетів підвищує їх ва"
гомість в соціально"економічному піднесенні
територіальних утворень. Враховуючи те, що і
державні, і комунальні лісогосподарські під"
приємства використовують лісові та лісогоспо"
дарські активи, які є власністю українського
народу, на їх діяльність накладений значний
спектр обмежень, покликаний забезпечувати
невиснажливе та збалансоване лісокористу"
вання. З іншої сторони, звужена специфікація
прав та повноважень менеджменту лісогоспо"
дарських підприємств не створює сприятливих
умов для активізації інноваційної діяльності у
сфері лісорозведення, лісовирощування, пер"
винної переробки деревини та утилізації дерев"
них відходів.

Тобто має місце несформованість належно"
го інституціонального підгрунтя для участі дер"
жавних і комунальних лісогосподарських
підприємств у трансфері продуктових і процес"
них інновацій, а також залученні фінансових
ресурсів у модернізацію, реконструкцію та тех"
нічне переозброєння основного капіталу.
Третім базовим інститутом ведення лісового
господарства є система державного управлін"
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ня лісами, яка в умовах української дійсності
відзначається збереженням командно"адмі"
ністративної вертикалі, а також жорстких об"
межень щодо використання лісоресурсного по"
тенціалу. Віднесення системи державного уп"
равління лісами до базових інститутів пояс"
нюється тим, що незважаючи на домінування
відповідної суспільно"економічної формації та
наявність окремих форм власності на ліси, зав"
жди існувала потреба у наявності інституту
державного управління, який забезпечуватиме
своєчасне відтворення лісової складової націо"
нального багатства.

Система державного управління лісами в
Україні представлена центральним органом
виконавчої влади, на якого покладені функції
реалізації лісової політики, а також його тери"
торіальними підрозділами  — обласними управ"
ліннями лісового та мисливського господар"
ства. В інституціональній матриці державного
управління лісами також функціонують дер"
жавні лісогосподарські підприємства, яким на"
дано у постійне користування лісові землі і які
перебувають у безпосередньому підпорядку"
ванні ДАЛРУ. Комунальні лісогосподарські
підприємства підпорядковані центральному
органу, який реалізує лісову політику, лише в
частині дотримання чинного законодавства та
комплексу регламентів освоєння лісоресурсно"
го потенціалу, які визначаються базовим лісов"
порядкуванням, вітчизняним законодавством
та міжнародними природоохоронними угода"
ми.

У зв'язку з половинчатим реформуванням
сфери лісового господарства постійні лісоко"
ристувачі так і не отримали достатнього рівня
автономності у прийнятті рішень як стосовно
вибору пріоритетів виробничо"господарської
діяльності, так і стосовно запровадження ком"
плексу продуктових та процесних інновацій,
які дадуть можливість зменшити втрати лісо"
сировини, підвищити продуктивність лісів, упе"
реджувати поширення шкідників та лісових
хвороб, вчасно здійснювати збір та утилізацію
порубкових решток, а також ефективніше ви"
користовувати несировинні корисності лісу.

Крім відсутності сприятливих умов для
трансферу інновацій, а також їх самостійного
продукування, постійні лісокористувачі також
стикаються з проблемою доступності інвес"
тицій для повноцінного фінансування проектів
модернізації та оновлення об'єктів лісогоспо"
дарської інфраструктури, а також для запро"
вадження сучасних методів екологічно"орієн"
тованого лісівництва. Тобто формування су"
часної системи інвестиційно"інноваційного за"

безпечення лісового сектора має передбачати
наявність передумов не лише для трансферу і
продукування інновацій у лісорозведенні, лісо"
вирощуванні, охороні лісів та утилізації дерев"
них відходів, а й відповідного інституціональ"
ного підгрунтя для диверсифікації джерел інве"
стиційного забезпечення реалізації лісогоспо"
дарських та лісоохоронних проектів.

Попри те, що у сфері лісового господарства
сформовано критично необхідний фундамент
для запровадження ринкових товарно"грошо"
вих відносин, постійні лісокористувачі, перед"
усім державні лісогосподарські підприємства,
так і не отримали можливості оперативно ви"
ходити на ринок позикового капіталу та на ри"
нок цінних паперів, щоб вчасно забезпечувати
поповнення оборотних коштів та реалізовува"
ти капіталомісткі проекти, які пов'язані з мо"
дернізацією та технічним переозброєнням лісо"
експлуатаційного та деревообробного облад"
нання.

Тобто необхідною передумовою формуван"
ня системи інвестиційно"інноваційного забез"
печення лісового сектора є доповнення базо"
вих інститутів ведення лісового господарства
певною специфікацією інститутів інвестування,
які дадуть можливість:

 — сприяти залученню у лісопродуктовий
ланцюг інституціональних інвесторів, зокрема
до фінансування не завжди інвестиційно при"
вабливих проектів лісорозведення та лісовиро"
щування;

 — перезавантажити роль держави та місце"
вого самоврядування у фінансуванні лісогос"
подарських та лісоохоронних проектів через
розширення спектра надання державних га"
рантій, так і через диверсифікацію пріоритетів
цільового бюджетного фінансування;

 — забезпечити нарощення внутрішніх дже"
рел інвестування проектів відновлення, відтво"
рення та охорони лісоресурсного потенціалу,
а також модернізації лісогосподарської інфра"
структури;

 — стимулювати суб'єкти переробної лан"
ки, де спостерігається вищий ніж у лісовому
господарстві рівень концентрації фінансового
потенціалу, інвестувати проекти нарощення
лісоресурсної бази та проекти комплексного
використання деревних відходів;

 — залучати вітчизняні та міжнародні
фінансово"кредитні установи до інвестування
проектів збереження лісової спадщини, при"
множення біорізноманіття лісів, заліснення
малопродуктивних земель у рамках програм
спільного партнерства та транскордонного
співробітництва;
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 — консолідувати фінансові ресурси урядів
іноземних держав для реалізації проектів низь"
ковуглецевого розвитку в контексті викорис"
тання лісосировинного потенціалу, зокрема в
енергетичних цілях, у рамках міжнародних
природоохоронних конвенцій, зокрема нової
кліматичної угоди;

 — сприяти залученню іноземних підприє"
мницьких структур до спільного інвестування
проектів нарощення лісоресурсного потенціа"
лу, в тому числі і енергетичних цілях, через на"
дання державних гарантій в частині забезпе"
чення лісосировиною.

Третьою важливою складовою інституціо"
нального підгрунтя інвестиційно"інноваційно"
го забезпечення лісового сектора є наявність
інституціональних інноваторів та інших су"
б'єктів інноваційної діяльності, які забезпечу"
ють продукування і трансфер продуктових і
процесних інновацій у сировинну ланку лісо"
продуктового ланцюга. В цьому напрямі в Ук"
раїні вже сформована потужна науково"до"
слідна та виробничо"технічна база, яка пред"
ставлена проектним лісовпорядним виробни"
чим об'єднанням "Укрліспроект", спеціалізова"
ними лісозахисними підприємствами, які фун"
кціонують у різних регіонах України, а також
навчальними закладами лісівничого спрямуван"
ня, які мають значний накопичений роками по"
тенціал для продукування інноваційних розро"
бок у сфері лісорозведення, лісовирощування,
переробки деревини та утилізації деревних
відходів.

Відносно невисокий рівень ефективності
діяльності перерахованих суб'єктів інновацій"
ної діяльності лісівничого спрямування пов'я"
зується через відсутність мобільної системи
бюджетного та позабюджетного фінансуван"
ня окремих напрямів їх діяльності, а також че"
рез неналежну комунікацію з державними та
комунальними лісогосподарськими підприєм"
ствами.

Саме відсутність каналів встановлення су"
часної комунікації між постійними лісокорис"
тувачами та спеціалізованими лісозахисними
підприємствами не дала можливості вчасно ви"
явити вогнище поширення шкідників та хвороб
лісу, що призвело до необхідності розширення
площі суцільних та вибіркових санітарних ру"
бок, що в середньостроковій та довгостроковій
перспективі негативним чином відобразиться
на прирості лісової біомаси. Квінтесенцією
відсутності належної комунікації між лісоза"
хисними підприємствами та постійними лісоко"
ристувачами стало збільшення у геометричній
прогресії проявів поширення верхового коро"

їда, який завдав значних пошкоджень хвойним
насадженням і погіршив породно"вікову струк"
туру лісового фонду у багатьох регіонах Украї"
ни.

Однак значного поштовху інноваційній
діяльності у переважній більшості ланок лісо"
продуктового ланцюга може надати створен"
ня спеціалізованих підприємств (інституціо"
нальних інноваторів, які будуть генерувати
трансфер лісівничих, лісоексплуатаційних та
деревообробних технологій і тим самим при"
скорюватимуть модернізацію, реконструкцію
та технічне переоснащення основного капіта"
лу лісогосподарських та деревообробних під"
приємств). Інституціональні інноватори у лісо"
вому секторі варто створювати у формі інно"
ваційних кластерів, технологічних парків та
технополісів, які будуть продукувати інно"
ваційні технології у сфері лісорозведення, лісо"
вирощування, переробки деревини та утилізації
деревних відходів, а також сприятимуть розши"
ренню площі плантаційного лісовирощування,
зокрема біоенергетичних культур на малопро"
дуктивних землях.

Отже, сприятливе інституціональне під"
грунтя форсування процесів інноваційної
діяльності у різних фазах лісопродуктового
ланцюга з диверсифікацією джерел, форм та
методів фінансового забезпечення стане мож"
ливим на основі перегляду принципів взаємодії
між базовими інститутами"організаціями у
лісовому господарстві, які здійснюють госпо"
дарське освоєння лісоресурсного потенціалу,
інституціональними інноваторами та іншими
суб'єктами інноваційної діяльності, а також
інститутами інвестування.

Формування сучасного інституціонального
підгрунтя інвестиційно"інноваційного забезпе"
чення лісового сектора сприятиме підвищенню
ефективності господарського освоєння лісоре"
сурсного потенціалу та розширенню масштабів
відновлення та відтворення лісів, що створить
сприятливі передумови для результативнішого
використання лісосировини та несировинних
корисностей лісу у переробній та сервісній лан"
ках лісопродуктового ланцюга. Нині у перероб"
ному сегменті лісового сектора національної
економіки так і не забезпечено модернізацію і
реконструкцію основного капіталу лісоперероб"
них виробництв, що консервує сировинну спря"
мованість розвитку лісового сектора і повною
мірою не дозволяє використати наявні резерви
для суттєвого збільшення обсягів виробництва
продукції з високою доданою вартістю.

Створення запропонованого вище інститу"
ціонального підгрунтя інвестиційного процесу
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та інноваційної діяльності закладе додаткові
стимули для збільшення обсягів залучення
лісосировини у переробний сегмент через вве"
дення додаткових потужностей у лісопильно"
му, меблевому, целюлозно"паперовому, лісо"
хімічному виробництві, а також у виробництві
ДВП, ДСП, будівельних дерев'яних конст"
рукцій та паливно"енергетичних ресурсів на
основі утилізації деревних відходів та низько"
сортної лісосировини.

Паралельно із підвищенням обсягів залу"
чення сировинної складової лісоресурсного
потенціалу у переробний сегмент лісового сек"
тора має відбуватися розбудова індустрії рек"
реаційного лісокористування та мисливсько"
го господарства на основі екосистемних по"
слуг, які продукуються лісовими біогеоцено"
зами. Враховуючи те, що сьогодні мають місце
значні площі самозаліснених лісогосподарсь"
ких угідь, які можуть виступити сприятливим
полігоном для розвитку мисливського госпо"
дарства та зеленого туризму, екосистемна
складова лісогосподарювання дасть мож"
ливість значеною мірою підвищити рівень ка"
піталізації ведення лісового господарства за"
галом. У підсумку збільшення обсягів залучен"
ня лісосировини у переробний сегмент та за"
безпечення максимізації продукування лісо"
вими біогеоценозами екосистемних послуг,
які виступають територіальним базисом роз"
витку рекреаційного лісокористування та мис"
ливського господарства, дасть можливість
підвищити питому вагу доданої вартості лісо"
вого сектора у ВВП України.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК
Формування інституціонального середо"

вища інвестиційно"інноваційного забезпечен"
ня розвитку лісового сектора базується на
інституціональному підгрунті, яке охоплює
інституціональних інноваторів та інших спец"
іалізованих суб'єктів інноваційної діяльності,
базові інститути лісового господарства,
інститути інвестування. Саме поєднання пе"
рерахованих інституціональних одиниць
дасть можливість забезпечити прийнятний
рівень ефективності господарського освоєн"
ня лісоресурсного потенціалу, що призведе
до результативнішого використання лісоси"
ровини та несировинних корисностей лісу у
переробній та сервісній ланках лісопродук"
тового ланцюга і забезпечить підвищення пи"
томої ваги доданої вартості лісового секто"
ра у ВВП України. Взаємодія між суб'єктами

інвестиційної та інноваційної діяльності
дасть можливість сформувати сучасну мате"
ріально"технічну базу лісозаготівель та дере"
вообробки і підвищити рівень конкурентосп"
роможності національного лісового сектора,
що врешті"решт підвищить вагомість даного
сектора економіки у відтворенні національ"
ного багатства.
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OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF SOCIAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE'S
WORKER COLLECTIVE IN THE CONDITIONS OF A DYNAMIC BUSINESS ENVIRONMENT

У статті визначено аспекти оптимізації процесу соціального розвитку трудового колективу в умовах динамічного бізнесM
середовища. Визначено сучасні тенденції в організації та стимулюванні праці, відбито їх місце в розвитку вітчизняних
підприємств різних форм власності. Отримано результати попередньо проведеного анкетного опитування щодо розуміння
сутності соціальної відповідальності та реалізації її на підприємстві. Здійснено аналіз продуктивності праці на підприємстві
та визначено подальший прогноз цього показника з використанням трендових моделей, використовуючи шість типів модеM
лей тренду: лінійну, логарифмічну, степеневу, експоненціальну, поліноміальну 2Mго ступеня та поліноміальну 3Mго ступеня.
Графічно зображено фактичний, теоретичний та прогнозний рівень продуктивності праці на підприємстві у динамічному
бізнесMсередовищі. Розраховано та обгрунтовано прогнозований рівень напрямів соціальної відповідальності підприємства
в розрізі кожного виду.

The article defines aspects of optimization of the process of social development of worker collective in the conditions of a
dynamic business environment. The modern tendencies in the organization and stimulation of work are defined, their place in
the development of the domestic enterprises of different forms of ownership is reflected. The results of a preliminary questionnaire
on understanding the essence of social responsibility and its realization at the enterprise were obtained. An analysis of the
productivity of the enterprise is carried out and the further forecast of this indicator is used with the use of trend models, using
six types of trend models: linear, logarithmic, power, exponential, polynomial 2nd degree and polynomial 3rd degree. The results
of the previous productivity tests are grouped on the basis of the determinations, and the forecast for the upcoming period is
compiled. Graphically depicted is the actual, theoretical and predictive level of productivity in the case of dynamic business
middleware, which is covered for an additional linear model of the trend. Forecasts of the level of social safety and social benefits
in the form of cutaneous appearance, depleted minds of the most generous staff of the loan were borrowed, the most valuable
loans were 18.40%, the share was 17.8%. It has been primed that direct social benefits can be more productive.

As a result, the article substantiates that the effect of control will increase significantly due to the consideration and proper
use of the human factor in production and management. Social efficiency will be manifested in better performance of work tasks
and improvement of working conditions at the enterprise. Also, it is noted that in a dynamic business environment, the company
faces the problem of the optimal combination of business activity and responsibility, which requires the construction of a new
management system focused on human potential. It is stated that the main condition for managing an enterprise should be the
dominance of public interest over corporate on the basis of the principle of social responsibility, which is in its infancy today.

It is determined that proper human relations and harmonization of society can be built only on the principles of social
responsibility and social ethics in enterprise management, which is so necessary in achieving the economic growth of Ukraine
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим пунктом оптимізації процесу

соціального розвитку трудового колективу
підприємства є формування кадрів апарату уп"
равління якісно нового типу  — підприємців, які
володіють основами комерційної діяльності,
маючих можливість робити в умовах ринкових
відносин, вирішувати задачі підвищення ефек"
тивності господарсько"фінансової діяльності
підприємства в порівнянні з потребами сучас"
ного етапу соціально"економічного розвитку
країни, суспільства. Таким чином, все більш
актуальним постає питання більш глибшого
вивчення практики застосовування прогресив"
них методів оптимізації процесу розвитку тру"
дового колективу підприємства в умовах дина"
мічного бізнес"середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У сфері розвитку трудового колективу украї"

нського менеджменту достатньо продуктивно
працюють українські вчені [1—6 та ін.]. Однак
окремі теоретичні та практичні аспекти оптимі"
зація процесу соціального розвитку трудового
колективу підприємства в умовах динамічного
бізнес"середовища досліджені недостатньою
мірою, не сформовано належної методичної бази
для його ефективної реалізації на вітчизняних
підприємствах різних форм власності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даного дослідження є обгрунтуван"

ня оптимізації процесу соціального розвитку
трудового колективу підприємства в умовах
динамічного бізнес"середовища на прикладі
ТОВ "Елмеханіка".

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасна філософія менеджменту віддає пе"

ревагу впливу не на саму людину, а враху"
ванням її реальних цілей, життєвих цінностей і
установок, очікувань і потреб та поєднання їх
з цілями підприємства. Людина, яка поділяє цілі
і розуміє цінності своєї організації, здатна
встановлювати сама для себе завдання, знахо"
дити шляхи їх вирішення і здійснювати само"

and in the further formation of a proper methodological basis for optimizing the process of development of the workforce in a
dynamic business environment for effective implementation of these principles at domestic enterprises of different forms of
ownership.

Ключові слова: соціальний розвиток, розвиток трудового колективу, організація праці,
стимулювання праці, соціальна відповідальність, продуктивність праці, бізнес�середовище,
трендові моделі.

Key words: social development, development of labor collective, organization of work, stimulation
of work, social responsibility, productivity of work, business environment, trend models.

контроль. Таким чином, людина переходить від
зовнішньої мотивації до самомотивації. Однак
самомотивація працівника можлива лише при
наявності певних об'єктивних умов, до яких
відносять задоволення первинних потреб пра"
цівника, наявність високої культури виробниц"
тва, реальне самоуправління.

Принцип "продуктивність від людини" чітко
засвоєний більшістю зарубіжних фірм. Тому
ТОВ "Елмеханіка", насамперед його керівниц"
тво повинне акцентувати увагу на успіхах кож"
ного працівника та наданні йому можливостей
для самореалізації.

Керуючи людьми, потрібно враховувати ряд
аспектів і нюансів, які спрацьовують вельми де"
лікатно і наполегливо, але в кінцевому підсум"
ку зумовлюють успіх чи невдачу в діяльності
підприємства. Наприклад, люди не сприйма"
ють, коли керівництво називає їх кадрами, пер"
соналом, "роботягами", а керівник  — "мої
підлеглі", "мої працівники". Краще користува"
тися термінами "люди", "наші співробітники",
"наші працівники".

Люди люблять одержувати винагороду за
сумлінну працю у вигляді премій, доплати та ін.
Однак водночас важливіше також форма і по"
рядок її отримання. Наприклад, люди з більшим
задоволенням отримують премію, яку вручає
вищій керівник підприємства, ніж коли вона буде
виплачена за списком через касу. Це слід прий"
няти до уваги керівництву ТОВ "Елмеханіка".

Крім визнання, люди прагнуть постійно
відчувати довіру керівництва, яка повинна бути
реальною, оскільки вони добре відчувають,
коли їм довіряють, а коли  — ні. Керівнику ТОВ
"Елмеханіка" не можна робити вигляд, що він
у всьому покладається на своїх підлеглих, а
самому тільки тим і займатися, що контролю"
вати кожен їх крок. Людина схильна прагнути
до одержання задоволення у різних його фор"
мах. Однією з них є гарні умови праці. В офісі
підприємства необхідно зробити незначний
косметичний ремонт, розмістити рослини, за"
безпечити затишок та спокій.

До ефективної праці людей стимулює також
хвилююча атмосфера на робочому місці відчут"
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тя загального збудження, пориву, руху, дій. Як
правило, люди схильні до напруження всіх
своїх фізичних і духовних сил при постановці
термінового, складного завдання, яке потребує
ініціативи, творчості, мобілізації знань і досві"
ду. Людям подобається атмосфера єдиної сім'ї
на робочому місці, тобто взаємоповаги, взає"
модопомоги, взаємовиручки, солідарності і
єдності. Основною перевагою атмосфери
єдиної сім'ї є постійна готовність працівників
прийти на допомогу один одному, відчуття
реальної взаємовиручки.

Сучасні тенденції в організації і стимулю"
ванні праці характеризуються спрямованістю на
збільшення частки вільного часу у працівників.
ТОВ "Елмеханіка" необхідно впровадити в жит"
тя такі форми: фіксована оплата праці, що не
залежить від часу, проведеного на своєму робо"
чому місці, у поєднанні з преміями за результа"
ти роботи всього колективу за певний період,
гнучкий графік праці та ін. Все це буде стиму"
лювати працівників до економії робочого часу в
найрізноманітніших формах  — від часу на тех"
нологічні операції до пошуку резервів економії
часу завдяки зменшенню строків доставки про"
дукції (товарів) споживачам [4].

Підприємство може впровадити таку вина"
городу людям, яку вони не можуть дозволити
самі собі, наприклад, престижну туристичну
подорож, поїздку до курортного міста чи в са"
наторій, святковий обід у фешенебельному ре"
сторані.

Важливим стимулом підвищення ефектив"
ності праці людей є також контакт керівницт"
ва з сім'ями працюючих, повідомлення їм про
успіхи працівників, поздоровлення з пам'ятни"
ми датами, привітання ювілярів, вирішення по"
бутових проблем [1].

Отже, на основі попередньо проведеного
анкетного опитування щодо розуміння сут"
ності соціальної відповідальності та реалізації
її на ТОВ "Елмеханіка", здійснимо аналіз про"
дуктивності праці та подальший прогноз цього
показника з використанням трендових моде"
лей. Тренд  — це дослідження динаміки змін
рівня показника в часі. Лінія тренду  — графіч"
не подання напряму зміни ряду да"
них.

Динаміку продуктивності праці
ТОВ "Елмеханіка"  представлено в
таблиці 1.

Обробку даних, аналіз отрима"
них результатів та прогнозування
продуктивності праці ТОВ "Елмеха"
ніка" було проведено за допомогою
електронних таблиць Microsoft

Excel, використовуючи шість типів моделей
тренду: лінійну, логарифмічну, степеневу, екс"
поненціальну, поліноміальну  2"го ступеня та
поліноміальну 3"го ступеня.

Лінійна модель  — це пряма лінія, що що"
найкраще описує набір даних. Рівняння прямої

01 aXaY += ,  де а1 та а0  — коефіцієнти рівнян"
ня. Під час дослідження продуктивності праці
за допомогою лінійної моделі отримано рівнян"
ня прямої 22,1684X74,92Y +−=  та R2= 0,98.

Логарифмічну лінію тренду слід використо"
вувати для випадків коли дані мають тенденцію
до швидкого росту чи спаду з наступним вирів"
нюванням. В нашому випадку спостерігається
коливання продуктивності праці, на що впли"
ває багато факторів, як зовнішнього, так і внут"
рішнього характеру, в тому числі і соціальних
чинників. Логарифмічна лінія тренду може ви"
користовувати як додатні так і від'ємні значен"
ня. Рівняння логарифмічної лінії тренду має
вигляд: 01 a)X(LNaY += .

Результатом дослідження продуктивності
праці за допомогою логарифмічної моделі є
виробнича функція 36,1587)X(LN42,189Y +−=  та
R2=0,34.

Степенева лінія тренду є кривою, яка ефек"
тивно використовується для аналізу даних, які
порівнюються та зростають у певній пропорції.
Степеневу лінію тренду створити не можна, якщо
дані містять нульові або від'ємні значення.

Рівняння  степеневої лінії тренду має ви"

гляд: 0a
1XaY = . Степенева лінія тренду продук"

тивності праці має вигляд  15,0X69,1607Y −= , ко"
ефіцієнт детермінації R2=0,34.

Експоненціальна лінія тренду є кривою, яка
використовується для аналізу  даних, що мають
властивість зростати або спадати. Експоненці"

Роки Продуктивність праці, 
люд.-год. 

2014 1504,00 
2015 1504,00 
2016 1477,27 
2017 1504,78 
2018 1039,90 

Таблиця 1. Динаміка продуктивності праці
ТОВ "Елмеханіка" за 2014 —2018 рр.

Таблиця 2. Результати дослідження продуктивності праці
ТОВ "Елмеханіка"  за допомогою моделей тренду

Модель тренду R2 
Лінійна   22,1684X74,92Y +−=  0,98 
Логарифмічна  36,1587)X(LN42,189Y +−=  0,34 
Степенева  15,0X69,1607Y −=  0,34 
Експоненціальна  X07,0EXP88,1736Y −=  0,51 
Поліноміальна  2-го ступеня 46,1246õ48,282õ54,62Y 2 ++−=  0,84 
Поліноміальна 3-го ступеня 37,1898õ31,633õ70,286õ80,38Y 23 +−+−=  0,97 
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альну лінію тренду, так
само і степеневу  створи"
ти не можна, якщо дані
містять нульові або від'єм"
ні значення. Рівняння ек"
споненціальної лінії трен"
ду в загальному вигляді:
 Xa

1
0EXPaY = .

Рівняння експоненці"
альної лінії тренду продук"
тивності праці має такий
вигляд:  X07,0EXP88,1736Y −=  та
коефіцієнт детермінації
R2=0,51.

Поліноміальна лінія
тренду є кривою, що зас"
тосовуються, якщо дані
коливаються. Порядок
поліноміальної лінії можна визначити за
кількістю коливань даних або за кількістю ви"
гинів (вершин і западин) на кривій. Поліноміаль"
на лінія тренду порядку 2 загалом має лише одну
вершину або западину. Лінія порядку 3 має одну
або дві вершини або западини. Лінія порядку 4
загалом має до трьох вершин чи западин.

Поліноміальна лінія тренда будується відпо"

відно до рівняння  n
n

2
210 ÕaÕaXaaY ++++= L ,

де коефіцієнти а0, а1, а2… аn  — константи, зна"
чення яких визначаються в ході побудови; n  —
ступінь поліному.

Рівняння поліноміальної лінії тренду 2"го
ступеня продуктивності праці має такий
вигляд: 46,1246õ48,282õ54,62Y 2 ++−=  та ко"
ефіцієнт детермінації R2=0,84. Рівняння
поліноміальної лінії тренду 3"го ступеня

продуктивності праці має такий вигляд:

37,1898õ31,633õ70,286õ80,38Y 23 +−+−=  та ко"
ефіцієнт детермінації R2=0,97.

Результати проведеного дослідження про"
дуктивності праці ТОВ "Елмеханіка" можна згру"
пувати, порівнявши коефіцієнти детермінації та
скласти прогноз на наступний період (табл. 2).

Найкращою моделлю для економічного
аналізу та подальшого прогнозу є та лінія трен"
ду, де коефіцієнт детермінації  R2 найближче до
одиниці і характеризує достовірність значень
лінії тренда до фактичних даних.

Порівнюючи отримані результати, можна зро"
бити висновок, що для дослідження та прогнозу"
вання продуктивності праці за допомогою моделей
тренду доцільно використовувати лінійну модель
тренду, бо ця модель більш точно показує та по"
рівнює фактичні і теоретичні значення продуктив"
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Рис. 1. Фактичний, теоретичний та прогнозний рівні
продуктивності праці  ТОВ "Елмеханіка" за 2014—2018, 2020 рр.
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Рис. 2. Напрями соціальної відповідальності ТОВ "Елмеханіка" у 2020 р.
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ності праці та має коефіцієнт детермінації R2=0,98,
що у порівнянні з іншими моделями найближче до
1 та свідчить про якість вибраної моделі.

Наступний етап дослідження  — прогнозу"
вання продуктивності праці на 2020 р. Для цього
використовуємо лінійну модель тренду. В резуль"
таті отримано прогноз продуктивності праці ТОВ
"Елмеханіка" за допомогою лінійної моделі трен"
ду на наступний 2020 р. 1053,59 люд."год., тобто
відбувається незначне збільшення продуктив"
ності праці у порівнянні з 2018 р., що може бути
позитивною тенденцією і на що може вплинути
ряд факторів зовнішнього та внутрішнього харак"
теру, зокрема, як зазначалось, попередньо про"
веденого анкетного опитування щодо розуміння
сутності соціальної відповідальності. Графічно
зображений фактичний, теоретичний та прогноз"
ний рівень продуктивності праці ТОВ "Елмехан"
іка", що розрахований за допомогою лінійної мо"
делі тренду подано на рисунку 1. Зображення
прогнозованих рівнів напрямів соціальної відпо"
відальності ТОВ "Елмеханіка" в розрізі кожного
виду графічно подано на рисунку 2.

Отже, як видно із рисунка 2, поліпшення умов
праці власного персоналу займає найбільшу пи"
тому вагу в опитуванні 18,40%, навчання та роз"
виток персоналу 17,80%. Ці напрями соціальної
відповідальності підприємства можуть збільши"
ти продуктивність праці ТОВ "Елмеханіка".

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки, можна стверджувати,

що ефект управління значно підвищиться зав"
дяки врахуванню і правильному використанню
людського фактору у виробництві і управлінні.
Соціальна ефективність проявиться в кращому
виконанні робітничих завдань, а також покра"
щенню умов праці на підприємстві [6].

ТОВ "Елмеханіка" стоїть перед проблемою
оптимального поєднання ділової активності та
відповідальності, що вимагає побудови нової си"
стеми менеджменту, зорієнтованої на людський
потенціал. Головною умовою управління
підприємством повинно стати домінування за"
гальносуспільного інтересу над корпоративним
на основі принципу соціальної відповідальності,
яка сьогодні перебуває в зародковому стані [2].

Таким чином, тільки на засадах соціальної
відповідальності та соціальної етики в уп"
равлінні підприємством можна побудувати пра"
вильні людські відносини та гармонізацію сус"
пільства, що є таким необхідним у досягненні
економічного зростання України та у подаль"
шому формуванні належної методичної бази
оптимізації процесу розвитку трудового колек"
тиву в умовах динамічного бізнес"середовища

для ефективної реалізації цих засад на вітчиз"
няних підприємствах різних форм власності.
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ENSURING OF THE FINANCIAL SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE ENTERPRISES

У статті досліджено питання забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва аграрного сектору. За
період 2010—2018  рр. кількість суб'єктів господарювання в Україні скоротилась на 15,77 %, у тому числі у сільськоM
му, лісовому та рибному господарстві — на 4,97 %. Питома вага суб'єктів господарювання у сільському, лісовому та
рибному господарстві у 2018 р. склала 4,19 %. За проведеним аналізом фінансових результатів до оподаткування
підприємств сільського, лісового та рибного господарства сальдо збільшилось у 4,1 рази. Питома вага кількості
підприємств агропромислового комплексу, які одержали прибуток,  за період 2010—2018 рр. зросла на 24,14 %. ПиM
тома вага підприємств, які одержали збиток, за той же період зменшилась на 55,02 %. В Україні залишається недоM
сконалою практика фінансування фінансовоMкредитними установами (банками, інвестиційними, лізинговими і траM
стовими компаніями, фондами) підприємств сільського господарства.  За досліджуваний період 2010—2018 рр. прямі
іноземні інвестиції в економіку України зменшились на 17,21 %,  у тому числі у сільське, лісове та рибне господарM
ство — на 13,54 %. Питома вага інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство склала у 2018 р. 1,79 % від загальM
ного обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України. За проведеними розрахунками рівня фінансової безM
пеки суб'єктів підприємництва аграрного сектору можна зробити наступні висновки. Рівень фінансової безпеки у
всіх суб'єктів господарювання був вищим у 2014 р. У наступному 2015 р. спостерігається зменшення рівня фінансової
безпеки в діапазоні 11—27 %. За даними 2018 р. рівень фінансової безпеки всіх суб'єктів підприємництва, які було
обрано для дослідження, зменшився і не досяг рівня 2014 р. Це пояснюється погіршенням політичного та економічноM
го стану в країні, зменшенням обсягів фінансових коштів у обороті підприємств.

The article explores the issues of ensuring the financial security of agrarian business entities. For the period 2010—
2018, the number of economic entities in Ukraine decreased by 15.77%, including in agriculture, forestry and fisheries —
by 4.97%. The share of economic entities in agriculture, forestry and fisheries in 2018 amounted to 4.19%. According to
the analysis of financial results before the taxation of enterprises of agriculture, forestry and fisheries, the balance increased
4.1 times. The share of the number of enterprises of the agroindustrial complex that made a profit for the period 2010—
2018 increased by 24.14%. The share of enterprises that received losses decreased by 55.02% over the same period. In
Ukraine, the practice of financing financial and credit institutions (banks, investment, leasing and trust companies, funds)
of agricultural enterprises remains imperfect. In the 2010—2018 period, foreign direct investment in Ukraine's economy
decreased by 17.21%, including in agriculture, forestry and fisheries by 13.54%. The share of investments in agriculture,
forestry and fisheries in 2018 amounted to 1.79% of the total amount of foreign direct investment in the economy of
Ukraine. The following conclusions can be drawn from the calculations of the level of financial security of agrarian
sector entities. The level of financial security for all entities was higher in 2014. In the next 2015, there is a decrease in the
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ВСТУП
Аграрний сектор України є системоутворю"

вальним чинником національної економіки,
який формує продовольчу, екологічну та, у ви"
значених межах, енергетичну безпеку країни,
що також сприяє збереженню суверенності
держави. Основою аграрного сектору є сіль"
ське господарство, яке технологічно пов'яза"
не із переробною промисловістю, зокрема, із
харчовою, легкою, целюлозно"паперовою,
хімічною галузями. Забезпечення фінансової
безпеки підприємств в аграрній сфері економі"
ки як складової фінансової безпеки країни і
підтримка сталого її рівня пов'язана з необхід"
ністю вирішення продовольчої та екологічної
безпеки, тому є стратегічним напрямом еконо"
мічної політики держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний вклад у дослідження різних ас"
пектів забезпечення фінансово"економічної
безпеки аграрного сектору економіки внесли
такі вчені: Безус Р.М. [1], Дуброва Н.П. [1], Па"
щенко О.С. [1], Пристемський О.С. [2], Утен"
кова К.О. [3], Рябенко Г.М. [4], Сарафін О.В.
[4], Хоменко О.А. [5], Терещенко М.А. [6] та
інші. Зважаючи на значний доробок вчених, по"
трібно зауважити, що окремі питання потребу"
ють подальшого, більш детального розгляду на
теоретичному та практичному рівнях. Доціль"
но дослідити питання забезпечення фінансової
безпеки суб'єктів підприємництва аграрного
сектору в сучасних умовах господарювання.

МЕТА СТАТТІ
Аналіз розвитку суб'єктів підприємництва

в аграрному секторі України  та надання нау"
ково"обгрунтованих рекомендацій щодо за"
ходів забезпечення їх фінансової безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для економіки України аграрний сектор
економіки є одним із одним пріоритетних та

level of financial security in the range of 11—27%. According to 2018 data, the level of financial security of all business
entities selected for the survey decreased and did not reach 2014 levels. The following conclusions can be drawn from the
calculations of the level of financial security of agrarian sector entities. The level of financial security for all entities was
higher in 2014. This is explained by the deterioration of the political and economic situation in the country, the decrease
in the volume of financial resources in the turnover of enterprises, the deterioration of the crediting of the subjects of the
agricultural sector, the variability of climatic conditions, which affects the quantity and quality of crop production.

Ключові слова: Україна, аграрний сектор, суб'єкти підприємництва, фінансова безпека,
рівень, загрози, фактори, інтегральний показник.

Key words: Ukraine, agrarian sector, business entities, financial security, level, threats, factors,
integral indicator.

стратегічних напрямів розвитку. Питання ста"
лого розвитку суб'єктів підприємництва в агро"
промисловому комплексі країни є надзвичай"
но актуальним в контексті комплексного забез"
печення належного рівня фінансової безпеки
та управління нею. Водночас ускладнення
фінансових відносин під впливом світової
фінансової кризи актуалізує необхідність роз"
робки й застосування дієвих заходів, поліпшен"
ня фінансового забезпечення суб'єктів підприє"
мництва найбільш пріоритетної в стратегічно"
му плані аграрної сфери. Аналіз динаміки
кількості суб'єктів господарювання в аграрно"
му секторі економіки за період 2010—2018 рр.
дозволив зробити такі висновки (табл. 1).

За досліджуваний період 2010—2018 рр.
кількість суб'єктів господарювання в Україні
скоротилась на 15,77 %, у тому числі у сільсько"
му, лісовому та рибному господарстві — на
4,97%. Потрібно зауважити, що зменшення
кількості суб'єктів господарювання у сільсько"
му, лісовому та рибному господарстві відбу"
лось більш повільними темпами, ніж зменшен"
ня кількості суб'єктів господарювання загалом
по країні. Питома вага суб'єктів господарюван"
ня у сільському, лісовому та рибному госпо"
дарстві у 2018 р. склала 4,19 %. За період 2010—
2018 рр. питома вага суб'єктів господарювання
в агропромисловому секторі збільшилась на
13,86 %. Таким чином, можна відмітити пози"
тивну тенденцію зростання питомої ваги
суб'єктів господарювання у агропромислово"
му секторі.

Проведений аналіз динаміки фінансових ре"
зультатів до оподаткування суб'єктів підприє"
мництва агропромислового за період 2010—
2018 рр. надав можливість зробити такі виснов"
ки (табл. 2).

За проведеним аналізом фінансових резуль"
татів до оподаткування підприємств сільсько"
го, лісового та рибного господарства сальдо
збільшилось у 4,1 рази. Питома вага кількості
підприємств агропромислового комплексу, які
одержали прибуток,  за період 2010—2018 рр.
зросла на 24,14 %. Питома вага підприємств, які
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одержали збиток, за той же період зменшилась
на 55,02 %. Таким чином, можна зробити вис"
новок щодо покращення результатів госпо"
дарської діяльності підприємств агропромис"
лового комплексу за досліджуваний період.

На жаль, українські суб'єкти підприємниц"
тва в аграрному секторі часто стикаються з
проблемою фінансування. В Україні зали"
шається недосконалою практика фінансуван"
ня фінансово"кредитними установами (банка"
ми, інвестиційними, лізинговими і трастовими
компаніями, фондами) підприємств сільського
господарства.  Недосконалість механізму бан"
ківського кредитування суб'єктів підприємниц"
тва аграрного сектора проявляється в незнач"

них обсягах наданих кредитів, високих процен"
тних ставках за кредитами,  наявності простро"
чених банківських кредитів, уповільненні
темпів зростання обсягів кредитування
підприємств. Неефективна система оцінки кре"
дитних ризиків приводить до зростання обсягів
простроченої заборгованості за виданими кре"
дитами. Інвестування аграрного сектора еко"
номіки України також проводиться в обмеже"
них обсягах. Аналіз динаміки обсягів прямих
іноземних інвестицій у агропромисловий сек"
тор України (табл. 3) надає можливість зроби"
ти такі висновки.

За досліджуваний період 2010—2018 рр.
прямі іноземні інвестиції в економіку України

Джерело: складено авторами за даними [7].

Таблиця 1. Динаміка кількості суб'єктів господарювання в Україні всього та у аграрному
секторі зокрема за період 2010—2018 рр., одиниць

Роки 
Назва показника 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Відхилення 
даних 2018 від 

2010, % 
Кількість суб’єктів 
господарювання в 
економіці України - 
усього 

2183928 1701620 1600127 1722070 1932161 1974318 1865530 1805059 1839593 - 15,77 

Кількість суб’єктів 
господарювання у 
сільському, 
лісовому та 
рибному 
господарстві 

80321 61488 68497 71058 75660 79284 74620 76593 76328 - 4,97 

Питома вага 
суб’єктів 
господарювання у 
сільському, 
лісовому та 
рибному 
господарстві у 
загальній кількості 
суб’єктів 
господарювання в 
Україні, %  

3,68 3,61 4,28 4,13 3,92 4,01 3,99 4,24 4,19 13,86 

Роки 
Назва показника 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Відхилення 
даних 2018 від 

2010, % 
Фінансовий 
результат (сальдо) 
до оподаткування 
підприємств 
сільського, лісового 
та рибного 
господарства 

17291804,6 25565903,1 26992680,1 15147264,721677383,5 103137552,7 91109468,3 69344077,3 71478504,8 Зростання у 
4,1 рази 

Підприємства, які 
одержали прибуток 
до загальної 
кількості 
підприємств, % 

69,5 83,02 78,31 79,91 84,2 88,47 87,79 86,24 86,28 24,14 

Підприємства, які 
одержали збиток до 
загальної кількості 
підприємств, % 

30,5 16,98 21,69 20,09 15,8 11,53 12,21 13,76 13,72 - 55,02 

Таблиця 2. Динаміка змін  результатів господарської діяльності суб'єктів підприємництва
у агропромисловому секторі за період 2010—2018 рр.

Джерело: складено авторами за даними [7].
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зменшились на 17,21 %,  у тому числі у сільське,
лісове та рибне господарство — на 13,54 %. Пи"
тома вага інвестицій у сільське, лісове та рибне
господарство склала у 2018 р. 1,79 % від загаль"
ного обсягу прямих іноземних інвестицій в еко"
номіку України. За проведеними дослідження"
ми зарубіжних та український вчених виділено
найбільш привабливі сектори економіки для
інвестування. До них віднесено: сільське госпо"
дарство, лісове господарство, водне господар"
ство, рибальство, житлово"комунальне госпо"
дарство, енергетика, промисловість, туризм,
транспорт, утилізація та переробка відходів [8].
Можна зробити висновок, що збільшення об"
сягів інвестування у агропромисловий комп"
лекс країни покращить фінансово"економічний
стан агропромислового сектора та надасть
можливість підняти рівень продовольчої без"
пеки країни.

На рівень фінансової безпеки впливає ціла
низка факторів, які умовно поділяють на
зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів
відносять ті, на які вплив суб'єктів підприєм"
ництва є мінімальним. До зовнішніх факторів,
які несуть загрози фінансовій безпеці, можна
віднести такі: нераціональна структура регіо"
нального бюджету, зменшення рівня дотацій із
загальнодержавного бюджету, зниження
ефективності системи оподаткування, зростан"
ня кількості та обсягів податків, криміналіза"
ція економіки, зростання динаміки кількості
економічних злочинів, зростання величини
збитків, завданих в результаті економічних
злочинів у грошовому еквіваленті, збільшення
обсягів позабанківського грошового обігу, зро"
стання питомої ваги тіньового сектору в еко"
номіці регіону, зниження обсягів інвестування
аграрного сектора економіки в цілому та окре"
мих суб'єктів підприємництва аграрної сфери
зокрема, зниження обсягів видачі короткост"

рокових кредитів та невигідні умови кредиту"
вання, нерозвинута система фінансового кре"
дитування іншими фінансовими установами
крім банків, зниження платоспроможності на"
селення. До внутрішніх факторів, які несуть
загрози фінансовій безпеці суб'єктам підприє"
мництва аграрного сектору, можна віднести
такі: зменшення кількості населених пунктів у
сільській місцевості, зменшення площини зе"
мель, придатних для ведення сільськогоспо"
дарських робіт, зменшення кількості сільсько"
го населення за рахунок різних чинників: ур"
банізації, міграції, зниження народжуваності,
зменшення обсягів виробництва продукції рос"
линництва і тваринництва, зниження рівня вро"
жайності сільськогосподарських культур,
зменшення поголів'я робочих та продуктивних
тварин у господарствах регіону, нарощування
імпорту продукції агропромислового сектору.
Ідентифікація загроз та розробка заходів щодо
запобігання або мінімізації загрозам, дозволяє
суб'єкту підприємництва утримувати рівень
фінансової безпеки і попередити настання бан"
крутства. Ризики, пов'язані з фінансовою діяль"
ністю підприємства, за своїми негативними на"
слідками відносяться до категорії найбільш не"
безпечних.

Фінансова безпека суб'єктів підприємниц"
тва агропромислового комплексу забезпечує
захищеність економічних інтересів від зов"
нішніх та внутрішніх загроз та забезпечує не"
залежність від залучених коштів. Фінансові
відносини між суб'єктами господарювання та
іншими контрагентами виникають при залу"
ченні грошових ресурсів для формування ак"
тивів підприємств та при реалізації готової про"
дукції. Фінансові ресурси є абсолютно ліквід"
ним активом. Відповідно фінансова безпека
відображає надійність фінансового стану
підприємства.  Фінансові процеси пов'язані із

Роки 
Назва показника 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Відхилення 
даних 2018 від 

2010, % 
Прямі іноземні 
інвестиції в економіку 
України - усього 

38 992,9 45 370,0 48 197,6 51 705,3 53 704,0 38 356,8 32 122,5 31 230,3 32 281,9 - 17,21 

У тому числі у  
сільське, лісове та рибне 
господарство 

669,2 719,5 725,3 717,8 776,9 617,0 502,2 586,2 578,6 -13,54 

Питома вага інвестицій у 
сільське господарство у 
загальному обсязі 
прямих іноземних 
інвестицій в економіку 
України, % 

1,72 1,59 1,50 1,39 1,45 1,61 1,56 1,87 1,79 4,07 

Таблиця 3. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку України та, зокрема,  у
агропромисловий сектор за період 2010—2018 рр., млн дол. США

Джерело: складено авторами за даними [7].



32
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2019

рухом грошових коштів і обслуговують біль"
шість господарських операцій. Рівень фінансо"
вої безпеки вимірюється інтегральним показ"
ником, який розраховується на основі окремих
одиничних показників. Алгоритм розрахунку
рівня фінансової безпеки суб'єкту підприєм"
ництва аграрного сектору такий.

Етап 1. Формування системи одиничних по"
казників.

Етап 2. Розрахунок арифметичних значень
величин одиничних показників за форму"
лами. Кожен одиничний показник має ре"
комендоване значення. Це дозволяє виді"
лити індикатори, які не відповідають нор"
мам, а також визначити негативні сторони
розвитку суб'єктів підприємництва аграр"
ного сектору.

Етап 3. Проводиться формування
рівнянь бажаності за всіма одиничними по"
казниками фінансової безпеки. Оцінка
рівня фінансової безпеки  суб'єкту підприє"
мництва аграрного сектору передбачає
приведення різних критеріїв її досліджен"
ня до єдиного універсального параметру, а
саме до інтегральному показника. Під кри"
терієм бажаності розуміється граничне
кількісний вимір відносного значення кон"
кретного одиничного показника, який виз"
начається за допомогою функції Харрінг"
тона.

Етап 4. Розраховується інтегральний показ"
ник фінансової безпеки суб'єкту підприємниц"
тва аграрного сектору за допомогою визначен"
ня середньо геометричного значення.

Етап 5. Проводиться процедура порівнян"
ня отриманого результату із шкалою Харрінг"
тона. Порівнюючи отриману величину інтег"
рального показника рівня фінансової безпеки
підприємства з діапазоном у відповідності з
теорією Харрінгтона (табл. 4), можна зробити
висновки про рівень фінансової безпеки суб'єк"
ту підприємництва аграрного сектору у якісно"
му вимірі.

Оцінку рівня фінансової складової еконо"
мічної безпеки суб'єкта підприємництва аграр"
ного сектору доцільно здійснювати за допомо"
гою таких одиничних показників  (табл. 5) [11]:

— коефіцієнт автономії дозволяє визначи"
ти рівень залежності підприємства від залуче"
них коштів;

— показник ліквідності дозволяє визначи"
ти спроможність підприємства за вимогою кре"
дитора сплатити заборгованість;

— коефіцієнт рентабельності активів доз"
воляє визначити рівень ефективності викорис"
тання наявних у підприємства фінансово"інве"

стиційних ресурсів.
За наведеним алгоритмом визначення рівня

фінансової безпеки було обстежено 9 суб'єктів
підприємництва аграрного сектору Київської,
Чернігівської та Черкаської областей та роз"
раховано їх рівень фінансової безпеки (табл. 6).

За проведеними розрахунками рівня фінан"
сової безпеки суб'єктів підприємництва аграр"
ного сектору можна зробити наступні виснов"
ки. Рівень фінансової безпеки у всіх суб'єктів
господарювання був вищим у 2014 р. У наступ"
ному 2015 р. спостерігається зменшення рівня
фінансової безпеки в діапазоні 11—27 %. За да"
ними 2018 р. рівень фінансової безпеки всіх
суб'єктів підприємництва, які було обрано для
дослідження, зменшився і не досяг рівня 2014 р.
Це пояснюється погіршенням політичного та
економічного стану в країні, зменшенням об"
сягів фінансових коштів у обороті підприємств,
погіршенням стану кредитування  суб'єктів
підприємництва аграрного сектора, мінливістю
кліматичних умов, що впливає на кількість та
якість продукції рослинництва. Аналіз розра"
хованих величин рівня фінансової безпеки
суб'єктів підприємництва аграрного сектору за
шкалою Харрінгтона надав можливість визна"
чити наступне: у 2014 р. — 6 суб'єктів підприє"

Діапазон 
значень Характеристика оцінки 

0,00 – 0,20 незадовільний рівень економічної безпеки 
0,21 – 0,36  низький рівень економічної безпеки  
0,37 – 0,62 задовільний рівень економічної безпеки 
0,63 – 0,79 добрий рівень економічної безпеки  
0,80 – 1,00 відмінний рівень економічної безпеки  

Таблиця 4. Діапазони значення інтегрального
показника рівня фінансової безпеки

відповідно до теорії Харрінгтона

Джерело: складено авторами за даними [10].

Таблиця 5. Одиничні показники для розрахунку
рівня фінансової безпеки суб'єктів
підприємництва аграрного сектору

Джерело: складено авторами.

Показник Формула для 
розрахунку Позначення 

Рекомен-
довані 

нормативні 
значення 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

ПЗ
ГККал =

 ГК – грошові кошти та їх 
еквіваленти; ПЗ – рівень 
поточних зобов’язань 
підприємства 

 
≥0,2-0,25 

Коефіцієнт 
автономії ВБ

ВККа =
 

 

ВК – власний капітал 
підприємства; ВБ – 
валюта балансу 
підприємства 

 
≥0,5 

Коефіцієнт 
рентабельнос-
ті активів 

А
Пр

К ч
Ра =

 Прч – чистий прибуток; 
А – середнє значення 
вартості активів 

 
>0 і зростає
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мництва мали задовільний рівень фінансової
безпеки, 1 — добрий, 2 — низький; у 2018 р. —
3— задовільний, 5 — низький,1 — незадовіль"
ний рівень. Таким чином, можна зробити вис"
новок, що рівень фінансової безпеки суб'єктів
підприємництва аграрного сектору за період
дослідження 2014—2018 рр. знизився. Таким
чином, можна зробити висновок, що суб'єктам
підприємництва аграрного сектору не вистачає
фінансових коштів для розвитку.

Ситуація для вітчизняних суб'єктів підприє"
мництва аграрного сектору погіршується тим,
що працюючи у конкурентному середовищі та
маючи можливість виходу із своєю продукцією
на зовнішній ринок, вони не отримають такої
фінансової підтримки у вигляді дотацій на
сільськогосподарську продукції від держави,
яку мають можливість отримати товаровироб"
ники аграрної продукції в інших країнах. Ця
ситуація відбивається на цінах та обсягах про"
дукції суб'єктів підприємництва аграрної сфе"
ри, яка експортується до інших країн. Виникає
необхідність напрацювання державних стра"
тегій та програм в аграрній сфері, які б врахо"
вували внутрішні та зовнішні фактори, сучасні
умови та загрози,  перехід на продаж землі та
програми  розвитку малих, середніх та великих
суб'єктів підприємництва в аграрній сфері [12].

Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів
підприємництва аграрного сектору економіки
на рівні "добрий" та "задовільний" сприятиме
стабільній роботі агропромислових під"
приємств та забезпеченню належного рівня
продовольчої, національної і екологічної без"
пеки держави, як визначено в Стратегії розвит"
ку аграрного сектору економіки на період до
2020 року [12]. Відповідно до Стратегії, пріо"
ритетними напрямами досягнення стратегічних
цілей в галузі аграрного сектору, для держави
та підприємств будь"якої форми власності є
наступні:

— забезпечення про"
довольчої безпеки дер"
жави за рахунок ство"
рення необхідного обся"
гу державних запасів
продовольчих продуктів;

— збільшення обсягів
виробництва агропро"
мислової продукції суб"
'єктами підприємництва
за рахунок впроваджен"
ня інновацій;

— покращення струк"
тури експорту агропро"
мислової продукції;

— забезпечення якості та безпечності хар"
чових продуктів;

— впровадження системи впровадження на
всіх підприємства агропромислового комплек"
су та харчової промисловості системи управ"
ління якістю та систем сертифікації виробниц"
тва і стандартизації продукції;

— створення системи логістики та розвиток
ринкової інфраструктури;

— проведення моніторингу та прогнозуван"
ня ринку агропромислової продукції, реагуван"
ня на ринкові ризики.

Впровадження Концепція стратегічного уп"
равління, зорієнтованою на "потреби завтраш"
нього дня",  є підгрунтям управління фінансо"
вою безпекою на засадах "твердих змін" та на"
становою такого управління, зорієнтованого на
досягнення стратегічних цілей суб'єктів підприє"
мництва аграрного сектору. Слід зазначити, що
світова практика підприємництва виявила, що
організації, які досягли значних результатів у
конкурентній боротьбі, завдячують цьому впро"
вадженню концепції стратегічного управління.

ВИСНОВКИ
Фінансова безпека суб'єктів підприємниц"

тва аграрного сектору пов'язана із їх здатністю
досягати належного рівня конкурентоспро"
можності за умови зниження впливу негатив"
них зовнішніх та внутрішніх факторів. Врахо"
вуючи те, що ризики, які пов'язані із фінансо"
вою діяльністю підприємства, відносяться до
категорії найбільш небезпечних за своїми не"
гативними наслідками, доцільно забезпечити
моніторинг та своєчасну діагностику рівня
фінансової безпеки суб'єктів підприємництва
аграрного сектору.
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2014 0,4516 0,5123 0,6872 0,3957 0,3513 0,3787 0,4955 0,4898 0,3065 
2015 0,3282 0,4541 0,5133 0,3114 0,3081 0,3263 0,4116 0,3974 0,2369 
2016 0,3456 0,4326 0,4812 0,3187 0,3116 0,2987 0,4385 0,3265 0,2043 
2017 0,3301 0,4542 0,4496 0,3236 0,2936 0,2439 0,4543 0,2965 0,1932 
2018 0,3461 0,4939 0,4875 0,3613 0,2689 0,2316 0,4642 0,2152 0,1961 

Таблиця 6. Результати розрахунків рівня фінансової безпеки
вибраних для дослідження суб'єктів підприємництва аграрного

сектору за період 2014—2018 рр.

Джерело: розраховано авторами.
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THE CURRENT STANDARD AND BASIC EFFICIENCY OF VIRAL PRODUCTS
IN THE MYKOLAYIV REGION

У статті визначено, що розвиток соціальноMекономічного становища регіону залежить від його функціональноM
го стану, особливо сільського господарства, що розвиває економіку, забезпечує продовольчу безпеку регіону та підвиM
щення життєвого рівня населення. Миколаївська область володіє вагомим природноMресурсним потенціалом для
розвитку сільськогосподарської діяльності.

Проведені розрахунки показали, що в Миколаївській області за останні три роки виробництво сільськогоспоM
дарської продукції в усіх категоріях господарств зменшується. У структурі валової продукції сільськогосподарсьM
ких підприємств рослинництво становить 95%, а тваринництво — 5%, тоді як у господарствах населення ці показниM
ки знаходяться на рівні 65% та 35% відповідно. Також у складі продукції рослинництва найбільша частка належить
зерновим та зернобобовим, друге місце посідають технічні культури, далі картопля, овочі та баштанні продовольчі
культури. В Миколаївській області значна увага приділяється і галузі тваринництва, виробництво якої в основному
зосереджено в господарствах населення.

Обгрунтовано, що на ефективність сільськогосподарського виробництва в Миколаївській області впливає, ряд
визначених зовнішніх та внутрішніх факторів. Нейтралізація їх негативного впливу сприятиме підвищенню ефективM
ності виробництва сільськогосподарської продукції, чого можна досягти шляхом: технічного оновлення сільського
господарства; розширенням та зміцненням маркетингової інфраструктури; вдалого поєднання тваринницької та росM
линницької галузей; розвитку кооперації; впровадженням державної підтримки та вдосконаленням системи кредиM
тування аграрного виробництва.

The article determines that the development of the socioMeconomic status of a region depends on its functional state,
especially agriculture, which develops the economy, provides food security for the region and enhances the standard of
living of the population. The Mykolaiv region possesses considerable naturalMresource potential for development of
agricultural activity. The total land fund of the region is 2 million hectares of agricultural land, of which 1,7 hectares of
arable land, which is 5% of the area of Ukraine.

The calculations showed that in the Mykolaiv region over the last three years, agricultural production in all categories
of farms is decreasing. In the structure of gross output of agricultural enterprises, crop production is 95% and animal
husbandry is 5%, while in households, these figures are at the level of 65% and 35% respectively. In turn, in the crop
production the largest share belongs to cereals and legumes, the second place is occupied by industrial crops, followed
by potatoes, vegetables and melons. In the Mykolaiv region considerable attention is also paid to the livestock industry,
whose production is mainly concentrated in households.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрний сектор є важливою стратегічною

галуззю української національної економіки,
оскільки має визначальне значення у досяг"
ненні продовольчої безпеки держави та ваго"
ме місце в загальній структурі валового внут"
рішнього продукту країни. З його базовою скла"
довою, сільським господарством, він формує
продовольчу та у визначених межах економіч"
ну, екологічну та енергетичну безпеку, забез"
печує розвиток технологічно пов'язаних галу"
зей господарського комплексу країни та фор"
мує соціально"економічні основи розвитку
сільських територій.

В умовах сьогодення відбуваються суттєві
перетворення, які спрямовані на підвищення
ефективності функціонування сільського госпо"
дарства як країни загалом, так і окремих регіонів.
Поряд з цим відбувається переорієнтація вироб"
ників на вирощування культур, які економічно
вигідні, спрощується структура посівних площ,
порушуються агротехнічні умови. Усе це змушує
звернути увагу на обгрунтування та введення в
дію механізмів підвищення економічної ефектив"
ності сільськогосподарського виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У працях вітчизняних науковців і фахів"
ців основам підвищення ефективності сіль"
ськогосподарського виробництва присвячено
достатньо багато досліджень: В.Г. Андрійчука
[2], Т.Ю. Білоусько [3], Н.І. Дучинської [4],
Т.Я. Іваненко [6], М.І. Ковальчука [7], В.С. Куш"
нірука [8], І.І. Червена, О.В. Шебаніної [12] та
багато інших. У них грунтовно висвітлено за"
гальні підходи до вивчення економічної ефек"
тивності виробництва в аграрному секторі.
Однак залишається ще достатньо широке коло
проблем, яке вимагає ретельнішого досліджен"
ня та аналізу, особливо на регіональному рівні.

It is determined that at this point in time the economic efficiency of production of products in the Mykolaiv region is
unambiguous to characterize, since the production and sale of certain types of agricultural products have certain features.
The production of grain, sunflower seeds, vegetables and milk is profitable and the production of potatoes, fruits, berries
and eggs is unprofitable. It is substantiated that a number of certain external and internal factors influence the efficiency
of agricultural production in the Mykolaiv region. The neutralization of their negative impact will help to increase the
efficiency of agricultural production, which can be achieved by: technical updating of agriculture; expanding and
strengthening the marketing infrastructure; successful combination of livestock and crop industries; development of
cooperation; introduction of state support and improvement of the credit system of agricultural production.

Ключові слова: сільське господарство, економічна ефективність, сільськогосподарська про�
дукція, виробництво, рентабельність, рослинництво, тваринництво.

Key words: agriculture, economic efficiency, agricultural production, production, profitability,
crop production, animal husbandry.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасного ста"

ну виробництва сільськогосподарської про"
дукції та визначення основних напрямів підви"
щення її ефективності на прикладі Миколаївсь"
кої області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним із найбільших секторів економіки
Миколаївської області є сільське господарство,
яке являє собою вирощування сільськогоспо"
дарських культур і розведення худоби. Розви"
ток соціально"економічного становища регіо"
ну залежить від його функціонального стану,
особливо сільського господарства, що розви"
ває економіку, забезпечує продовольчу безпе"
ку регіону та підвищення життєвого рівня на"
селення. Миколаївська область володіє ваго"
мим природно"ресурсним потенціалом для роз"
витку сільськогосподарської діяльності. За"
гальний земельний фонд області становить
2 млн га сільськогосподарських угідь, з них
1,7 га ріллі, що становить 5% площі України [1].

Наповнення ринку продовольчою продук"
цією здійснюють сільськогосподарські підприє"
мства, фермерські господарства та господар"
ства населення. В Миколаївській області вироб"
ничу діяльність здійснюють понад 750 велико"
товарних сільськогосподарських підприємств,
3,9 тис. фермерських господарств та понад
220 тис. господарств населення. Щороку аг"
рарії Миколаївщини в середньому виробляють
більше 2 млн тонн зернових культур, 500 тис.
тонн насіння соняшнику, 400 тис. тонн овочів,
в межах 40 тис. тонн ягід та фруктів і 50 тис.
тонн винограду [1]. Стосовно оцінки резуль"
татів роботи сільськогосподарського вироб"
ництва, доцільно буде визначити динаміку ви"
робництва його валової продукції в постійних
цінах 2010 року (табл. 1). Валова продукція
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сільського господарства включає продукти
рослинного і тваринного походження.

Проведені розрахунки свідчать про те, що
за останні три роки в Миколаївській області ви"
робництво сільськогосподарської продукції в
усіх категоріях господарств зменшується. Так,
у 2018 році порівняно з 2016 роком вартість ва"
лової продукції в постійних цінах 2010 року
скоротилася майже на 4%.

Дослідження показали, що спостерігаєть"
ся збільшення виробництва валової продукції
сільського господарства тільки в фермерських
господарствах. За 2018 рік вони виробили
1456,8 млн грн валової продукції у постійних
цінах 2010 року, що на 4 % більше порівняно з
2016 роком, при цьому слід відмітити, що найб"
ільший приріст дає виробництво продукції тва"
ринництва — 47%.

У структурі валової продукції сільськогос"
подарських підприємств рослинництво стано"
вить 95%, а тваринництво — 5%, тоді як у гос"
подарствах населення дані показники знахо"
дяться на рівні 65% та 35% відповідно. У складі
продукції рослинництва найбільша частка на"
лежить зерновим та зернобобовим, друге місце
посідають технічні культури, далі картопля,
овочі та баштанні продовольчі культури (табл.
2).

Як свідчать дані таблиці 2, за період 2016—
2018 років спостерігається збільшення обсягів
виробництва плодів і ягід на 37%, овочів — на
3%, але за одночасного скорочення обсягів ви"
робництва зернових і зернобобових культур,
насіння соняшнику, картоплі. Для аналізу

Види продукції 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р.  
у % до 
2016 р. 

Господарства усіх категорій 
Продукція сільського господарства 9714,0 8833,8 9362,7 96,38 
     в тому числі     
       продукція рослинництва 8065,3 7197,9 7815,8 96,91 
       продукція тваринництва 1648,7 1635,9 1546,9 93,83 

Сільськогосподарські підприємства 
Продукція сільського господарства 5651,4 5042,6 5536,5 97,97 
     в тому числі     
       продукція рослинництва 5395,7 4800,8 5280,7 97,87 
       продукція тваринництва 255,7 241,8 255,8 100,04 

в тому числі фермерські господарства 
Продукція сільського господарства 1397,6 1209,3 1456,8 104,24 
     в тому числі     
       продукція рослинництва 1386,6 1195,4 1440,6 103,89 
       продукція тваринництва 11,0 13,9 16,2 147,27 

Господарства населення 
Продукція сільського господарства 4062,6 3791,2 3826,2 94,18 
     в тому числі     
       продукція рослинництва 2669,6 2397,1 2535,1 94,96 
       продукція тваринництва 1393,0 1394,1 1291,1 92,68 

Таблиця 1. Вартість валової продукції сільського господарства в постійних цінах 2010 року,
виробленої в Миколаївській області, млн грн

Джерело: побудовано на основі [3].

Види продукції 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р.
 у % до 
2016 р. 

Зерно 2725,5 2674,6 2673,4 98,09 
Насіння соняшнику 1162,3 875,8 1087,2 93,54 
Картопля 268,4 183,0 171,4 63,86 
Овочі 500,9 554,5 515,6 102,93 
Плоди та ягоди 31,1 28,6 42,5 136,66 

Таблиця 2. Виробництво основних видів
продукції рослинництва в Миколаївській

області, тис. т

Джерело: побудовано на основі [3].

Види продукції 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р. 
(+,-) до 
2016 р. 

Сільськогосподарські підприємства 
Зерно 69,3 68,2 69,6 0,3 
Насіння соняшнику 76,9 75,4 73,7 -3,2 
Картопля 1,3 1,6 2,4 1,1 
Овочі 55,1 61,3 60,3 5,2 
Плоди та ягоди 27,0 8,6 30,1 3,1 

в тому числі фермерські господарства 
Зерно 19,9 18,2 20,1 0,2 
Насіння соняшнику 22,0 22,3 23,1 1,1 
Картопля 1,1 1,4 1,4 0,3 
Овочі 6,0 5,5 5,7 -0,3 
Плоди та ягоди 2,2 0,4 2,8 0,6 

Господарства населення 
Зерно 30,7 31,8 30,4 -0,3 
Насіння соняшнику 23,1 24,6 26,3 3,2 
Картопля 98,7 98,4 97,6 -1,1 
Овочі 44,9 38,7 39,7 -5,2 
Плоди та ягоди 73,0 91,4 69,9 -3,1 

Таблиця 3. Структура виробництва основних
видів продукції рослинництва в

Миколаївській області (у % до загального
виробництва)

Джерело: побудовано на основі [3].
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діяльності окремих сільськогосподарських то"
варовиробників було визначено структуру ви"
робництва основних видів продукції рослин"
ництва за категоріями господарств у Мико"
лаївській області за досліджувані роки (табл.
3).

Аналіз даних таблиці показує, що за до"
сліджуваний період не відбулося істотних змін
у співвідношенні різних сільськогосподарських
структур. Значна частка виробництва зерна та
насіння соняшнику припадає на сільськогоспо"
дарські підприємства. У виробництві картоплі,
плодів і ягід істотну роль відіграють господар"

ства населення. В 2016 році виробництво
овочів було розподілено між сільськогос"
подарськими підприємствами і господар"
ствами населення майже порівну, в подаль"
шому спостерігається збільшення частки
виробництва овочів у сільськогосподар"
ських підприємствах. За досліджуваний пе"
ріод частка у виробництві зернових різних
сільськогосподарських структур майже не
змінилася. Водночас спостерігається підви"
щення ролі сільськогосподарських під"
приємств у виробництві картоплі, овочів,
плодів і ягід, а в господарствах населення
збільшилась частка виробництва насіння
соняшнику.

У Миколаївській області значна увага при"
діляється і галузі тваринництва, стан та вироб"
ництво продукції якої подано в таблиці 4.

За даними таблиці 4 можна відмітити, що
в Миколаївській області виробництво про"
дукції тваринництва в основному зосеред"
жено в господарствах населення. З метою
забезпечення сталого розвитку цієї галузі

в області розроблено та затверджено ряд про"
грам, основним завданням яких є забезпечен"
ня рентабельного ведення тваринництва за ра"
хунок нарощування обсягів виробництва тва"
ринницької продукції та доведення їх до рівня,
який би забезпечив мінімальні норми спожи"
вання населенням, впровадження перспектив"
них ресурсозберігаючих технологій, створен"
ня міцної кормової бази, забезпечення зрос"
тання рівня продуктивності тварин, зупинення
спаду скорочення чисельності худоби [10].

Однією з найбільш актуальних проблем ста"
білізації і подальшого прискореного розвитку

виробництва сільськогоспо"
дарської продукції є підви"
щення його ефективності.
Ефективність виробництва є
узагальнюючою економіч"
ною категорією, якісна ха"
рактеристика якої відобра"
жається у високій результа"
тивності використання жи"
вої та уречевленої праці в за"
собах виробництва. Вона
визначається відношенням
одержаних результатів до
витрат засобів виробництва і
живої праці [11].

Сутність економічної
ефективності виробництва
сільськогосподарської про"
дукції полягає в одержанні
максимального результату з

Продукція 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р. 
у % до 
2016 р. 

Господарства усіх категорій 
М’ясо (у забійній вазі), тис. т 31,0 29,9 34,5 111,29 
Молоко, тис. т 341,6 342,2 324,6 95,02 
Яйця, млн шт. 271,5 252,7 240,1 88,43 
Вовна, т 124,0 132,0 146,0 117,74 

Сільськогосподарські підприємства 
М’ясо (у забійній вазі), тис. т 3,8 3,5 3,6 94,74 
Молоко, тис. т 40,3 41,6 46,3 114,89 
Яйця, млн шт. 131,2 117,7 107,7 82,09 
Вовна, т 10 14 15 150,00 

в тому числі фермерські господарства 
М’ясо (у забійній вазі), тис. т 0,2 0,2 0,1 50,00 
Молоко, тис. т 2,6 3,0 3,9 150,00 
Яйця, млн шт. 0,2 0,3 0,4 200,00 
Вовна, т 2 6 7 350,00 

Господарства населення 
М’ясо (у забійній вазі), тис. т 27,2 26,4 30,9 113,60 
Молоко, тис. т 301,3 300,6 278,3 92,37 
Яйця, млн шт. 140,3 135 132,4 94,37 
Вовна, т 114 118 131 114,91 

Таблиця 4. Виробництво продукції тваринництва
в Миколаївській області

Джерело: побудовано на основі [3].
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Рис. 1. Вартість валової продукції сільського господарства
в постійних цінах 2010 року на одну особу населення та на 1 га
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Джерело: побудовано на основі [3].
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одиниці виробничого ресурсу. Для її визна"
чення застосовують систему показників, які
обчислюють відношенням обсягів виробле"
ної продукції, товарної продукції, доходу
до окремих видів витрат, окремих видів ре"
сурсів (земельних, трудових, матеріальних)
[2; 4]. Усі ці показники дають можливість
охарактеризувати економічну ефективність
сільськогосподарських товаровиробників.

Виробництво валової продукції сіль"
ського господарства в постійних цінах 2010
року в розрахунку на одну особу та на 1 га
сільськогосподарських угідь представлено
на рисунку 1.

Розраховані показники свідчать про
зменшення розрахованого показника. Так,
вартість валової продукції сільського гос"
подарства в 2018 році порівняно з 2016 ро"
ком на одну особу населення в Мико"
лаївській області скоротилася на 2%, а на
1 га сільськогосподарських угідь — на 4%.

Основними напрямами збільшення вироб"
ництва продукції галузі рослинництва є на"
самперед підвищення ефективності використан"
ня землі, у тому числі за рахунок використання
науково обгрунтованого чергування вирощува"
них культур, удосконалення структури посівних
площ та підвищення урожайності, збільшення
обсягів застосування органічних і мінеральних
добрив, засобів захисту рослин тощо [7]. Тому
одним із найважливіших натуральних показників
економічної ефективності виробництва сільсько"
господарської продукції є урожайність сільсько"
господарських культур (табл. 5).

За даними таблиці 5 видно, що урожайність
сільськогосподарських культур у Мико"
лаївській області за останні три роки зазнала
певних змін: так урожайність зернових та зер"
нобобових культур зменшилася на 6%, соняш"
нику — на 7%, картоплі — на 35%, при цьому
зростає урожайність овочів на 6%, та плодів —
на 34%.

У своєму розвитку тваринництво нерозрив"
но пов'язане з рослинництвом, оскільки ефек"
тивність роботи та економічний розвиток га"
лузі залежить від наявної кормової бази. Так,
чим вищий показник врожайності культур та
ефективніше використання земельного потен"
ціалу, тим більше тваринницької продукції
може бути вироблено в господарстві. Тварин"
ництво в меншій мірі, ніж рослинництво, зале"
жить від природно"кліматичних умов, тут не
так явно виражена сезонність виробництва,
можна спостерігати більш рівномірне викори"
стання основних та оборотних засобів вироб"
ництва та робочої сили впродовж року, своє"
часне та стабільне одержання виручки від реа"
лізації продукції [5].

Показники продуктивності худоби та птиці
в Миколаївській області можна характеризу"
вати в таблиці 6.

Види сільськогосподарських 
культур 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

2018 р. 
у % до 
2016 р. 

Культури зернові та зернобобові 32,7 30,6 30,8 94,19 
Соняшник 20,8 16,4 19,4 93,27 
Картопля 141,5 96,8 91,5 64,66 
Культури овочеві 263,1 290,2 279,3 106,16 
Культури плодові та ягідні 66,7 62,5 89,6 134,33 

Таблиця 5. Урожайність основних
сільськогосподарських культур у Миколаївській

області, ц/га

Джерело: побудовано на основі [3].

Продукція 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р.  
у % до 
2016 р. 

Середній річний удій 
молока від однієї корови, кг 4208 4321 4275 101,59 

Середній річний настриг 
вовни від однієї вівці, кг 4,0 4,3 3,7 92,50 

Середня річна несучість 
курей-несучок, шт 258 269 263 101,94 

Таблиця 6. Продуктивність худоби та птиці
в Миколаївській області

Джерело: побудовано на основі [3].

Виробнича собі-
вартість 1 ц, грн Ціна реалізації 1 ц, грн Комерційна собівартість 

1 ц, грн 
Прибуток від реалізації 1 

ц, грн 
Рівень рентабельності, 

% Продукція 
2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 

Зерно 243,45 269,88 401,51 474,03 319,42 358,57 82,09 115,46 25,7 32,2 
Насіння 
соняшнику 

498,01 439,32 892,21 904,40 594,81 655,36 297,40 249,04 50,0 38,0 

Картопля 204,80 224,44 511,37 475,77 563,80 607,63 -52,43 -131,86 -9,3 -21,7 
Овочі 124,10 142,43 171,02 190,51 135,19 164,80 35,83 25,71 26,5 15,6 
Плоди та ягоди 702,94 349,22 651,11 303,22 732,40 431,94 -81,30 -128,72 -11,1 -29,8 
Молоко 433,77 533,56 720,25 772,49 493,66 600,22 226,59 172,26 45,9 28,7 
Яйця, шт. 1,18 1,49 1,17 1,55 1,37 1,65 -0,20 -0,10 -14,5 -6,0 
Вовна 3076,43 3689,33 2483,22 2805,45 4348,89 … -1865,68 … -42,9 … 

Таблиця 7. Економічна ефективність виробництва і реалізації основних видів
сільськогосподарської продукції в Миколаївської області

Джерело: власні розрахунки на основі даних статистичної звітності Миколаївської області і [3].
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Проведені розрахунки основних показників
продуктивності худоби та птиці в Мико"
лаївській області свідчать про їх коливання.
Так, у 2018 році порівняно з 2016 роком треба
відмітити зменшення валового настригу вовни
від однієї вівці майже на 8%.

Основні вартісні показники економічної
ефективності виробництва і реалізації основ"
них видів сільськогосподарської продукції в
Миколаївській області представлено в таблиці
7.

Як свідчать дані таблиці 7, за період 2017—
2018 років економічна ефективність вироб"
ництва та реалізації основних видів сільсько"
господарської продукції в Миколаївській об"
ласті характеризується суперечливими тен"
денціями. Попри підвищення як виробничої,
так і комерційної собівартості 1 ц зерна,
стрімке підвищення ціни реалізації зумовило
зростання прибутковості цієї галузі. В птахі"
вництві аналогічна тенденція зумовила зни"
ження рівня збитковості. За досліджуваний
період економічна ефективність виробницт"
ва та реалізації плодів і ягід поліпшилась, але
зниження цін на продукцію призвело до
підвищення рівня збитковості цієї галузі.
Економічна ефективність виробництва та ре"
алізації картоплі, овочів і молока погірши"
лась, бо за цей період відбулося підвищення
виробничої і комерційної собівартості 1 ц цієї
продукції, і відповідно зниження рівня рен"
табельності їх реалізації. Завдяки підвищен"
ню ціни реалізації 1 ц овочів і молока, їх реа"
лізація залишилась прибутковою. Економіч"
на ефективність виробництва соняшнику
поліпшилася, бо відбулося зниження собівар"
тості виробництва 1 ц, а економічна ефек"
тивність реалізації соняшника погіршилася,
бо підвищення комерційної собівартості 1 ц
соняшнику зумовило зниження рентабель"
ності його реалізації.

Отже, підвищення ефективності сільського
господарства залежить від ряду факторів. До
них належать доступність і якість сільськогос"
подарських ресурсів, як"от: земля, вода, на"
сіння і добрива, доступ до сільськогосподарсь"
ких кредитів і страхування врожаю, забезпе"
чення вигідних цін на сільськогосподарську
продукцію, а також зберігання і ринок збуту,
зокрема.

На підставі проведеного аналізу можна
стверджувати, що для підвищення ефектив"
ності сільськогосподарського виробництва ос"
новними завданнями є:

— технічне оновлення сільського господар"
ства, що призведе до підвищення доходів;

— забезпечення зрошувального обладнан"
ня, оскільки продуктивність врожаю залежить
не тільки від якості вкладених матеріалів, але і
від зрошувальних споруд особливо це стосуєть"
ся півдня Україні і Миколаївської області зок"
рема;

— розширення та зміцнення маркетингової
інфраструктури, щоб допомогти фермерам
продавати свою продукцію за вигіднішими ціна"
ми. Виконати належні заходи щодо впровад"
ження продукції на ринки збуту. Крім того,
запровадити цінову політику підтримки, яка
гарантує селянам мінімальні ціни;

— забезпечення якісними матеріалами для
вирощування сільськогосподарської продукції
в необхідний час та за контрольованими ціна"
ми;

— підвищення кваліфікації належних пра"
цівників;

— покращення інвестиційного клімату;
— створення кооперації між фермерами і

окремо господарствами населення;
— раціональне поєднання рослинництва та

тваринництва для отримання синергетичного
ефекту, що призведе до скорочення витрат та
підвищенню доходів;

— впровадження державної підтримки та
вдосконалення системи кредитування аграрно"
го виробництва (інтегрована схема сільського
кредитування).

ВИСНОВКИ
Таким чином, нині економічну ефек"

тивність виробництва сільськогосподарської
продукції в Миколаївські області однознач"
но охарактеризувати не можливо, оскільки
виробництво і реалізація окремих її видів
мають певні особливості. Виробництво зерна,
насіння соняшнику, овочевих культур і моло"
ка є прибутковим, а виробництво картоплі,
плодів, ягід і яєць є збитковим. Отже, на
ефективність сільськогосподарського вироб"
ництва в Миколаївській області впливає, ряд
визначених зовнішніх та внутрішніх фак"
торів. Нейтралізація їх негативного впливу
сприятиме підвищенню ефективності вироб"
ництва сільськогосподарської продукції,
чого можна досягти шляхом: технічного
оновлення сільського господарства; розши"
ренням та зміцненням маркетингової інфра"
структури; вдалого поєднання тваринницької
та рослинницької галузей; розвитку коопе"
рації; впровадженням державної підтримки
та вдосконаленням системи кредитування
аграрного виробництва.
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MARKETING ISSUES OF EXPORT POTENTIAL FORMATION IN HORTICULTURAL
ENTERPRISES

У статті розглянуто сучасні проблеми розвитку маркетингу в процесі формування експортного потенціалу саM
дівничих господарств України та висвітлено пріоритетні напрями їх вирішення. Узагальнено концепцію експортного
потенціалу підприємств у сфері садівництва. Визначено особливості маркетингового менеджменту на ринку плодоM
ягідної продукції. Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі фруктами вітчизняного виробництва та ідентифікоM
вано несприятливу тенденцію домінування імпорту над експортом. Досліджено, що перенасиченість європейського
ринку фруктів зумовлює необхідність пошуку привабливих маркетингових ніш як на цьому регіональному ринку,
так і на інших сегментах світового ринку, враховуючи регіональні особливості.

Визначено необхідність вивчення параметрів цільових ніш світового ринку, постійного моніторингу динамічної
глобальної кон'юнктури, дотримання природоохоронних правил, розробки ефективних стратегій маркетингової диM
версифікації та вдосконалення експортної інфраструктури.

The current issues of marketing positioning in generating export opportunities for domestic horticultural enterprises
were highlighted in the article. The concept of export potential has been viewed in the broad scope of marketing of
agricultural products. Global trends in horticultural markets have been determined by innovative technologies,
demographic developments, entrepreneurial competitiveness, industrial organization in an international context and
agricultural trade policies. The ability of using innovative technologies, achieving economies of scale and accumulation
of market volumes of commodities can be considered as important preconditions of the global marketing positioning.
However the small entrepreneurial entities that dominate in the Ukrainian horticultural industry are unable to demonstrate
technological advances and reflect the global demand patterns.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Садівництву належить чільне місце у сіль"

ському господарстві України. Розвитку цієї га"
лузі сприяють, перш за все, природно"кліма"
тичні умови. Однак трансформаційні еконо"
мічні процеси зумовили скорочення виробниц"
тва плодів та ягід, що призвело до негативних
тенденцій на споживчому ринку та у зовнішнь"
оекономічній сфері.

Особливості плодів і ягід впливають на про"
цес просування їх логістичними ланцюгами по"
ставок. Ця продукція є предметом жорсткої
конкуренції на світовому ринку. Необхідність
підтримки позитивного сальдо платіжного ба"
лансу вимагає розробки заходів щодо зміцнен"
ня експортного потенціалу аграрного сектору
економіки, зокрема у садівництві.

Прагнення забезпечити підвищення добро"
буту населення спонукає значну кількість країн
до формування експортно"орієнтованих стра"
тегій економічного росту. Проте розширення
масштабів експорту потребує значних інвес"
тицій, інфраструктурної підтримки та ефектив"
ного управління маркетингом. Відсутність на"
лежних навичок з маркетингу в умовах підприє"
мницької діяльності на світовому ринку пере"
шкоджає зміцненню конкурентних переваг
аграрних підприємств і зумовлює необхідність
пошуку шляхів удосконалення глобальних мар"
кетингових стратегій садівничих господарств.

In a situation in which the market fruit supply is greater than demand in the European market it is important to find
the attractive niche marketing tools in order to target both this regional market and other segments of the world market,
taking into consideration regional peculiarities. The need for reflecting target markets requirements must be considered
during development of effective marketing diversification strategies. The lists of fruit varieties favored by consumers in
developed countries can serve as indicators of potential demand patterns. Industrialized horticulture should take into
account the interests of all stakeholders with a focus on a limited number of leading commercial fruit varieties.

Consumers' concerns about the problems of environmental degradation and contamination of foodstuffs with harmful
substances used in technological processes make it necessary to reflect environmental requirements in the practice of
horticultural enterprises. Most global market intermediaries seek to reflect the requirements of sustainable economic
development. That is why it is important to guarantee the necessary produce characteristics according to the leading
world standards, including related to the environmental performance indicators.

The authors propose the measures that aimed at orientation of domestic fruit producers to the concentration of
production on the basis of integration of horticultural enterprises and processing plants.

Ключові слова: маркетингові стратегії, експортний потенціал, садівничі підприємства,
продукція садівництва, глобальний ринок.

Key words: marketing strategies, export potential, horticultural enterprises, horticultural
commodities, global market.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми агромаркетингу відобразили у
своїх наукових працях вітчизняні та зарубіжні
вчені: І.В. Безп'ята, О.А. Белевят, І.М. Волко"
ва, Т.В. Ільченко, І.Г. Кадирус, С.О. Кобернюк,
Р.Л. Колз, Т.М. Квятко, Д.М. Кондратюк, І.А.
Кравчук, І.А. Кравчук, Є.В. Крикавський, Т.В.
Кузькіна, Я.С. Ларіна, Н.С. Питуляк, С.І. По"
перечний, С.Б. Правоторов, В.А. Рафальська,
Ю.Р. Сокіл, І.О. Соловйов, А.В. Тарасюк, Дж.Н.
Юл та інші.

Питання розвитку маркетингу в садівництві
висвітлили Т.І. Бортник, О.І. Гуторов, О.О. Гу"
торова, О.Ю. Єрмаков, Я.С. Криворотько,
В.А. Лементовська, Н.П. Матвійчук, О.Л. Бур"
ляй. Р.П. Мудрак, Я.А. Нестерчук, Л.І. Поси"
лаєва, І.А. Сало, Д.М. Соковніна, А.О. Харен"
ко, Р.Б. Хау, С.В. Шерстюк та інші.

Негативне сальдо торгівельного балансу
щодо плодоягідної продукції відображає на"
явність нагальних теоретичних та практич"
них проблем, пов'язаних з розвитком екс"
порту, та свідчить про необхідність їх вирі"
шення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження маркетингових

аспектів формування експортного потенціалу
садівничих господарств.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Відображення запитів та вподобань спожи"
вачів дозволяє зміцнювати конкурентні позиції
товаровиробників та забезпечувати ефективну
діяльність у сфері маркетингу. Процес марке"
тингового менеджменту на підприємстві мож"
на поділити на такі етапи [17, с. 65—66]:

— аналіз ринкових можливостей підприєм"
ства (тактична та стратегічна оцінки попиту,
ідентифікація конкурентних переваг);

— вибір цільових ринків (маркетингова сег"
ментація, ринкове позиціювання товарів);

— формування маркетингових стратегій
щодо окремих ринкових сегментів, орієнтація
підприємницької діяльності на кон'юнктуру
ринку);

— формування комплексу маркетингу із за"
лученням наявних економічних ресурсів;

— розробка маркетингової програми (фор"
мулювання місії та цілей управління маркетин"
гом з урахуванням параметрів цільових ринко"
вих ніш);

— утілення в життя маркетингової програ"
ми (практичне застосування методів маркетин"
гу з метою відображення вподобань спожи"
вачів та забезпечення прибуткової підприєм"
ницької діяльності);

— аналіз і контроль щодо виконання прий"
нятих рішень (оцінка ефективності механізмів
управління маркетингом підприємства та мож"
ливостей адаптації маркетингової політики до
умов динамічного ринкового середовища).

Серед проблем застосування маркетингу в
аграрних підприємствах країни можна виділи"
ти загальні економічні (вплив чинників глобаль"
ної економічної кризи, прояви монополізму в
окремих галузях економіки, наявність дефіци"
ту окремих товарів вітчизняного виробництва,
низький рівень платоспроможності громадян,
наявність тіньового сегменту в економіці; не"
досконала валютна, кредитна та митно"тариф"
на політика); законодавчо"інформаційні (недо"
сконалість законодавчої бази, неефективна
діяльність державних та правових органів, не"
розвиненість інституціональних механізмів
підтримки зовнішньоекономічної діяльності,
відсутність ефективних регуляторних засобів);
ринкові (агресивна поведінка конкурентів, заг"
рози з боку товарів"конкурентів, коливання
попиту, проблеми в сфері реалізації окремих
видів продукції, недотримання вимог стан"
дартів щодо якісних параметрів товарів); фінан"
сові (значна кількість дрібних і середніх аграр"
них підприємств без належної ринкової сили,
недостатнє фінансування маркетингової діяль"

ності, ймовірність банкрутства ринкових посе"
редників, низький рівень інноваційно"інвести"
ційного забезпечення експортно"орієнтовано"
го виробництва) [8; 15].

Ефективність структури продовольчого
ринку (в т. ч. плодів і ягід) залежить, передусім
від потенційних можливостей національних то"
варовиробників щодо постачання населенню
якісної продукції власного виробництва.
Вітчизняні товаровиробники можуть забезпе"
чити не тільки власні потреби в продукції саді"
вництва, але й здійснювати експортні поставки
[7; 13]. Проте ефективність виробництва пло"
доягідної продукції в Україні за останні роки
значно знизилась.

Серед негативних явищ функціонування
садівничих підприємств на вітчизняному рин"
ку фахівці відзначають тенденцію скорочення
площ промислових садів в Україні [14]. В сучас"
них умовах виробництва основними виробни"
ками плодів і ягід залишаються господарства
населення [5; 9]. Господарства населення реа"
лізують плоди та ягоди переважно на стихій"
них та місцевих ринках, що зумовлює не"
стабільність обсягів пропозиції, вузький асор"
тимент, а також низьку товарну якість [3]. Крім
того, вирощені господарствами населення
фрукти не можуть гарантувати сталі конку"
рентні позиції на міжнародному ринку. Така
особливість вітчизняного виробництва плодо"
ягідної продукції спричиняє труднощі з її збу"
том, пов'язані з нерозвиненістю торгівельної
інфраструктури, обмеженістю інформації про
ринкову ринку, відсутністю належних умов
зберігання та переробки плодів [1]. Значно
ускладнює ситуацію щодо реалізації плодово"
ягідної продукції відсутність посередницьких
структур (зокрема заготівельних та обслугову"
ючих кооперативів), які б на контрактній основі
із виробниками могли б гарантувати поставку
певних обсягів продукції на вітчизняні оптові
ринки або переробні підприємства. Ринкова
сила наявних посередників зумовлює підви"
щення цін реалізації та постачання на ринок
дорогої імпортованої продукції, штучно змен"
шуючи доступ значної частини населення краї"
ни до плодів та ягід вітчизняних виробників
[11].

Можливість використання інноваційних
технологій, досягнення економії за рахунок
масштабів підприємницької діяльності та фор"
мування ринкових обсягів товарної продукції
є важливими умовами маркетингового пози"
ціювання [6]. За сучасних інтеграційних про"
цесів особливої актуальності набуває форму"
вання експортного потенціалу садівничих під"
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приємств, під яким науковці розуміють, здат"
ність економічних суб'єктів виробляти конку"
рентоспроможну на світовому ринку продук"
цію, яка користується попитом, спроможна
подолати існуючі зовнішньоекономічні бар'єри
та бути ефективно проданою за рубежем [4, с.
50]. Основними чинниками, які формують
зовнішній попит на продукти садівництва, є:
демографічні зміни у глобальному масштабі,
рівень конкурентоспроможності продукції на"
ціональних товаровиробників, галузева струк"
тура в країнах"імпортерах, ємність цільових
зарубіжних ринкових сегментів, особливості
зовнішньоторговельної політики країн"парт"
нерів.

У 2018 р. Україна експортувала плодів і
горіхів на суму 228,6 млн дол. США. Водночас
17,4% цієї продукції експортовано до Польщі;
8,9% — до Туреччини; 6,9% — до Франції; 6,0%
— до Білорусі; 5,6% — до Греції; 4,9% — до
Нідерландів; 4,5% — до Італії [12]. Попри те,
що в агропродовольчій сфері України загалом

спостерігається позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі щодо продукції садівництва цього до"
сягти не вдається (табл. 1).

Специфіка технологій у плодоягідному ви"
робництві зумовлює особливості маркетинго"
вої політики спеціалізованих садівничих госпо"
дарств. Серед основних напрямів маркетингу в
садівництві виділяються такі [16, с. 255]:

— дослідження кон'юнктури ринку пло"
дів і ягід, ідентифікація сприятливих мож"
ливостей та загроз, вивчення чинників кон"
куренції;

— прогнозування параметрів попиту та про"
позиції цієї продукції, вивчення можливостей
маркетингового позиціювання;

— формування цільових маркетингових
програм, удосконалення асортиментної полі"
тики;

— планування та організація збуту;
— втілення в життя заходів щодо стимулю"

вання продажу продукції на цільових марке"
тингових сегментах;

Роки Експорт Імпорт 
Сальдо 

зовнішньої 
торгівлі 

2010 208836,5 733344,8 -524508,3 
2014 148191,4 804828,7 -656637,3 
2015 154083,5 467066,2 -312982,7 
2016 148221,9 476179,7 -327957,8 
2017 195287,3 477254,8 -281967,5 
2018 228564,1 526707,0 -298142,9 

Таблиця 1. Експорт та імпорт їстівних плодів і горіхів в Україні (тисяч доларів США)

Джерело: складено та розраховано за даними Державної служби статистки України [5].
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Рис. 1. Сорти яблук, якими надають перевагу споживачі в США (у відсотках)
Джерело: [19].
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— планування та організація заходів в кон"
тексті міжнародного маркетингу.

З України до Європейського Союзу у 2018 р.
експортовано плодів і горіхів на суму 152,9 млн
дол. США (66,9% загального обсягу їх експор"
ту з країни) [5]. У структурі вартості виробле"
ної в Європейському Союзі сільськогоспо"
дарської продукції фрукти займають 14%; п'ять
із найбільших глобальних десяти країн"імпор"
терів цієї продукції знаходиться в Європейсь"
кому Союзі. Провідними виробниками плодо"
ягідної продукції є Іспанія та Італія. Якщо пер"
ша країна орієнтується загалом на потреби зов"
нішнього ринку, то друга — внутрішнього [20].
Європейський Союз імпортує значну кількість
плодів і ягід. Слід відзначити, що традиційно
Єгипет постачає суницю в Нідерланди, Німеч"
чину та Бельгію, Марокко — в Іспанію та Фран"
цію, Туреччина — в Румунію, Йорданія — в
Нідерланди та Сполучене Королівство, Алба"
нія — в Італію, Перу — в Іспанію [18].

На привабливому диверсифікованому рин"
ку Європейського Союзу часто спостерігаєть"
ся надлишок пропозиції за окремими товарни"
ми групами. Тому важливо здійснювати також
моніторинг інших глобальних маркетингових
сегментів та виявлення сприятливих можливо"
стей.

За даними асоціації "Укрсадпром", ук"
раїнські виробники орієнтуються переважно на
сорти яблук Голден Делішес, Джонаголд, Ай"
даред, Гала і Чемпіон; меншою мірою — Ренет
Симиренка, Фуджі, Флоріна, Пінова, Гренні
Сміт, Сніговий кальвіль [12]. Для європейсько"
го садівництва притаманні регіональні особли"
вості: в Угорщині 60% насаджень зайнято сор"
том "Джонатан", у Франції 50% — сортами
"Голден Делішес" і його похідними, у Німеччині
більше 40% — сортом "Кокс". На європейських
ринках асортимент яблук загалом охоплює об"
межену кількість сортів. Водночас у Польщі три

сорти займають 89% насаджень, у Сполучено"
му Королівстві два сорти — 50% [10, с. 143].

На нашу думку, необхідність відображення
вимог цільових ніш світового ринку вимагає по"
стійного моніторингу кон'юнктури та розроб"
ки ефективних стратегій маркетингової дивер"
сифікації. Індикаторами споживчого попиту
можуть бути сорти яблук, якими надають пе"
ревагу споживачі в економічно розвинених
країнах, зокрема в США (рис. 1). Під час фор"
муванні промислових садів необхідно врахову"
вати інтереси всіх стейкхолдерів з орієнтацією
на обмежену кількість провідних комерційних
сортів [2].

Параметри попиту на плодоягідну продук"
цію визначається, передусім, такими чинника"
ми: ємністю ринкових ніш, рівнем цін на ці то"
вари та їх замінники, доходами споживачів, се"
зонністю постачання та закупівель. За теорією
попиту, оскільки фрукти належать до "нор"
мальних" товарів, попит на них буде збільшу"
ватися з ростом споживчих доходів (табл. 2).
Поряд з цим, тенденція збільшення попиту на
плоди та ягоди спостерігатиметься більшою
мірою в країнах, що розвиваються, аніж в еко"
номічно розвинених державах.

Занепокоєння споживачів проблемами по"
гіршення стану навколишнього середовища та
забруднення продовольчих товарів шкідливи"
ми речовинами, які застосовуються в техноло"
гічних процесах, зумовлює необхідність відоб"
раження природоохоронних вимог у практиці
садівничих господарств. Більшість ринкових
посередників на світовому ринку прагне відоб"
ражати вимоги протоколів, орієнтованих на за"
безпечення сталого економічного розвитку,
серед яких слід виділити систему обміну дани"
ми щодо етичних методів поставок (SEDEX), а
також ініціативи етичної торгівлі (ETI), відпо"
відності підприємницької діяльності соціаль"
ним стандартам (BSCI) та сталого розвитку

Річний дохід з розрахунку на одне 
домогосподарство (тисяч доларів США) Фрукти 

До 25,0 25,0-49,9 50,0-99,9 100 і більше 
Яблуко 57 65 75 81 
Абрикос 12 9 12 18 
Ожина 18 25 30 39 
Чорниця 30 38 48 64 
Черешня 31 33 38 52 
Журавлина 11 10 14 21 
Нектарин 20 22 25 35 
Груша 30 31 39 47 
Слива 24 19 28 35 
Малина 17 22 33 44 
Суниця 57 56 66 72 

Таблиця 2. Імовірність купівлі фруктів
(у відсотках) в залежності від доходу домогосподарств у США

Джерело: [19].
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плодоовочевої сфери (SIFAV). Крім того,
згідно з глобальною ініціативою безпечності
продовольства (GFSI) слід відображати вимо"
ги систем управління безпечністю продоволь"
ства (зокрема BRC, FSSC22000, GLOBALG.A.P.,
IFS, SQF). Високими темпами розвивається
маркетинговий сегмент органічної продукції.

В інформаційну епоху споживачі зумовлю"
ють суттєвий вплив на часові та просторові ха"
рактеристики попиту. Нині інформаційні ре"
сурси та інтелектуальний капітал беруть участь
у процесі нагромадження доданої вартості та
формуванні віртуальних ланцюгів цінностей.

В умовах скорочення довжини логістичних
ланцюгів спостерігається утворення нових мар"
кетингових каналів. Зокрема мережі супермар"
кетів Tesco (Сполучене Королівство) та Albert
Heijn (Нідерланди) розширюють асортимент та
способи поставок фруктів он"лайн. Крім того,
збільшують масштаби підприємницької діяль"
ності супермаркети, які здійснюють роздрібну
торгівлю виключно он"лайн — Picnic та Crisp
(Нідерланди), Ocado (Сполучене Королівство),
Rohlik (Чеська Республіка), доставку продо"
вольчих наборів (HelloFresh та Gousto) [21].

Наявність значної кількості впливових по"
стачальників на світовому ринку зумовлює не"
обхідність урахування періодів виникнення
тимчасового дефіциту, зокрема в органічній
продукції, та можливостей сезонності поста"
чання. Важливими джерелами інформації про
кон'юнктуру ринку та тренди можуть бути он"
лайн платформи Freshplaza.com, Freshfruit"
portal.com, Fruitrop Online та ін.

Сприятливі можливості для пошуку контра"
гентів забезпечує участь у спеціалізованих яр"
марках, конференціях та конгресах, які прово"
дяться систематично, зокрема в Індії (Мумбаї),
Іспанії (Мадрид), Китаї (Гуанчжоу, Шанхай),
Нідерландах (Роттердам), Німеччині (Берлін,
Ганновер, Дюссельдорф), Об'єднаних Арабсь"
ких Еміратах (Дубай), Польщі (Варшава), Спо"
лученому Королівстві (Бірмінгем, Ковентрі,
Лондон), США (Маямі, Даллас, Нью"Йорк, Сан
Дієго), Франції (Париж).

Проведене дослідження маркетингових
аспектів  формування експортного потенціалу
дозволило ідентифікувати пріоритетні напря"
ми розвитку експортно"орієнтованої діяль"
ності садівничих підприємств. Ураховуючи по"
точну глобальну кон'юнктуру, важливо забез"
печити диверсифікацію каналів просування
продукції з метою уникнення зовнішньоеконо"
мічних ризиків. Формування ефективних ме"
ханізмів маркетингу є передумовою відобра"
ження потреб споживачів цільових ринкових

сегментів та забезпечення глобальної конку"
рентоспроможності галузі. Нарощування ви"
робництва продукції з високою доданою вар"
тістю можливе з урахуванням результатів ви"
вчення параметрів маркетингових сегментів  та
орієнтацією на концентрацію виробництва на
основі інтеграції садівничих господарств і
підприємств сфери промислової переробки.

Інтеграційні процеси в рамках асоціацій
суб'єктів плодоягідного ринку спроможні
сприяти здійсненню науково"дослідних та дос"
лідно"конструкторських, виробничих, пере"
робних та торговельних функцій, підтримці
підприємницьких зв'язків з фінансово"кредит"
ними установами, лобіюванню своїх інтересів
у державних установах, удосконаленню ринко"
вої інфраструктури, стимулюванню інтеграцій"
них процесів, формуванню експортних лан"
цюгів постачання фруктів та продукції їх пе"
реробки, забезпеченню інформаційної під"
тримки учасників ринку плодоягідної про"
дукції [14].

Динамічність кон'юнктури глобального
продовольчого ринку, значна розпорошеність
вітчизняних виробників плодів і ягід за асор"
тиментним та географічним вимірами зумовлю"
ють необхідність прямої та опосередкованої
державної підтримки експортної діяльності
садівничих господарств. Особливо гострою є
проблеми управління якістю експортно"орієн"
тованої продукції. Крім того, регуляторні ме"
ханізми необхідно зорієнтувати також на роз"
виток експортної інфраструктури.

ВИСНОВКИ
Сучасний стан розвитку вітчизняного пло"

доягідного виробництва та збільшення обсягів
імпорту фруктів свідчить про необхідність фор"
мування глобальних конкурентних стратегій
садівничих господарств. Необхідною умовою
участі у міжнародних ринках є відображення
природоохоронних вимог у підприємницькій
діяльності, що необхідно відображати у марке"
тинговій діяльності.

Перенасиченість європейського ринку зму"
шує садівничі господарства ідентифікувати не"
заповнені світові ринкові ніші, виявляти періо"
ди дефіциту за окремими видами продукції,
зокрема органічної, та здійснювати моніторинг
інших глобальних маркетингових сегментів з
орієнтацією на поточний та перспективний
асортимент.

Серед пріоритетних напрямів розвитку ек"
спортно"орієнтованої діяльності садівничих
підприємств слід виділити пошук можливос"
тей просування продукції новими маркетин"
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говими каналами, участь у міжнародній вис"
тавковій діяльності, залучення до інтеграцій"
них процесів та глобальних ланцюгів поста"
чання. Пряму та опосередковану державну
підтримку підприємницької діяльності садів"
ничих господарств необхідно зосередити, пе"
редусім, на формування експортної інфраст"
руктури.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ
ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

The main conceptual principles of financial management of agricultural enterprises' liquidity and solvency are
investigated in the article. The purpose is to identify the relationship between the competitive strategies of agricultural
enterprises and their financial indicators of liquidity and solvency. To achieve the goal of the study was divided into two
main phases. First, the relationship between competitive strategies of agricultural enterprises and their financial results
was examined. Four strategic variables were selected to represent competitive strategies: type of activity; the degree of
diversification; liquidity level; and the level of solvency. The financial performance of an agricultural enterprise was
represented by five variables: return on assets, return on equity; asset turnover; current liquidity; fast liquidity. The
following key variables were selected to represent agricultural enterprise strategies: direction; method; diversification;
financial planning; functionality; resource; financial performance indicators; and determining indicators of financial
and economic activity.

The results showed a significant correlation between the competitive strategies of agricultural enterprises and their
financial indicators of liquidity and solvency. The type of activity is related to profitability, solvency and liquidity.
Profitability was also influenced by the level of production diversification. However, the degree of diversification and
scale of production had strong links with turnover; it was found that agricultural enterprises consider expansion through
internal expansion as their most important development strategy. Innovation and advanced technology were seen as
important functionalities of the strategy. Management, skilled workers and cash are the three most critical resources.
Cash flow was considered to be the most important financial performance indicator, although the market was seen as the
most important determining indicator of financial performance of liquidity and solvency.

У статті досліджено основні концептуальні засади фінансового управління ліквідністю та платоспроможністю
сільськогосподарських підприємств. Мета — виявити взаємозв'язок між конкурентними стратегіями сільськогоспоM
дарських підприємств та їхніми фінансовими показниками ліквідності та платоспроможності. Для досягнення мети
дослідження було розділено на дві основні фази. ПоMперше, досліджувався взаємозв'язок між конкурентними страM
тегіями сільськогосподарських підприємств та їхніми фінансовими результатами. Було обрано чотири стратегічні
змінні, які представляють конкурентні стратегії: вид діяльності; ступінь диверсифікації; рівень ліквідності і рівень
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INTRODUCTION
The dynamic development of economic

entities, the uncertainty of modern economic,
financial and political space impedes the ability of
an enterprise to fulfill its obligations in full within
the prescribed period. Issues of timely payment for
both shipped products and for material values,
financial resources received from external
counterparts become important in the settlement
system; timely payment of staff salaries and
payment of taxes, fees and other payments to the
budget and extra budgetary funds.

Under the influence of instability of the
external environment, the growth of production
volumes is reduced, the types of activity are
reduced, investment processes are slowed down
and terminated. Agricultural enterprises are not
able to support the achieved level of development.
In this regard, there is a need to consider and
substantiate the conceptual principles of financial
management of the liquidity and solvency of the
enterprise. The task of managing the solvency and
liquidity of agricultural enterprises is becoming
increasingly important.

Solvency and liquidity assessments are of
interest to business executives, who must have
reliable information about the availability of funds
needed to pay salaries with staff, budget payments
to financial institutions, loans to bank institutions,
inventory and suppliers, as well as partner com"
panies that provide commercial credit or resolve
deferred payments, and bank institutions when
determining the creditworthiness of borrowers.
Therefore, the study of the conceptual principles
of financial management of liquidity and solvency
of the company is relevant.

платоспроможності. Фінансову результативність сільськогосподарського підприємства було представленао п'ятьма
змінними: рентабельність активів, рентабельність власного капіталу; оборотність активів; поточна ліквідність; швидка
ліквідність. Наступні основні змінні було обрано для представлення стратегій сільськогосподарських підприємств:
напрям; метод; диверсифікація; фінансове планування; функціональність; ресурси; фінансові індикатори продукM
тивності; визначальні показники фінансовоMгосподарської  діяльності.

Результати показали суттєвий взаємозв'язок між конкурентними стратегіями сільськогосподарських підприємств
та їх фінансовими показниками ліквідності і платоспроможності. Вид діяльності має відношення до рентабельності,
платоспроможності та ліквідності. На прибутковість впливав і рівень диверсифікації виробництва. Однак ступінь
диверсифікації та масштаби виробництва мали сильний характер зв'язків із оборотом, було встановлено, що сільськоM
господарські підприємства вважають розширення шляхом внутрішнього розширення як їх найважливішу стратегію
розвитку. Інновації та передові технології розглядалися як важливий функціонал стратегії. Менеджмент, кваліфікоM
вані працівники та грошовий капітал є їх трьома найбільшими критичними ресурсами. Грошовий потік розглядався
як найважливіший фінансовий показник ефективності, хоча стан ринку сприймався як найбільш важливий визнаM
чальний індикатор фінансових показників ліквідності та платоспроможності.

Key words: liquidity ratios, strategy, competitive advantages, management.
Ключові слова: коефіцієнти ліквідності, стратегія, конкурентні переваги, управління.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND
PUBLICATIONS

The topic of financial management of liquidity
and solvency of an agricultural enterprise is quite
relevant nowadays, so it is sufficiently developed
in the literature on economic and financial analysis,
financial management by many scientists, in
particular in the works of Tsal"Tsalko Y.S.,
Tarasenko N.V., Negasheva E.V., Savitskaya G.V.
etc.

Yes, Mohammad Fawzi Shubita (2019) writes
that working capital is the difference between
current assets and current liabilities of an
enterprise. Thus, firms can increase liquidity by
increasing their working capital. Current asset
quality refers to the average time needed to
convert current assets into cash. On the other
hand, the quality of current assets takes into
account whether the firm has sufficient assets to
cover its liabilities and to ensure its regularity,
sufficient and consistent cash flow to finance its
activities.

Ruslan Mann, Victor Martinovich and Oksana
Yakusheva (2018) write that current assets are one
of the constituent assets of an enterprise whose
condition and efficiency directly affect the
efficiency of financial and economic activity. In
terms of socio"economic changes in the national
economy, the issue of lack of working capital, low
turnover of current assets and insufficient liquidity
is relevant for many enterprises. At the present
stage of economic development, most agricultural
enterprises are keenly short of current assets. The
main reason for this phenomenon is the lack of
effective management of them in the enterprise.
Therefore, achieving a balance in the formation
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of working capital is a prerequisite for stable
development of enterprises and improvement of
the economic situation in Ukraine as a whole. Crisis
management strategies and tactics and financial
rehabilitation of enterprises include the formation
of methods of effective management of working
capital, which is to choose the optimal balance
between the risk of investing current assets and
their profitability as turnover and return on
investment.

Ruslan Mann and Alexander Bilyk (2017) argue
that current assets are one of the most important
resources for the business of any company.
Therefore, an effective process for managing working
capital, including its formation, distribution and use,
must be organized. Working capital management
efficiency is an important part of the company's
operations as it affects the production and marketing
of goods and services, liquidity, solvency and
profitability of the company. Favorable climatic
conditions and the availability of large reserves of
fertile soils create conditions for the development of
agriculture, which is one of the most important
sectors of the Ukrainian economy.

Therefore, in view of the current economic
situation, research into the factors that affect the
efficiency of managing working capital of
agricultural enterprises is very important.

RESULTS
Substantiation of conceptual principles of

financial management of liquidity and solvency

of enterpri ses,  cons ider  the  example  of
agricultural enterprises of Ukraine. In Table
1 it is shown the dynamics of production of
basic crops by agricultural enterprises in Uk"
raine.

In order to determine whether an entity has
enough money to meet its obligations, it is
necessary to analyze the process of proceeds from
economic activity and the formation of the balance
after paying off obligations to the budget and off"
budget funds, as well as dividend payments.
Solvency analysis also requires careful analysis of
the entity's accounts payable structure. It is made
on the basis of a comparison of the volume of
current liabilities with the presence of liquid assets.
The results are calculated as liquidity ratios based
on the information in the relevant financial
statements.

The easiest way to determine the solvency at
any date is based on the balance sheet of the
enterprise. To do this, we first need to find out if
there is a cash balance in the current account and
other cash accounts. If these amounts are
insignificant, you should also check the status of
settlements with different creditors. The absence
of overdue amounts is a good indication of a
sustainable financial position. Debt study should
begin with determining bank debt amounts,
settlements with creditors for goods, jobs,
services, budget and payroll workers. The main
indicators of agricultural enterprises are analyzed
in Table 2.

Years 2017 in % to Cultures 2010 2 014 2015 2016 2017 2010 2016 
Gross harvest, thousand tons 

Cereals and legumes 39271 63859,3 60125,8 66088 61917 157,66 93,69 
Sugar beet (factory) 13749 15734,1 10330,8 14011 14882 108,24 106,22 
Sunflower 6772 10133,8 11181,1 13627 12236 180,69 89,79 
Potato 18705 23693,4 20839,3 21750 22208 118,73 102,11 
Vegetables 8122 9637,5 9214,0 9415 9286 114,33 98,62 
Fruits and berries 1747 1999,1 2152,8 2007 2048 117,23 102,04 

Yields, from 1 ha of harvested area 
Cereals and legumes 26,9 43,7 41,1 46,1 42,5 157,99 92,19 
Sugar beet (factory) 279 476,5 435,8 482 475 170,25 98,55 
Sunflower 15,0 19,4 21,6 22,4 20,2 134,67 90,18 
Potato 132 176,4 161,4 166 168 127,27 101,20 
Vegetables 174 207,8 206,1 211 208 119,54 98,58 
Fruits and berries 78,2 95,2 104,5 101,9 103,1 131,84 101,18 

Area harvested, thousand ha 
Cereals and legumes 14576 14627,3 14640,9 14337 14560 99,89 101,56 
Sugar beet (factory) 492 330,2 237,0 291 314 63,82 107,90 
Sunflower 4526 5212,2 5166,2 6087 6061 133,92 99,57 
Potato 1412 1342,8 1291,0 1312 1323 93,69 100,84 
Vegetables 468 463,8 447,1 447 446 95,29 99,78 
Fruit and berry plantations 
(in fruiting age) 

255 209,9 206,0 197 199 78,04 101,02 

Table 1. Dynamics of production of basic crops by agricultural enterprises
in Ukraine

Source: calculated according to State Statistics Service of Ukraine.
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Traditional economic theory suggests that the
purpose of agricultural enterprises is to maximize
profits. Over the last twenty years there has been
increasing criticism of this assumption. Galbraith
(2013) assumes that it is not profit maximization
but maximization of its sales that maintains profit
margins to ensure the survival of an agricultural
enterprise. In fact, there are many theories that
have been developed with respect to the viability
of the enterprise in its environment. There are
many attributes and indicators that characterize
excellent and efficient businesses. However, the

most important and acceptable attribute is still the
financial performance of an agricultural enter"
prise.

This article attempts to describe the rela"
tionship between strategy and financial resources
of an enterprise. The empirical findings of strategic
management scholars, over a long period of
research, have shown that there are links between
strategy and financial indicators of liquidity and
solvency.

If financial indicators of liquidity and solvency
are to be used to measure the efficiency of an

Years 2017 in % to Indexes 2010 2014 2015 2016 2017 2010 2016 
Net profit (loss), UAH 
million 

17253,6 21413,4 102279,0 89816,3 78457,7 454,7 87,35 

Enterprises that made a net profit 
as a percentage of the 
total 

69,6 84,7 88,9 88,4 86,7 124,57 98,07 

financial result, UAH 
million 

22094,9 51668,0 127360,1 102496,1 91764,1 415,32 89,53 

Enterprises that received a net loss 
as a percentage of the 
total 

30,4 15,3 11,1 11,6 13,3 43,75 114,66 

financial result, UAH 
million 

4841,3 30254,6 25081,1 12679,8 13306,4 274,85 104,94 

The level of profitability 
of all activities,% 

21,1 9,3 30,5 26,5 29,8 141,23 112,45 

The level of profitability 
of operating activities,% 

24,5 21,4 43,1 33,6 23,5 95,92 69,94 

Number of employees, 
thousand people 

645,2 528,9 491,4 513,2 496,1 76,89 96,67 

Table 2. The main indicators of agricultural enterprises activity

Source: calculated according to State Statistics Service of Ukraine.
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Fig. 1. Interconnection circle of the integrated production management systems
of the agricultural enterprise
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agricultural enterprise's financial and economic
performance, they are necessary to understand the
goals and objectives of the business. Of course, one
of the goals of an agricultural enterprise should
be to make a profit. However, it should not be the
only objective. The reason for this is that there are
a number of other factors that have long been
recognized as important for maintaining the
solvency, liquidity and reliability of an agricultural
enterprise, its growth over a period of time.

This conceptual scheme defines aspects of
agricultural enterprise activity and uses three
layers of integration:

1. The outer layer represents management in
general: finance, production management and
human resources management, marketing,
strategic planning.

2. The middle layer is an operational process
such as: product / process, production planning
and production control.

3. The middle / third layer are: management of
information resources and communications. The
central idea of the circle is that there is an attempt
to move away from the traditional view of liquidity
and solvency towards total integration within the
enterprise. The circle emphasizes the totality of
integration. However, in order to meet the present
and future challenges of the manufacturing
industries, there is still room for improvement and
development, as integration will take place not
only within one enterprise but also between

enterprises. The circle clearly has no external links
between the business and its suppliers,
subcontractors and / or customers. This circle also
includes indicators of the efficiency of financial and
economic activity of an agricultural enterprise.

Failure of any of the elements of a circle of
performance indicators can threaten natural
growth and increase the profit that should occur
every time a company bypasses the circle. Thus,
the purpose of an agricultural enterprise must be
to satisfy all the essential criteria on which success
depends.

Thus, in their study of strategy and effec"
tiveness, Ansoff and Sullivan (2003) describe a
strategic success formula that states that a firm's
profitability is optimized when its strategic
behavior is consistent with the environment. The
formula was developed over a 25"year period and
has been field tested. They provide a formula called
the Contingent Strategic Success Formula (CSSF),
which says that in order to achieve optimal
profitability, both strategic aggression and overall
management response of an enterprise must be
consistent with the level of environmental
turbulence.

Therefore, the conceptual principles of
financial management of agricultural liquidity and
solvency are as follows:

— there is no single formula for success that
guarantees optimal profitability for all
agricultural enterprises;

 

Factors influencing the liquidity and solvency 
management of an enterprise 

External factors Internal factors 

- branch affiliation; 
- geographical location; 
- economic and socio-political 
stability; 
- legal framework; 
- information field and developed 
infrastructure; 
- position on the world market; 
- controlling state bodies in the 
sphere of investment; 
- possibility of export; 
- income level of the population; 
- industry competition 

- production program; 
- marketing activities; 
- management accounting and 
controlling; 
- personnel potential; 
- legal activity; 
- production technologies; 
- development strategy; 
- competitiveness; 
- duration of the investment 
program; 
- rating of the enterprise in the 
industry; 
- payment discipline 

Management 
system 

Fig. 2. Factors of influence on liquidity and solvency management of the enterprise
Source: Compiled by the authors.
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— Instead, there is a separate success formula
for each environment and turbulence level;

 — the strategic success formula provides a
"conceptual umbrella" that defines the specific
levels of environmental turbulence at which
success is found;

— as the name implies, CSFF only studies the
strategic behavior of the enterprise. Since strategic
behavior (which shapes the profit potential of an
agricultural enterprise in the form of new
products, markets, technologies and competitive
strategies), agricultural enterprises should also be
tasked with optimizing their financial management
of liquidity and solvency, which can achieve
optimal profitability. The results of the study show
that companies that achieve strategic success are
successful in operational terms.

The above conceptual principles of agricultural
liquidity and solvency management prove that
there are links between the strategy and the
financial results of the enterprise. The findings also
support the argument that there is no single best
strategy.

There are a number of measurements of
financial solvency and liquidity indicators of
agricultural enterprises, which are used for
frequent analysis of the performance of the
enterprise and include the analysis of ratios. In
terms of ratio analysis, two main groups of
financial ratios are described: those relating to
profitability, liquidity and solvency. Return on
Equity (ROCE) and Return on Equity (ROSF) are
two factors that represent the return on the
business. Liquidity ratios are coefficients that
represent the potential solvency of an enterprise
in the short term, while the turnover ratio is an
indicator that represents the potential solvency of
the enterprise in the long term.

Turnover or total sales are used to measure the
gross income or sales of an agricultural enterprise
for the year. Integrated indicators are a well"
known multivariate analysis system that is used to
assess the overall financial condition of an
agricultural enterprise and the probability of
insolvency.

Financial Ratios Analysis is the systematic
evaluation of the ratios of both internal and
external f inancial  statements in order to
summarize key relationships and results for
evaluating financial  performance.  Rat io
analys is  as  a  practical  monitoring and
performance enhancement tool is greatly
enhanced when:

— relationships are analyzed on a regular basis
and on an ongoing basis so that trends can be
identified, trends identified and investigated;

— ratios prepared for an individual enterprise
can be compared with other enterprises in the same
industry. This process is greatly facilitated when
an agricultural enterprise has ready access to
comparative ratios prepared in a standardized
manner.

Therefore, profit is obviously a key outcome
in a fragile environment. And profitability is the
reason that most businesses carry out financial and
economic activities. Businesses are looking for
better profitability, lower risk. Profitability ratios
measure and help control revenue. The main
relationships in this area are:

— return on equity (ROCE); and
— capital turnover (ROSF).
Of the above two types of ROCE ratios, it is

more appropriate to evaluate the efficiency ratio
in forming profitability. ROSF is more useful in
assessing the ratio of net income to shareholder
equity.

Analysis of solvency (or potential insolvency)
has some limitations. Ratio analysis is required on
the basis of the ordinary financial statements
(balance sheets, operating reports, profit and loss
statements), so that any prepared ratios relate to
past conditions, whereas solvency applies to
current ones. Conditions can change dramatically
from the last balance sheet date, and an enterprise
that was solvent at the time is experiencing
difficulties, possibly due to the withdrawal of
credit. Accordingly, any solvency ratios should be
treated with caution and an adjustment made to
take into account more relevant information.

It should be noted that liquidity ratios (or
solvency ratios) measure the amount of cash to
cover both current and long"term costs. These
ratios are especially important for business
support. Not paying bills due to cash shortages is
the fastest way to get out of business. This
argument is supported by the study that liquidity
refers to an entity's ability to meet its short"term
financial obligations as they mature.

Solvency ratios can be grouped into two
categories, those related to short"term factors
and those related to the long"term ability of an
entity to meet all financial obligations, including
those that are not currently payable. Some short"
term solvency ratios, such as the ratio of current
to fast, are considered important in assessing the
financial stability of an agricultural enterprise, in
particular for financial analysts, investors,
bankers and creditors.  Two groups were
recognized as valuable groups of ratios: those
relating to current assets and current liabilities
and those indicating the rate at which short"term
assets are converted to cash.
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Current ratio is an indicator that measures the
ability to meet short"term liabilities. The standard
for the current ratio is 2:1. An entity with a low
current ratio may not be able to settle its accounts
as quickly as necessary. On the other hand, a high
ratio of current ratio means that money that could
go into business is tied up in securities, cash or
other secure assets.

It should be noted that the current ratio
effectively estimates the working capital of the
enterprise. As a rule, it is expected that it is within
the range of values appropriate for enterprises in
the industry. It is not correct to be dogmatic about
the ideal value for a ratio, but analysts consider
values in the range of 1.8 to 2.1 acceptable. The
current ratio includes those assets and liabilities
that have a life cycle that is measured in months
rather than weeks. While this aspect of solvency is
large, instant liquidity is also important. This is an
indicator of instant liquidity that eliminates stocks
and thus focuses on more liquid assets such as cash

and receivables. Again, it may not be an exact
norm, but an acceptable range of values for a ratio
between 1: 1 and 0.8: 1 (quick assets: current
liabilities) is acceptable.

The day"to"day position of a liquidity business
depends largely on the speed at which cash flows
flow into the business from ordinary operations.
These operations involve the conversion of
inventories into sales, and hence into receivables
and the subsequent conversion of receivables into
cash. The following two ratios give some idea of
an entity's ability to generate cash from ordinary
activities (Ratio of average turnover = value of
goods sold during the period / average stocks held
during the period; average maturity = accounts
receivable at the balance sheet date / average daily
credit sales).

The average asset turnover ratio varies greatly
between industries, comparing to well"known
enterprises and the prior periods of the enterprise
itself. Long"term solvency ratios are focused on the
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Fig. 3. Structural and logical scheme of factors influencing the management of solvency
and liquidity of the company

Source: authors' own development.
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long"term financial stability and structure of the
enterprise and are usually of the greatest interest
to financial analysts and investors. A number of
coefficients can be calculated in this area.

Generalizing approaches to determining the
main influencing factors is allowed us to form a
scheme and to determine the peculiarities of
influence on the activity of an insolvent enterprise
(Fig. 3).

The evaluation of the solvency and liquidity
management efficiency is carried out according to
the following system of criteria:

— the change of the most important indicators
of economic and financial activity and financial
condition of the enterprise during the management
period has been achieved;

— the speed of obtaining positive changes per
unit of time, that is, the increase in generalized
economic indicators obtained in one time interval
(week, month, quarter);

— cost"effectiveness of obtaining a positive
effect;

— sufficiency of changes to restore the viability
of the enterprise.

Thus,  the solvency and liq uidi ty
management of the enterprise is based on a
thorough analysis of the financial and economic
condit ion of  the  enterprise and the
development of measures to improve liquidity
and solvency, which allows the company to
anticipate and avoid negative situations, as well
as to increase the efficiency of its activity due
to the obtained reliable information.  The
source of such information can be economic
expertise, as a resource for identifying econo"
mically justifiable causes of insolvency.

The role of managing solvency and liquidity of
an enterprise in ensuring the effective development
of the enterprise is, in particular, that it allows to
carry out:

 1) attracting attention to strategically signi"
ficant cost objects and calculating their cost in
strategic planning and analysis;

2) assessment and control of management
decisions affecting financial and economic
activities;

 3) information support for the analysis of the
value chain, identification of opportunities for
optimization of the enterprise;

4) formation of cost targets and assessment of
their achievement;

5) identification of cost carriers and regulation
of cost factors;

6) assessing the effectiveness of business pro"
cesses in terms of resource intensity and value
creation and value for the consumer;

7) cost / benefit comparison (profit, consumer
value, competitive advantage, etc.);

8) the calculation of the cost of the product at
all stages of the life cycle;

9) performance evaluation of individual
segments and others.

 It should be borne in mind that solvency and
liquidity management is carried out both at a
purely functional level, within the specialized
management services, and at the level of specific
places of their occurrence. In accordance with the
vision of the goals of the enterprise solvency and
liquidity management defines the tasks that are
solved within the enterprise management system
as a whole and its individual functions, ensures their
competitiveness with the goals of the enterprise
and mutual consistency.

CONCLUSIONS AND PROSPECTS
FOR FURTHER RESEARCH

Thus, having studied the conceptual prin"
ciples of liquidity management and solvency of
the company, we can draw some conclusions. In
order to ensure the efficient operation of the
enterprise, it is necessary to separate the liqui"
dity and solvency management system from the
general  system. Budgeting,  regulation of
monitoring and operational procedures, and the
establishment of an orderly system of analytical
reports and discussion of results and issues are
needed. In turn, this will allow the company to
optimize costs, cost factors and ensure the
implementation of the strategy of effective
enterprise development.

Therefore, today there is a wide variety of
techniques for determining the liquidity and
solvency of an enterprise. In general, all the
methods of estimation of liquidity and solvency in
relation to the source of the source information
developed in the domestic and world practice can
be roughly divided into three large groups: 1)
techniques based on different expert assessments;
2) techniques based on statistical information; 3)
combined techniques.

The prospect of further research is the
development of an economic and mathematical
model for managing the liquidity and solvency of
the enterprise.
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OF THE MARKET OF OIL AND FAT PRODUCTS

У статті розглянуто умови формування та особливості функціонування ринку олійноMжирової продукції, охаM
рактеризовано сучасний стан виробництва олійноMжирової продукції та відмічено високий експортний потенціал
галузі, обумовлений зростанням попиту світового ринку.

Подальший розвиток ринку олійноMжирової продукції залежить від обсягів виробництва олійних культур та заM
безпечення переробних підприємств сировиною. За результатами аналізу сучасного стану ринку встановлено, що
формування сировинної бази в основному відбувається за рахунок соняшнику, сої та ріпаку, відмічено необгрунтоM
вано низьку частку інших олійних культур.

Проаналізовано обсяги виробництва основних олійних культур в Україні, відмічено їх позитивна динаміка та
встановлено, що обсяги виробництва олійних культур переважно зумовлені площею посіву та структурою посівних
площ. Встановлено, що в довгостроковому періоді відбувалося збільшення посівних площ соняшнику, ріпаку озимоM
го, сої та зменшення ріпаку ярого. За останні чотири роки відбувалось зменшення посівних площ сої та збільшення
ріпаку озимого. Аналіз структури посівних площ олійних культур засвідчив домінування соняшника та формування
й розвиток нового сегмента — вирощування та переробки високоолеїнового соняшника.

Встановлено, що підвищення урожайності олійних культур є умовою збільшення обсягів виробництва, яке поM
винно здійснюватися із застосуванням інтенсивних технологій. З'ясовано, що загальна пропозиція олійного насіння
на внутрішньому ринку України формується за рахунок власного виробництва, і більша частина урожаю олійних
культур експортується як сировина, тому на державному рівні мають створюватися умови для збільшення обсягів
внутрішньої переробки.

Визначено стратегічні пріоритети ефективного та конкурентоспроможного розвитку ринку олійноMжирової проM
дукції: розширення обсягів та глибини переробки олійних культур, зміна структури сировинної бази шляхом нароM
щування обсягів виробництва інших олійних культур; збільшення обсягів вирощування високоолеїнового соняшниM
ка; розвиток органічного виробництва; вирощування гібридів з високим адаптивним потенціалом за сучасними техM
нологіями; розширення позиції на зовнішніх ринках.

The paper looks at the conditions of the formation and the peculiarities of the activities of the market of oil and fat
products. It characterizes the current state of manufacturing oil and fat products and highlights high export potential of
the industry, caused by an increase in the demand in the world market.

Further development of the market of oil and fat products depends on the volumes of production of oilMbearing
crops and the supply of processing enterprises with raw materials. Using the results of the analysis of the current state of
the market we established that raw materials base is mainly formed at the expense of sunflower, soybean and rape and
underlined the unreasonably low share of other oilMbearing crops.

The study analyzes the volumes of production of major oilMbearing crops in Ukraine and highlights their positive
dynamics. It establishes that the volumes of production of oilMbearing crops are mainly caused by sowing areas and their
structure. The paper determines that there was an increase in the sowing areas of sunflower, winter rape and soybean,
there was a reduction of the sowing areas of summer rape in a longMterm period. Over the past four years there was a
reduction in the sowing areas of soybean and an increase in the sowing areas of winter rape. The analysis of the structure
of the sowing areas of oilMbearing crops proved the prevalence of sunflower and the formation and development of a new
segment — growing and processing highMoleic sunflower.

The study establishes that an increase in the productivity of oilMbearing crops is a condition for a rise of the volumes
of production that should be realized by implementing intensive technologies. We determined that general supply of oil
seeds in Ukraine's internal market is formed at the expense of domestic production and a greater part of the yields of oilM
bearing crops is exported as raw materials, therefore the government should provide conditions for increasing the volumes
of internal processing.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринок олійно"жирової продукції є одним із

найперспективніших сегментів вітчизняного
ринку продовольства, що забезпечує продо"
вольчу безпеку та є стабільним джерелом ва"
лютних надходжень. Експорт продуктів олій"
ного комплексу, як"от: олія й шрот сої та ріпа"
ку становить близько 40% всього аграрного і
харчового експорту України. Конкурентною
перевагою нашої держави є придатність її зе"
мельних ресурсів для вирощування олійних
культур в усіх природно"сільскогосподарських
зонах. Україна інтегрована в світовий ринок
олійних культур, займає першу позицію з ви"
робництва і переробки соняшнику та експорту
соняшникової олії, другу позицію у світі по
експорту ріпаку, сьому по виробництву ріпаку
і експорту сої [1, с. 121].

Попит світового ринку, висока прибут"
ковість спонукає до вирощування зернових,
олійних культур та виробництва олії [2, с. 192].
Виробництво олійно"жирової продукції в Ук"
раїні протягом останніх десятиріч демонструє
стабільні темпи зростання. У зв'язку із особ"
ливостями економіки України та структурою
експорту, ефективний розвиток ринку олійно"
жирової продукції є необхідною умовою про"
довольчої безпеки, ефективного функціону"
вання тваринництва та ряду суміжних галузей,
економічної стабільності сільськогосподарсь"
ких підприємств, гарантованих валютних над"
ходжень. У загальній структурі експорту віт"
чизняної агропродовольчої продукції за період
2010—2017 років досить помітно підвищилась
частка продукції олійно"жирової промис"
ловості (в 7,2 рази), зростання вартісних кри"
теріїв за якою становило 587,2 млн дол. США у
2010 році до 4 211,4 млн дол. США у 2017 році
[3, c. 198].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням теоретичних і практичних
аспектів виробництва олійних культур, питан"
ням розвитку ринку олійно"жирової продукції
приділяли увагу багато відомих науковців, се"

The paper determines strategic priorities of efficient and competitive development of the market of oil and fat products:
expanding the volumes and depth of processing oilMbearing crops, changing the structure of raw materials base by
increasing the volumes of production of other oilMbearing crops; increasing the volumes of highMoleic sunflower
production; developing organic production; growing hybrids with high adaptive potential applying modern technologies;
expanding positions in external markets.

Ключові слова: ринок, олійно�жирова продукція, олійні культури, олія рослинна, соняш�
ник, соя, ріпак, виробництво.

Key words: market, oil and fat products, oil�bearing crops, plant oil, sunflower, soybean, rape,
production.

ред яких В. Андрійчук, П. Гайдуцький, В.А. Гар"
бар, М. Калінчик, С. Капшук, О. Колесов, В. Кух"
та, М.Й. Малік, П.М. Макаренко, Т. Олійник,
П. Саблук, І. Чехова, Л. Худолій, С. Чехов,
О. Шпичак, О.В. Шебаніна та інші. У роботах
визнано, що продукція культур олійних для
сільськогосподарських підприємств є основних
джерелом фінансових надходжень, яке дозво"
ляє забезпечити їх стабільну виробничу
діяльність та гарантувати подальший розвиток
усього кластера.

МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження полягає в проведенні

аналізу сучасного стану, що сформувався на
ринку олієнасіння та виробництва олійно"жи"
рової продукції, особливостей формування
сировинної бази, структури та динаміки її об"
сягів, визначення чинників, що на неї вплива"
ють. За результатами аналізу визначити захо"
ди щодо подальшого ефективного розвитку
ринку олійно"жирової продукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Власна переробка сировини, для економіки

держави, — це додана вартість та робочі місця,
пожвавлення економіки. Якщо врахувати, що
сьогодні вартість переробки олійних культур
становить близько $60 за тонну, то втрати га"
лузі є значними та визначатимуться обсягами
експортованої сировини.

Олійна"жирова галузь України представле"
на 64 переробними підприємствами, 48 олієек"
стракційними заводами, включає 16 терміналів
у 6 портах, елеваторні комплекси, розбудова"
ну логістику. Ця галузь забезпечує експорт
продукції в 124 країн світу та характеризуєть"
ся стабільним інтенсивним розвитком [4]. За
прогнозом USDA в Україні поточне виробниц"
тво олійних культур досягне 22,2 млн т, у тому
числі соняшнику — 15,5 млн т, сої — 3,6 млн т,
ріпаку — 3,1 млн т [5].

На світовому та внутрішньому ринках фор"
мується високий попит на олієнасіння та олій"
но"жирову продукцію, що обумовлює позитив"
ну динаміку щодо нарощування обсягів вироб"
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ництва олійних культур в Україні. Сучасним
світовим трендом є збалансоване харчування та
споживання органічної продукції, що зумови"
ло зміну структури продуктів харчування та
збільшило попит на різні рослинні олії. Світо"
ве виробництво основних видів олійної сиро"
вини: сої, соняшнику, бавовнику, льону, коп"
ри, плодів олійної пальми, рицини, ріпаку, кун"
жуту, оливи — складає близько 140 млн т на рік.
Суттєвим чинником у формуванні обсягів олій"
но"жирової продукції України було збільшен"
ня потужності переробних підприємств.

Основу пропозиції ринку олієнасіння та
виробництва олійно"жирової продукції форму"
ють три культури: соняшник, соя, ріпак однак
роль їх не рівно значна. Інші культури, як"от:
ріпак ярий, льон олійний, сафлор красильний,
рижій, гірчиця, складають незначну частку та
навіть не усі відображені у статистичному об"
ліку.

Розвиток ринку олійно"жирової продукції
залежить від обсягів виробництва олійних
культур та забезпечення переробних під"
приємств сировиною. За прогнозами у 2019 році
очікується обсяг виробництва олійних культур
близько 22,2 млн т. Для внутрішньої перероб"
ки планується використати близько 17 млн т
олійних [4].

Існуюча ситуація щодо обсягів виробницт"
ва олійних культур переважно зумовлена
структурою посівних площ.

Виробництво олійних культур в Україні вже
традиційно зорієнтовано переважно на соняш"
ник, який відповідно складає переважну масу
сировини для промислового виробництва [5].
Протягом останніх 10 років частка його насіння
в структурі групи олійних культур досягла
67,5% з коливанням в окремі роки від 62,5 до
71,5%.

Натепер завдяки виробництву соняшнико"
вої олії вітчизняна олійно"жирова галузь ха"
рактеризується позитивною динамікою, а наша
держава визнаний світовий лідер. У 2018/2019
маркетинговому році Україна виробила 6,4 млн
тонн олії соняшника, з яких — 6 млн тонн екс"
портувала, тоді як загальний світовий обсяг
ринку соняшникової олії становить 10 млн
тонн. Заводи з виробництва соняшникової олії
модернізуються, встановлюються лінії з рафі"
нації, дезодорації. За даними асоціації "Укро"
ліяпром" в Україні немає заводів та промисло"
вих ліній рівня 20"річної давності [6].

Стає трендом вирощування та переробка
високоолеїнового соняшника із зміненим жир"
ноолійним складом для виробництва жирів й
маргаринів, та відповідно продаж за кордон не

сирої, а рафінованої та дезодорованої олії
спеціального призначення.

За практично однакових виробничих витра"
та вирощування високоолеїнового соняшника
дає змогу отримати вищу ціну за сировину.
Підвищений вміст олеїнової кислоти перетво"
рює соняшникову олію на аналог оливкової,
надає їй більшої протиокислювальної стабіль"
ності та зменшує температуру застигання. По"
пит на високоолеїновий соняшник натепер
формується в переважній більшості країнами
Євросоюзу. В найближчій перспективі очі"
кується його підвищення у зв'язку із запровад"
женням обов'язкового маркування продуктів із
зазначенням джерела олії. Для виробників со"
няшника в Україні це унікальна можливість
одержати додатковий прибуток без додатко"
вих витрат, а також застрахуватися від коли"
вань цін на продукцію, задовольнивши євро"
пейський попит на кулінарні олії.

Різниця в ціні високоолеїнової олії і звичай"
ної досягає $200 на тонні, хоча витрати на ви"
рощування такого соняшнику зіставні із затра"
тами на звичайний. У насінні такого соняшни"
ку має міститися олеїнової кислоти не менше
82,5%. Під такими сортами та гібридами в Ук"
раїні було зайнято близько 200 тис. га, що за"
безпечило експорт олії 170 тис. т.

Селекційно"генетичні наукові досягнення
сприяють розвитку такого виробництва, ос"
кільки із близько 300 об'єктів соняшнику вне"
сених до Державного реєстру 58 гібридів по"
значено як високоолеїнові.

У 2019 році прогнозується виробництво
соняшнику в обсязі 14—14,5 млн тонн і за
прогнозом ціни не зазнають значних коли"
вань. Натепер відзначають тенденцію перехо"
ду соняшникової олії в категорію преміум
класу, що може значно стимулювати ріст цін
та розвиток галузі. Однак високоолеїнова со"
няшникова олія не стане загальновживаною
у світі.

Проте площі під соняшником перевищують
рекомендовані науковцями норми, що спричи"
нено високою рентабельністю його вирощуван"
ня. За розрахунками Інституту аграрної еко"
номіки НААН, витрати на виробництво однієї
тонн соняшнику становили в 2017 році 5200 грн,
з урахуванням усіх витрат — роботи, техніки,
засобів захисту рослин, насіння, а ціна реалі"
зації не опускалася нижче 11 тис. грн, рента"
бельність становила не менше 100%. Голова
"Укроліяпром" відзначив що 10—11 млн тонн
виробництва соняшнику з площею посівів у
5 млн га цілком достатньо, щоб галузь нормаль"
но функціонувала [6].



62
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2019

Хоча соняшник залишається домінуючою
олійною культурою, роль інших культур є ва"
гомою та важливою, а їх потенціал реалізова"
ний не повністю (табл. 1).

Другу позицію серед олійних культур зай"
має соя, частка якої у середньому склала 18,5%.

Для ринку олійної сировини
стратегічно важливо, що незва"
жаючи на значні коливання, ча"
стка культури має тенденцію до
стабільного зростання. Для Ук"
раїни перспективним є ринок
соєвого шроту, оскільки потре"
би ЄС у цьому продукті оці"
нюється на рівні 30 млн тонн, по"
ловину з яких Європа імпортує.
Для виробників України сфор"
мувалися сприятливі умови для
розширення своєї ніші на цьому
ринку.

Виробництво сої в останні
чотири роки характеризу"
валося зменшенням посівних
площ на 7,2—29,6% відносно
найвищих значень 2135,6 тис.
га у 2015 році. Водночас обся"
ги виробництва були високи"
ми, що визначалося урожай"
ністю культури. Протягом

2019 року зменшення площі посіву навіть на
фоні середньої урожайності 23,2 ц/га, зумо"
вили падіння валового збору сої до 3496,5 тис.
т. Внутрішня переробка також зменшилася,
однак очікуваний обсяг переробки сої протя"
гом поточного року, за прогнозами фахівців
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Рис. 1. Площа, з якої зібрано врожай, тис. га
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України [7].

Таблиця 1. Виробництво основних олійних культур в Україні

Примітка: * прогноз [4].
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України [7].

Роки 
Показники 2015 2016 2017 2018 2019 

Відхилення 
2019/2015, 

% 
Культури олійні – всього 

Валовий збір, тис т. 16961,5 19192,4 18411,4 21439,7 22200,0* 30,9 
Соняшник 
Валовий збір, % до 
культур олійних 65,9 71,0 66,5 66,1 67,2  

Площа, з якої зібрано 
врожай, тис. га 5166,2 6086,7 6060,7 6166,5 5759,9 11,5 

Соя 
Валовий збір, % до 
культур олійних 23,2 22,3 21,2 20,8 15,8  

Площа, з якої зібрано 
врожай, тис. га 2135,6 1859,4 1981,9 1728,7 1504,6 -29,5 

Ріпак озимий 
Валовий збір, % до 
культур олійних 10,1 5,7 11,4 12,3 14,6  

Площа, з якої зібрано 
врожай, тис. га 651,2 410,2 739,5 971,2 1247,7 91,6 

Ріпак ярий 
Валовий збір, % до 
культур олійних 0,19 0,36 0,55 0,58 0,27  

Площа, з якої зібрано 
врожай, тис. га 19,9 39,1 46,2 68,1 29,0 45,7 



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2019

63

має зрости в 2 рази та скласти 1,8—2,0 млн
тонн [6].

Значним потенціалом олійно"жирової га"
лузі є нарощування виробництва ріпаку озимо"
го [8, с. 156]. Його частка серед інших олійних
культур становить в середньому 10,8%, водно"
час обсяги його вирощування в 2015—2016 рр.
мали тенденцію до зменшення, що зумовлено
загальносвітовими тенденціями на ринку від"
новлювальних енергоресурсів. За останні три
роки Україна збільшила виробництво ріпакової
олії, 80—90% якого експортує до ЄС, де крім ви"
користання на харчові потреби, ріпакову олію
використовують при виробництві біодизеля.

Ризиками для оліє жирового комплексу є
те, що сівозміни господарств України критич"
но перенасичені посівами соняшнику. На сьо"
годні соняшник — одна з найприбутковіших
культур в аграрному виробництві України. У
зв'язку з високим попитом на насіння соняш"
ника і рівнем рентабельності цієї культури
відбулося значне розширення посівних площ.
У середньому його площа збирання складає
5143,5 тис. га. Простежується чітка та ста"
більна динаміка зростання площі культури,
з 6086,7 тис. га в 2016 році до 6166,5 тис. га в
2018 році з подальшим скороченням в 2019 році
до 5759,9 тис. га (рис. 1). Це перевищує науко"
во обгрунтований рівень посівних площ соняш"
нику.

За аналізований період відбувається та"
кож збільшення площі вирощування сої. У
наслідок стрімкого зростання протягом
2008—2014 років площа збирання культури
досягла найвищого рівня та протягом ос"
танніх п'яти років стабілізувалася в межах
1850—1900 тис. га.

Виробництво ріпаку впродовж багатьох
років залишається одним із найбільш неперед"
бачуваних із позиції обсягів попиту і пропо"
зиції, який формує світовий ринок, що відоб"
разилося на площі вирощування культури в
Україні. Відмічається зменшення та значні ко"
ливання площі збирання культури які в серед"
ньому складають 258 тис. га. Натепер в Україні
площі під ріпаком становлять — 1,3 млн гек"
тарів.

З наукової точки зору потрібно зменшува"
ти частку посівних площ, водночас не знижую"
чи частку валового збору культури, що мож"
ливо лише за умови підвищення врожайності.
Саме в підвищенні середньої урожайності олій"
них культур зосереджено значний потенціал
збільшення виробництва. В США середня уро"
жайність вирощування олійних культур скла"
дає 32,2 ц/га, Аргентині — 32 ц/га, країнах ЄС —
26,4 ц/га, Туреччині — 26,3 ц/га.

На жаль, сучасне виробництво олійних
культур в державі здійснюється на екстенсив"
ному рівні. Хоча відмічається загальна тенден"
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Рис. 2. Урожайність олійних культур, ц/га

Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України [7].
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ція до підвищення, загалом урожайність олій"
них культур залишається низькою (рис. 2).

Так урожайність соняшника за аналізова"
ний період склала 19,3 ц/га, а стандартне відхи"
лення показника становило 3,1 ц/га. Потен"
ціал сучасних сортів перевищує 30 а гібридів
40 ц/га. Інтенсифікація вирощування соняшни"
ка відбувається надзвичайно низькими темпа"
ми і зростання урожайності складає у серед"
ньому близько 0,81 ц/га за рік.

Урожайність сої складає в середньому
20,2 ц/га та демонструє динаміку середньоріч"
ного зростання в 0,78 ц. Проте це значно мен"
ше потенціальних можливостей сучасного сор"
тового складу, який перевищує 40 ц/га.

Ріпак озимий найбільш урожайний серед
досліджуваних культур — 22,9 ц/га, проте він
також не реалізує можливості сучасного сор"
тового — понад 35 ц/га та гібридного складу
— понад 45 ц/га. Однак для ріпаку озимого ха"
рактерні найвищі середньорічні темпи зростан"
ня урожайності 1,1 ц/га.

З біологічних причин найбільш низькою у
групі є урожайність ріпаку ярого — 15,9 ц/га.
Попри потенціал культури понад 25 ц/га що"
річне зростання його урожайності в 0,64 ц
свідчить про низький рівень інтенсивності тех"
нологій його вирощування.

Кореляційний аналіз показників виробниц"
тва олійних культур свідчить, про низький
рівень інтенсивності технологій вирощування
цих культур. Динаміка валового збору насіння
визначається коливаннями площі посіву куль"
тури. Так, коефіцієнт кореляції між валовим
збором та площею збирання для соняшника та
сої складав 0,95, а для ріпаку озимого та ярого
0,86 та 0,94 відповідно. Позитивно, що дещо
вищою є інтенсивність технології вирощуван"
ня соняшника та сої. Коефіцієнт кореляції між
валовим збором та урожайністю для них склав
0,96 та 0,82, тоді як для ріпаку озимого і ярого
відповідно 0,28 та 0,08.

Безумовно, що менш поширені олійні куль"
тури мають ряд агротехнологічних, екологіч"
них та економічних переваг. Ріпак є перспек"
тивною сировиною для виробництва біопали"
ва, виступає джерелом зелених кормів і може
застосовуватися в системі фіто"меліоративних
заходів для відновлення родючості грунту по"
кращуючи його агрофізичні та фітосанітарні
параметри. Ця культура має великий потенціал
реалізації якого мають сприяти ринкові меха"
нізми. Перевагою ріпаку ярого є можливість
його використання як страхової олійної куль"
тури при зменшенні площі посіву ріпаку ози"
мого. Соя — цінна рослина з точки зору агро"

екології, оскільки є природнім джерелом біо"
логічного азоту у грунті, поліпшує його струк"
туру. Вона незамінна як джерело білку та буде
постійно користується попитом. Заходи стиму"
лювання до збільшення площі вирощування сої
є необхідним як із позицій нарощування вироб"
ництва олієнасіння так і для позитивного впли"
ву на систему землеробства.

Без застосування сучасних технологій
вирощування та переробки олійних культур,
наукового обгрунтування напрямів підви"
щення ефективності їх виробництва, не мож"
на розраховувати на одержання високих
урожаїв.

З агроекологічних позицій групу олійних
культур доцільно розширювати за рахунок іна"
кших за біологією та циклами розвитку, що в
екстремальних погодних умовах забезпечить
стабільність валового збору. Водночас струк"
тура площ посівів олійних культур повинна
формуватися із урахуванням відповідності біо"
логічних потреб культур та адаптивних власти"
востей сортів кліматичним умовам природно"
економічних зон. Найсприятливіші природно"
кліматичні умови для їх виробництва забезпе"
чують вищу врожайність, окупність ресурсів та
кращі економічні результати.

Одним із інноваційно"інвестиційних сце"
наріїв є підвищення пріоритетності вітчизняних
наукових  розробок і наукоємності та орієнта"
ція на виробництво й експорт лише продукції
поглибленої переробки [9, c. 39].

Сприятлива ситуація, яка складається в
процесі розвитку економічних відносин прода"
жу та купівлі сільськогосподарської продукції
між державами, слугує інвестиційній приваб"
ливості агарного сектору України. [10, c. 5].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

У світі зростає попит на олійно"жирову про"
дукцію, а ринок олійно"жирової продукції є
одним із найперспективніших сегментів вітчиз"
няного ринку продовольства, що забезпечує
продовольчу безпеку та є стабільним джерелом
валютних надходжень. Потенціал збільшення
валютних надходжень від олійно"жирової про"
дукції знаходиться в переорієнтації експорту
з сировини на продукцію із вищим ступенем
доданої вартості.

Сировинна база цього ринку формується
соняшником, соєю та ріпаком озимим. Зростан"
ня обсягів виробництва олійних культур відбу"
валося одночасно за рахунок зростання площ
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та урожайності. У довгостроковому періоді
виробництво олійних культур зберігає тенден"
цію зростання та досягає рівня 20,2 млн т.

Основою розвитку ринку олійно"жирової
продукції Україна має стати: розширення та
глибина переробки ріпаку та сої, зміна струк"
тури сировинної бази шляхом нарощування
обсягів виробництва інших культур; збільшен"
ня обсягів вирощування високоолеїнового со"
няшника; використання гібридів з високим
адаптивним потенціалом та застосування су"
часних технологій вирощування; утримання та
посилення своїх позицій на зовнішніх ринках.

Функціонування ринку оліє"жирової про"
дукції знаходиться під впливом ризиків зни"
ження темпів росту споживання; падіння
темпів зростання глобальної економіки; полі"
тичних рішень; невизначеності у перспективах
розвитку економіки. Необхідність вивчення
механізму впливу цих чинників потребує по"
дальших наукових досліджень у сфері вироб"
ництва, розподілу та споживання продукції
олійно"жирового підкомплексу України.
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У статті визначено, що у випадку дослідження структурних змін темпоральність, як використання різних часоM
вих співвідношень, після співвідношень елементів у структурі є другим за важливістю аспектом структурних змін.
Цей аспект визначає, як структурні елементи пов'язані між собою в часовій послідовності (в часовій структурі).

Поєднання на повноцінній основі двох напрямів аналітики — структурного і темпологічного склали основу ноM
вого теоретикоMметодологічного підходу, який названо терміном структурноMтемпологічна аналітика (СТА) — особM
ливий вид аналітичної діяльності, націлений на відновлення економічної рівноваги національної економіки.

У рамках СТА чітко розрізняється просторовоMструктурна "протяжність" об'єкта і його темпоральність. Перша
визначається просторовою і структурною побудовою, яка повністю представляє одномоментний зріз системи, а друM
га — темпоральність — розтягнутість процесу у часі. Відповідно виділено два складники аналізу — просторовоM
структурний і темпоральний.

Практично в усіх науках оперують пов'язаними з часом поняттями, властивостями. Відомими є закони і законоM
мірності прояву цього феномена, механізми, технології вимірювання. Усе це визначено теоретикоMметодологічною і
прикладною базою темпології.

На рівні методики аналізу структурних змін визначено індикатори і показники, які описують структурні зміни:
індикатори процесу структурних змін (структурна матриця, вектор змін, період, інтенсивність, швидкість, моноM
тонність структурних змін), індикатори реагування національної економіки на ці зміни (структурний ефект, проM
порційність, структурна диспропорція), індикатори — чинників породження нових структурних змін (структурний
моніторинг як інструмент аналізу структурних змін).

In the article it is determined that, in case of studying structural changes, temporality, meaning the usage of different
time correlations, after the correlation of the elements in the structure is the second most important aspect of structural
changes. This aspect determines how the structural elements are interconnected in a temporal sequence (in a temporal
structure).

The complete combination of the two directions of analytics (structural and tempological) formed the basis of a new
theoretical and methodological approach to dealing with the problem of eliminating restrictions in order to develop the
sectors of national economy. This approach is called structural and temporal analytics (STA) — a special type of analytical
activity aimed at restoring the equilibrium of the national economy.

The STA clearly differentiates the spatialMstructural "length" of an object from its temporality. The first part is
determined by the spatial and structural construction, which completely represents a momentary section of the system,
and the second one — temporality — represents the length of the process.  Accordingly, two components of the analysis
are identified — spatialMstructural and temporal.

In almost all sciences, they operate with concepts related to time (speed, tempo, duration, period, cycle, range) and
properties (duration, uniqueness, irreversibility). There are wellMknown laws and patterns of manifestation of this
phenomenon (asymmetry, distortion, time saving), mechanisms (interval timer, circadian clock) and measurement
technologies (wave, optical). All this is determined by the theoretical, methodological and applied base of tempology.

At the level of structural change analysis, indicators and indices that describe structural change are: indicators of
the process of structural changes (structural matrix, vector of changes, period, intensity, speed, monotony of structural
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний підхід до аналізу проблем еконо"

мічного розвитку вимагає приділення значної
уваги до питань оперування часом. У соціаль"
но"економічних дослідженнях на цьому найча"
стіше акцентують стосовно перехідних періодів
і періодів криз. "Глобальна ситуація в цьому
випадку передбачає і те, що соціальний суб'єкт
змушений звертатися не просто до темпораль"
ної концепції часу, але розглядати її різні тем"
поральні референції, тому що досліджувати не
тільки лінійні чи нелінійні варіанти розвитку
часу, але і різні варіанти структурування со"
ціальних та історичних процесів можна тільки
з допомогою достатньо розвиненого темпо"
рального інструментарію. Це можуть бути різні
структури, починаючи від моментних і завер"
шуючи періодичними або інтервальними" [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

До досліджень, які розглядають фактор
часу як концептуальну категорію соціально"
економічних досліджень, що має визначені та
обгрунтовані особливості власного прояву у
соціально"економічних явищах і процесах,
можна віднести праці Є. Балацького [2], А. Бас"
кіна [3], В. Бірюкова [4], Ю. Дерев'янко [5],
О. Домбровського [6], О. Кравченко [7], Л. Мель"
ник [8], А. Міфтахутдінової [9], В. Полєщука
[10], У. Садової [11].

Предметом дослідження є процес структур"
но"динамічного аналізу змін та зрушень націо"
нальної економіки.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — поєднання двох напрямів

аналітики — структурного і темпологічного у
разі проведення структурно"динамічного ана"
лізу змін національної економіки та введення
терміну структурно"темпологічна аналітика.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зробимо декілька зауваг, які безпосередньо

пов'язані з даною проблематикою.

Ключові слова: темпоральність, структурно�темпологічна аналітика, індикатори проце�
су структурних змін, індикатори реагування національної економіки на зміни, індикатори�
чинники породження.

Key words: temporality, structural�tempological analytics, indicators of the process of structural
changes, indicators of the national economy's response to these changes, indicators of the generational
factors of new structural changes.

changes), indicators of the national economy's response to these changes (structural effect, proportionality, structural
disproportion), indicators of the generational factors of new structural changes (structural monitoring as an analysing
instrument for structural changes).

Як пише В. Полєщук [10], для виявлення
додаткових темпоральних властивостей часу
системи слід використовувати поняття конст"
рукційного часу.

Ідея конструкційного часу базується на
низці положень. По"перше, на відмові від аб"
солютного математичного часу, звідки витікає
застосування поняття часу винятково до оди"
ничних об'єктів (процесів), які можуть ділити"
ся на підсистеми, що важливо для системного
аналізу об'єкта дослідження. По"друге, на
трактуванні часу як порядку послідовності
явищ. Темпоральний аналіз систем полягає в
аналізі змін часового аспекту систем будь"якої
природи, зокрема економічної. Крім того, мо"
дель конструкційного часу можна представи"
ти схемою: система (об'єкт) — темпоральний
аналіз об'єкта — модель (конструкція часу) —
алгоритм — аналіз результатів і, у кінцевому
підсумку, управління системою. Тобто під
"конструкціями часу" можна розуміти моделі,
у яких час є поняттям другорядним, яке можна
виразити через інші, первинні поняття (елемен"
ти) системи. Це дозволяє вивчати мінливість
різних об'єктів, осмислення категорії часу в
економіці, методи впливу на нього з метою управ"
ління, а також прогнозування виникнення но"
вих ефектів. За О. Домбровським [6, c. 260],
розвиток соціоекономічних процесів в глобаль"
ному світі актуалізує проблему відкриття но"
вих аспектів в економічному пізнанні. Згідно з
принципами класичної економіки, чим рідше
зустрічається ресурс і чим частіше його можна
використовувати, тим він цінніший. Час є най"
більш дефіцитним ресурсом, він значно цін"
ніший за решта ресурсів, наприклад, гроші.

Управління економічною системою як умо"
ва її переходу від "хаосу" до "порядку", і на"
впаки, відбувається в умовах постійних соціаль"
них трансформацій. Вони проходять у "часі" й
"просторі", які є важливими параметрами будь"
якого дослідження. Передусім тут враховують"
ся "фігури часу" (минуле"теперішнє"майбутнє).
Як стверджує М. Заковоротная, "розуміння
процесів розвитку суспільства дозволяє, як
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стверджує синергетика, детермінувати май"
бутнє у теперішньому, моделювати програму
життя і діяльності, управляти соціальними си"
стемами як в цілому, так і на всіх ієрархічних
рівнях" [12, с. 465—466].

На думку У. Садової [11, c. 3], однією з пере"
думов ефективізації соціального управління в
Україні є усвідомлення факту, що моделювання
розвитку суспільних систем (об'єкта управління)
залежить не лише від традиційних факторів
їхнього ресурсного забезпечення, але й різнома"
ніття прояву феномена часу. До такого висновку
спонукає низка чинників. Передусім, пошук нової
парадигми економічної науки, яка б відповідала
запитам інформаційного суспільства. По"друге,
активізація інтересів суміжних з економікою дис"
циплін, котрі намагаються забезпечити прорив у
власній сфері досліджень. По"третє, трансфор"
мація уявлення про цінність часу в свідомості пе"
ресічної особи. "Сучасний прогрес техніки пе"
реніс людей в інші виміри часу, у новий світ по"
треб і швидкостей їх задоволення. Час став не"
від'ємною координатою економіки" [11, c. 22].
Відтак, як стверджує дослідниця, однією з важ"
ливих передумов перспективного розвитку на"
укових досліджень є включення в процес аналі"
зу не лише традиційних, але й нових факторів, а
саме — виявлення специфіки ресурсу часу.

У випадку дослідження структурних змін
темпоральність, як використання різних часових
співвідношень, після співвідношень елементів у
структурі є другим за важливістю аспектом
структурних змін. Цей аспект визначає, як
структурні елементи пов'язані між собою в ча"
совій послідовності, тобто в часовій структурі.
Йдеться про "темпоральну орієнтацію" проце"
су структурного розвитку стосовно трьох часо"
вих категорій — співвідношення структурних
змін у минулому, сьогодні, а також передбачен"
ня майбутніх структурних змін і зрушень.

На нашу думку, поєднання на повноцінній
основі двох напрямів аналітики — структурно"
го і темпологічного повинні скласти основу но"
вого теоретико"методологічного підходу до ви"
рішення проблеми ліквідації обмежень для роз"
витку секторів національної економіки, потен"
ційно конкурентоздатних на внутрішньому і зов"
нішньому ринках. Такий підхід можна позначи"
ти терміном структурно"темпологічна аналіти"
ка (СТА) як особливий вид аналітичної діяль"
ності, націлений на відновлення економічної
рівноваги національної економіки і забезпечен"
ня на цій основі зростання добробуту населен"
ня. Суть СТА в національній економіці визнача"
ють сукупність методів і прийомів структурно"
динамічного аналізу змін національної економі"

ки, спрямованих на наближення структурно"
функціональних, нормативно"правових, со"
ціально"культурних оцінок і вимірів проблемних
явищ і процесів до вимог формування ефектив"
ної структурної політики з позиції інтересів соці"
альної держави та інформаційного суспільства.

У рамках СТА чітко розрізняється просторо"
во"структурна "протяжність" об'єкта і його тем"
поральність (або темпоральна "протяжність").
Перша визначається просторовою і структурною
побудовою, яка повністю представляє одномо"
ментний зріз системи, тоді як темпоральність —
це розтягнутість процесу у часі. За визначенням
О. Болдачова [13], найбільш загально темпо"
ральність можна визначити як проміжок часу, на
якому може бути виявлена вичерпна спе"
цифічність об'єктів (процесу, організму, дії).

Далі, спираючись на інтерпретацію О. Бол"
дачова [13], спробуємо детальніше викласти
основні поняття, пов'язані з СТА.

Розрізнення понять просторово"структурна
і темпоральна протяжності об'єкта дозволяє ви"
ділити два складники аналізу — просторово"
структурний і темпоральний. Об'єкти довкола нас
можуть бути описані як цілісності, що простяга"
ються і в просторі, і в часі, тобто є просторово"
темпоральними — мають як просторові, так і ча"
сові об'єм та структуру. Як просторові, вони в
будь"який момент часу мають певні геометричні
розміри і співвідношення — фіксований просто"
ровий розподіл частин. Як темпоральні, об'єкти
представлені послідовністю подій, які так само,
як просторові частини об'єкта, можна розуміти
як елементи, що утворюють свою розподілену в
часі темпоральну структуру.

За традиційного підходу для аналізу систем,
що змінюються в часі, використовують поняття
"стан": об'єкт описується як система, яка по"
слідовно переходить від одного стану в інший.
Водночас під зміною стану розуміють трансфор"
мацію структури та зміни властивостей систе"
ми. У такій інтерпретації процес функціонуван"
ня розглядають як результат дії причинно"на"
слідкових зв'язків — кожен наступний крок є
наслідком попереднього. Однак системний зміст
об'єкта не вичерпується цією просторою струк"
турою — співвідношенням, положенням і роз"
міром його частин, тобто не всі системні влас"
тивості складного об'єкта фіксуються в ста"
тичній просторовій структурі. Наприклад, на
деякому проміжку часу новація в системі фор"
мується приховано (латентна фаза), що означає
лише одне — її просторову (структурну) непро"
явленість. І лише за досягнення певної функціо"
нальної завершеності (надмірності) новація
спонтанно реалізується у вигляді нової просто"
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рової структури. Іншими словами, сутність
об'єкта є певною мірою розподілена в часі, тоб"
то вона зафіксована не в просторовій, а в часо"
во розподіленій структурі. Використовуючи тер"
мінологію темпоральних систем, новаційний акт
може бути описаний як спонтанна реалізація/
відображення/переміщення розподіленої в часі
темпоральної структури (темпоральної склад"
ності) у просторову.

Наведений приклад доводить потребу струк"
турно"темпорального аналізу. Аналіз повинен
досліджувати основні характеристики стану
системи на кожен чітко визначений проміжок
часу, повинна бути визначена темпоральність
систем як елемента єдиного впорядкованого
середовища. Слід брати до уваги, що кожен етап
розвитку системи має налаштованість до певних
кількісних/якісних змін у структурно"функціо"
нальній сутності системи. Визначення/виявлен"
ня заходів, які забезпечують успішність змін
(інновацій) є можливим лише за умови врахуван"
ня темпоральності системи.

Перш ніж приступити до розгляду конкрет"
них аспектів методики, слідом за У. Садовою
[11, c. 9], зауважимо, що із сукупністю понять,
властивостей, які описують час, справа не над"
то складна. Практично в усіх науках оперують
пов'язаними з часом поняттями (швидкість,
темп, тривалість, період, цикл, режим, діапазон,
а з ними — обіг, лаг ін.) і властивостями (три"
валість, неповторюваність, незворотність).
Відомими є закони і закономірності прояву цьо"
го феномена (асиметрія часу, викривлення
часу, економія часу), механізми (інтервальний
таймер, циркадний годинник) і технології (хви"
льові, оптичні та ін.) вимірювання. Усе це пев"
ною мірою визначено теоретико"методологіч"
ною і прикладною базою темпології.

На рівні безпосередньо методики аналізу
постає завдання визначення індикаторів і показ"
ників, які описують структурні зміни таким чи"
ном, щоб їх можна було використовувати для:

— розуміння (опису) розгортання цих змін
у просторі і часі;

— можливості здійснення структурних і
часових порівнянь;

— реалізації відповідної структурної політики.
З цією метою ми у своїх попередніх дослід"

женнях [14—17] систематизовували понятійно"
термінологічний апарат вивчення структурних
змін національної економіки: насамперед по"
няття "структурні зміни", "структурні зрушен"
ня", "трансформації", "структурна політика",
які складають основу вивчення структурних
змін в національній економіці; визначилися з
низкою індикаторів:

—   індикаторів процесу структурних змін
(структурна матриця і вектор змін, період,
інтенсивність, швидкість і монотонність струк"
турних змін);

— індикаторів реагування національної еко"
номіки на ці зміни (структурний ефект, про"
порційність і структурна диспропорція);

— індикаторів — чинників породження но"
вих структурних змін (структурний моніторинг
як інструмент аналізу структурних змін) тощо.

ВИСНОВКИ
Отже, процес структурного розвитку має

чітко визначену "темпоральну орієнтацію", тоб"
то структурні елементи в системі окрім струк"
турно"просторових зв'язків пов'язані між собою
і в часовій послідовності, тобто мають певну ча"
сову структуру. Тому повноцінний структурний
аналіз має поєднувати в собі структурну і тем"
пологічну. Такий підхід названо терміном струк"
турно"темпологічна аналітика.
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THE ROLE OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES OF THE TERNOPILA REGION
IN RURAL DEVELOPMENT

Розглянуто сутність, значення об'єднаних територіальних громад їх вплив на розвиток сільських територій. ВстаM
новлено, що розвиток села за допомогою громад передбачає діяльність, яка дає можливість сільським мешканцям
забезпечувати власну життєдіяльність, впливаючи водночас на явища та процеси, які зумовлюють та забезпечують
виробництво, розподіл, обмін та споживання економічного продукту.

Досліджено позитивну динаміку сільськогосподарського виробництва Тернопільської області, яка володіє доM
статньо багатим природноMресурсним потенціалом, що сприяє розвитку сільських територій, а за відповідних умов
може перетворитись у добрі стартові умови і для подальшого розвитку. Разом з тим акцентується увага на основних
викликах  на етапі створення ОТГ. На прикладі окремих ОТГ області доведено їх соціальноMекономічну ефективність,
важливість розвитку підприємництва, що створює  можливості для розширення зайнятості сільського населення,
зростання його доходів, участі у розбудові соціальної інфраструктури села.

Відмічений подальший розвиток сільських територій можливий завдяки виконанню ряду стратегічних та операM
ційних цілей. Накреслено пропозиції щодо ефективного використання економічного потенціалу області, розвитку
інфраструктури сільських територій та соціальної сфери села.

Сommunity with sufficient economic activity in its own territory, with enterprising, hardworking people can ensure
a high standard of living for the population, determine development priorities and finance education, law enforcement,
medicine, roads and other important areas.

The article deals with the essence, the importance of the united territorial communities and their influence on the
development of rural territories. It has been established that communityMbased village development involves activities
that enable rural residents to provide their own livelihoods, while influencing the phenomena and processes that condition
and ensure the production, distribution, exchange and consumption of an economic product.

Positive dynamics of agricultural production of Ternopil region has been investigated, which possesses sufficiently
rich naturalMresource potential, which contributes to the development of rural territories, and under appropriate
conditions can turn into good starting conditions for further development. At the same time, the focus is on the main
challenges in the stage of creating an united territorial communities. On the example of the individual united territorial
communities of the region their socioMeconomic efficiency, the importance of entrepreneurship development, which creates
opportunities for expansion of employment of rural population, increase of its incomes, participation in the development
of the social infrastructure of the village are proved.

The marked further development of rural territories is possible due to the fulfillment of a number of strategic and
operational goals. The proposals for effective utilization of the economic potential of the region, development of
infrastructure of rural territories and social sphere of the village are outlined.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досвід розвинутих країн демонструє, що

основною передумовою успішного розвитку
громад є об'єднання територій та ресурсів.
Тільки сильна спроможна громада з достат"
ньою економічною активністю на власній тери"
торії, з ініціативними, працьовитими людьми
забезпечить гідний рівень життя населення,
визначить пріоритети розвитку і фінансувати"
ме освіту, охорону правопорядку, медицину,
дороги та інші напрями, які люди вважатимуть
важливими.

Сільські території автоматично стають су"
б'єктами нової європейської парадигми сіль"
ського розвитку. Українська децентралізація,
яка відбувається за алгоритмом утворення
спроможних об'єднаних територіальних гро"
мад (ОТГ), уже втягнула у процес сільського
розвитку міські поселення — власне міста
районного значення та селища, а зараз через
механізми приєднання сільських територіаль"
них громад до міст обласного значення до цьо"
го процесу долучаються і великі міста, які в
Україні мають статус міст обласного значен"
ня.

З досвіду встановлено, що на рівні потуж"
ної громади вирішуються питання місцевого
економічного розвитку, планування розвитку
територій, утримання місцевої інфраструкту"
ри, забудови, благоустрою території, соціаль"
ної допомоги, культури, первинної охорони
здоров'я, середньої, дошкільної та позашкіль"
ної освіти, пасажирських перевезень на тери"
торії громади, житлово"комунальних послуг,
утримання об'єктів комунальної власності. А

The development of communities in the Ternopil region is indicative of the ability within a particular socioMeconomic
system to provide its own livelihood, while influencing the phenomena and processes that predetermine and ensure the
production, distribution, exchange and consumption of an economic product. Village development with the help of rural
communities opens up some opportunities aimed at achieving: the integrity of the rural territorial community as a social
entity; coordinated social interaction between citizens — members of the rural territorial community; imparting these
values, traditions, rules, rules, customs to future generations.

Ключові слова: об'єднані  територіальні громади, сільські території, розвиток сільських
територій, децентралізація, соціально�економічний розвиток, інфраструктура, природно�ре�
сурсний потенціал, економічний потенціал.

Key words: united territorial communities, rural territories, rural development, decentralization,
social and economic development, infrastructure, natural resource potential, economic potential.

передача ресурсів, повноважень та відповідаль"
ності на базовий рівень — це і є децентраліза"
ція.  Головні принципи децентралізації — спра"
ведливість, доцільність та відповідальність.

Плануючи власний розвиток, такі громади
неминуче стикаються із питанням розвитку
сільських територій і починають застосовува"
ти до такого розвитку підходи, які широко
впроваджуються зараз у країнах Європейсько"
го Союзу на рівні політики ЄС і на рівні націо"
нальної політики Водночас громада повинна
ефективно відповідати зовнішнім викликам,
таким як глобалізація економіки, підвищення
мобільності трудових ресурсів та пов'язаний з
цим ріст безробіття, посилення міжнародної
конкуренції за інвестиції та розвитку ресурсів,
що свідчить про актуальність обраної теми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Роль об'єднаних територіальних громад у
забезпеченні інтересів громадян в усіх сферах
життєдіяльності на відповідній території має
стати ключовою. Питання розвитку сільських
територій уже тривалий час перебувають в зоні
особливої уваги українських дослідників, зок"
рема: Є. Бойко, О. Бородіна, П. Борщевський,
О. Головня, І. Гнибіденко, О. Батанова, О. Бо"
родіна І. Залуцький, О. Замори, В. Збарського,
О. Єрмакова, В. Мацибора, Л. Мармуль, О. Пав"
лов, І. Прокопа, П. Саблук, М. Талавирі,
Л. Шепотько, В. Юрчишин та ін. Проведені дос"
лідження, висвітлені у їхніх працях, лягли в
основу формування стратегій, концепцій і про"
грам розвитку сільських територій в Україні.
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О. Бородіна та І. Прокопа пропонують роз"
глядати сільський розвиток на базі громад як
модель, в якій цілеспрямована зміна всіх най"
важливіших чинників розвитку села плануєть"
ся, проводиться та контролюється самими гро"
мадами за сприяння держави [1]. Розвиток села
за допомогою громад передбачає діяльність,
яка дає можливість сільським мешканцям чи"
нити вплив на суспільну мотивацію підтримки
села та поглиблювати усвідомлення локальних
потреб суспільства, а також допомогти селу
подолати соціальну ізоляцію та, відповідно,
отримати вільний доступ до інформації та по"
слуг [2].

Розвиток села потребує сильних сільських
громад, які б з метою покращення добробуту
своїх односельчан плідно використовували
місцеві ресурси й поєднували їх із зовнішніми
можливостями партнерів. Чимало дослідників
приділяють значну увагу питанню розвитку
сільських територій, однак розвиток сільських
територій за допомогою сільських громад є
недостатньо дослідженими та потребують по"
глиблення аналізу з метою забезпечення їх
життєздатності та соціально"економічного
розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті  є визначення впливу децент"

ралізації, зокрема новостворених об'єднаних
територіальних громад на розвиток сільських
територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціально"економічний розвиток сільських
територій — це основа розвитку аграрного сек"
тора економіки, ефективного вирішення соці"
альних проблем та позитивного переходу до
сталого економічного зростання сільських те"
риторій. Ряд сільських територій з достатньо
високим економічним потенціалом характери"
зується найвищим загостренням соціально"
економічних проблем, що свідчить про високий
рівень безробіття, низьку інвестиційну ак"
тивність суб'єктів господарювання та цілу  низ"
ку проблем соціального характеру [3].

Це зумовило до пошуку різних підходів до
вирішення цієї актуальної проблеми, зокрема
постало питання реформування економічного
розвитку сільських територій.

Реформа місцевого самоврядування та те"
риторіальної організації влади на засадах де"
централізації, концептуальні засади якої було
схвалені у 2014 році, а практична реалізація
розпочалась у 2015 році, виявилась серед най"

результативніших і найпомітніших із проголо"
шених стратегічних реформ, результатом якої
є новостворені об'єднані територіальні грома"
ди (далі — ОТГ).

Спроможною територіальною громадою є
така громада, в якій місцеві джерела наповнен"
ня бюджету, інфраструктурні та кадрові ресур"
си є достатніми для вирішення її органами
місцевого самоврядування питань місцевого
значення, передбачених законодавством, в
інтересах жителів громади.. Сьогодні у центрі
уваги знаходяться сільські території, які харак"
теризуються найвищим загостренням соціаль"
но"економічних проблем.

Слід зазначити, що до цієї категорії зачас"
то потрапляють території з достатньо високим
економічним потенціалом, що з деяких причин
опинилися в стані глибокої кризи, про що
свідчить високий рівень безробіття, низька
інвестиційна активність суб'єктів господарю"
вання та ціла низка проблем соціального харак"
теру [4].

Сільське господарство робить значний вне"
сок у ВВП країни. Соціально"економічний роз"
виток сільських територій — це основа розвит"
ку аграрного сектора економіки, ефективного
вирішення соціальних проблем та позитивного
переходу до сталого економічного зростання
сільських територій.

Тернопільська область є аграрно"промис"
ловим регіоном. Її розташування в західній ча"
стині правобережного лісостепу — у зоні з ро"
дючими грунтами і достатнім зволоженням
сприяє розвитку сільськогосподарського ви"
робництва, а розташування поблизу Львівсько"
Волинського вугільного басейну й індустріаль"
ного Прикарпаття — розвитку галузей промис"
лового виробництва. Висока щільність населен"
ня є передумовою розвитку трудомістких га"
лузей  господарства.

Область традиційно вважається регіоном із
домінуючим сільським господарством, яке поки
що в країні, за відсутності достатньої держав"
ної підтримки, не досягло належного ефектив"
ного рівня функціонування.

Тернопільщина має значний природно"ре"
сурсний потенціал, що є першоджерелом
людського функціонування, а також високо"
розвинений трудовий потенціал. За індексом
людського розвитку займає 6 місце серед рег"
іонів України, посідає також одне із чільних
місць — сьоме за комплексом характеристик,
що використовуються для виміру трудового
потенціалу і характеризують рівень освіче"
ності та інших параметрів якісного стану на"
селення.
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Структура природно"ресурсного
потенціалу Тернопільської області
дещо відрізняється від аналогічної
структури по Україні (табл. 1). Хоча і
в Україні, і у Тернопільській області
земельні ресурси займають найбільшу
частку, на Тернопільщині частка зе"
мельних ресурсів значно суттєвіша.

Отже, Тернопільщина володіє достатньо
багатим природно"ресурсним потенціалом,
який при відповідних умовах може перетвори"
тись у добрі стартові умови для подальшого
розвитку. Високопродуктивні сільськогоспо"
дарські угіддя становлять 77% усіх земель. У
сільському господарстві виробляється більше
40 % валового сукупного продукту.

Промисловий комплекс стабільно нарощує
виробничий потенціал. Промислові підприєм"
ства виготовляють половину валового сукуп"
ного продукту області та зорієнтовані пере"
важно на переробку аграрної продукції. Зай"
маючи 2,3% території України та 2,4% її насе"
лення, область виготовляє 3,1% сільськогоспо"
дарської продукції. Питома вага Тернопільсь"
кої області за останні роки в обсягах виробниц"
тва України становить: зерна 2,7—3,0%, цукро"
вих буряків — 9,1  — 10,0%, картоплі — 4,1—
5,3%, овочів — 2,0—2,4%, м'яса — 2,5—2,9%,
молока — 3,5—4,0% та яєць — 2,7—2,8  %.

Тернопільська область — екологічно най"
менш забруднений регіон, займає 4 місце за
викидами забруднюючих речовин та екологіч"
ністю виробництва, у зв'язку з цим сільськогос"
подарські землі придатні до вирощування еко"
логічно чистої продукції. Позитивна динаміка
сільськогосподарського виробництва створює
сприятливе підгрунтя для прискорення розвит"
ку сільських територій. Стабільно працюючі
підприємства мають значно більші можливості
щодо розширення зайнятості сільського насе"
лення, зростання його доходів, участі у розбу"
дові соціальної інфраструктури села.

Проте регіон характеризується мало дивер"
сифікованою структурою виробництва, депре"
сивними явищами та дуже низькою ємністю
споживчого ринку. Залишаються найнижчими
в Україні середньомісячна заробітна плата,
рівень залучення в економіку  інвестицій, в тому
числі й іноземних, рівень експорту, розвитку
малого підприємництва, податкових надход"
жень.

Розвиток місцевого самоврядування, ство"
рення об'єднаних територіальних громад, пе"
редача ресурсів, повноважень на місця в рам"
ках проведення реформи з децентралізації вла"
ди передбачає насамперед підвищення фінан"

сової спроможності, економічної, інвестицій"
ної привабливості територій для якісного й
комфортного проживання людей на них. Важ"
ливою рисою функціонування новостворених
адміністративно"територіальних об'єднань є
усвідомлення того, що територію об'єднує не
лише назва, а й нове спільне бачення майбутніх
перспектив.

У Тернопільській області створено 49 ОТГ,
які охоплюють 58,6% населення. До загально"
го фонду бюджетів ОТГ у 2017 році надійшло
625 млн грн, у 2018 році — 880 млн грн. Частка
доходів ОТГ у доходах місцевих бюджетів об"
ласті зросла із 16% до 22% у 2018 р. Область
посідає друге місце за темпами зростання фак"
тичних надходжень податку на доходи фізич"
них осіб.

Байковецька  ОТГ, що на Тернопільщині є
однією з найспроможніших громад в Україні.
За своєю фінансовою спроможністю вона вхо"
дить у 20 найуспішніших громад України.
Основну частку бюджету громади забезпечує
потужне підприємство з іноземними інвестиц"
іями, яке виготовляє бортові системи до все"
світньо відомих автомобілів. Для зростання
доходів власного бюджету Байковецька ОТГ
прийняла програму щодо налагодження спів"
робітництва з представниками малого й серед"
нього бізнесів та профспілками задля ефектив"
ного використання трудових ресурсів, запобі"
гання зростання безробіття й забезпечення
соціального захисту населення громади. Кері"
вництво громади спрямовує свої зусилля на
збереження і створення на території громади
робочих місць з відповідними умовами праці та
заробітною платою. Свою програму ОТГ пла"
нує реалізовувати за чотирма напрямами:

— розширення сфери застосування праці та
стимулювання зацікавленості роботодавців у
створенні нових робочих місць;

— підвищення конкурентоспроможності
економічно активного населення за допомогою
навчання, шляхом залучення експертів;

— підвищення мобільності робочої сили на
ринку праці й удосконалення регулювання тру"
дової міграції;

— сприяння зайнятості громадян, які потре"
бують соціального захисту та нездатні на рів"

Потенціал природних ресурсів, %  
Територія 

 
мінера-
льних 

водних 
 

земельних 
 

лісових 
 

фауні- 
стичних

рекреа-
ційних 

Україна 28,3 13,1 44,4 4,2 0,5 9,6 
Тернопільська 
область 

1,2 13,6 75,0 4,7 0,2 5,4 

Таблиця 1. Структура природно9ресурсного потенціалу
Тернопільської області
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них умовах конкурувати на ринку праці. Про"
грама зайнятості населення територій сіл Бай"
ковецької сільської ради на 2018—2020 роки —
хороший приклад того, як фінансово забезпе"
чена громада усвідомлює всю необхідність збе"
реження й розвитку кадрового потенціалу як
стратегічно важливого елемента для свого ста"
лого розвитку [5].

Яскравим прикладом ефективної децентра"
лізації є функціонування новоствореної, на базі
раніше депресійних сіл, Саранчуківської ОТГ
Бережанського району Тернопільської області.
Невелика за чисельністю населення громада з
порівняно невеликим бюджетом, відсутністю
власного досвіду будівництва нової фінансово"
господарської структури, слабкою базою за"
кладів соціально"побутової сфери  перетвори"
лася у самодостатню сучасну організаційну
структуру. Формування нових управлінських
структур громади йшло з урахуванням інте"
ресів та потреб жителів громади. Голова гро"
мади, старости сіл та працівники апарату ОТГ
щоденно працюють над збільшенням дохідної
частини бюджету. За перший рік свого існуван"
ня громада отримала понад 18 млн грн дохо"
дів, з яких 6,4 млн грн — власні надходження, а
11,6 млн грн — трансферти з державного та
інших місцевих бюджетів. На видатки розвит"
ку ОТГ спрямовано 2,1млн грн власних доходів
та 4 млн грн державних коштів, на освітні зак"
лади — близько 8,5 млн грн, для співфінансу"
вання закладів медицини районному бюджету
передано 2,9 млн грн. Жителі громади у кож"
ному селі можуть отримати адміністративні,
нотаріальні та дорадчі послуги. На території
ОТГ створено комунальне підприємство "Бла"
гоустрій"сервіс", розвивається підприємниць"
ка діяльність, проведено капітальні ремонти в
ряду шкіл, відновлюється соціально"побутова
сфера. Загалом у 2018 році громада реалізува"
ла господарських проектів на суму понад 6 млн
грн [6].

Таким чином, насамперед функцією регіо"
нального розвитку ОТГ є економічне зростан"
ня, яке забезпечує розширене відтворення еко"
номіки територій регіонів. Кожний розвитко"
вий, інвестиційний проект, впроваджений в
ОТГ, передбачає забезпечення податкових над"
ходжень у місцеві бюджети від малого й серед"
нього бізнесу, залучених внутрішніх і зовнішніх
інвесторів. В ОТГ області прагнуть забезпечу"
вати умови для розвитку підприємництва, щоб
створювалися нові робочі місця, податкові над"
ходження залишалися в громаді та використо"
вувалися для надання якісних послуг мешкан"
цям.

Сьогодні однією із найважливіших умов для
сільських територій є пошук механізмів усунен"
ня соціально"економічних проблем у сільській
місцевості,  зокрема акцентується увага на роз"
виток та підтримку сільськогосподарських об"
слуговуючих кооперативів [7].

Тому в ОТГ поширюється рух сільськогос"
подарської кооперації, адже це перспективно
й потрібно для села, аграрного бізнесу та фер"
мерства в цілому. У Тернопільській області за"
реєстровано 34 сільськогосподарських обслу"
говуючих кооперативів. На підтримку коопера"
тивного руху виділено понад  600 тис. грн.

Зважаючи на проведені дослідження, є
підстави стверджувати, що новостворені ОТГ
можуть успішно реалізовувати програму де"
централізації, сприяти розвитку сільських те"
риторій, завдяки досягненню таких стратегіч"
них та операційних цілей у Тернопільській об"
ласті.

ВИСНОВКИ
Українська децентралізація сьогодні ство"

рює умови для покращення якості життя лю"
дини в українських містах і селах, на основі
покращення якості послуг, що надаються орга"
нами місцевого самоврядування спроможних
територіальних громад. Міські об'єднані тери"
торіальні громади, завдяки поєднанню міських
та сільських територій, поширюють позитивний
вплив міст на суміжні сільські території і вно"
сять у ці території більш новітні підходи щодо
розвитку.

Плануючи власний розвиток, такі громади
неминуче стикаються із питанням розвитку
сільських територій і починають застосовува"
ти до такого розвитку підходи, які широко
впроваджуються зараз в країнах Європейсько"
го Союзу. Наведені приклади розвитку громад
в Тернопільській області свідчать про здатність
у межах певної соціально"економічної систе"
ми забезпечувати власну життєдіяльність,
впливаючи при цьому на явища та процеси, які
зумовлюють та забезпечують виробництво,
розподіл, обмін та споживання економічного
продукту. Розвиток села за допомогою сіль"
ських громад розкриває певні можливості,
спрямовані на досягнення: цілісності сільської
територіальної громади як соціального утво"
рення; узгодженої соціальної взаємодії між
громадянами"членами сільської територіальної
громади; прищеплення цих цінностей, традицій,
норм, правил, звичаїв майбутнім поколінням.

Отже, на прикладі ОТГ Тернопільської об"
ласті ми бачимо чітку і зрозумілу лінію підтрим"
ки сільського розвитку на основі підходів, які
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зараз стали домінуючими у Європейському
Союзі: комплексність підходів до сільського
розвитку, через диверсифікацію зайнятості,
розвиток інфраструктури, розвиток соціально"
го капіталу через нові знання та навички.
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INSTRUMENTAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION
OF DIVERSIFICATION STRATEGIES OF AGRO�INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті визначено послідовність процесу формування стратегій диверсифікації з врахуванням інструментальM
ноMметодичного підходу на кожному з визначених етапів. Відображено структурну функціональну схему формуванM
ня та впровадження стратегій диверсифікації з використанням інструментальноMметодичного підходу. Визначено
стратегічні орієнтири підприємства в ефективному напрямі розробки стратегій диверсифікації. Розроблено схему
комплексної оцінки cтратегічного ринкового середовища підприємства. Досліджено суть портфельного аналізу
підприємства з точки зору прогнозування перспективних напрямів і масштаби діяльності підприємства з метою підвиM
щення конкурентоспроможності підприємства. Охарактеризовано основні критерії оцінки стратегічного потенціаM
лу зростання агропромислового підприємства. Розроблені особливості глобалізаційних процесів діяльності трансM
національних корпорацій. Визначено основні фактори, що визначають необхідність об'єднання вітчизняних агроM
промислових підприємств з іншими закордонними корпораціями. Наголошено на важливому значенні комплексного
впливу функціонування ТНК на світовий соціальноMекономічний розвиток. Визначені оптимальні варіанти інструM
ментальноMметодичного підходу до розробки стратегій зростання, фундамендальною основою яких є необхідність
розробки проекту з його реалізації з визначенням напрямів дій у кожному функціональному підрозділі агропромисM
лового підприємства.

This article has defined the sequence of the process of forming diversification strategies, taking into account the
instrumental and methodological aspects at each of the identified stages. There have been shown the structural functional
diagram of the formation and implementation of diversification with using the instrumental and methodological aspects
of forming diversification strategies for agroMindustrial enterprises. There has been determined the main role of estimation
the market macro environment of the enterprise and its competitive position in the target market. There have been
determined the strategic orientations of the enterprise in the effective direction of development of diversification
strategies. There has been shown the functional scheme of complex estimation of strategic market environment of the
enterprise. The basis for the calculation of the integral indicator of diversification efficiency is the calculation of the
system of financial and economic indicators, which have the highest coefficient of weight, which as a whole makes it
possible to assess the efficiency of economic activity of the enterprise and identify strategic ways of improving economic
efficiency.

There has been defined the essence of the portfolio analysis of the enterprise from the point of view of prognosticating
perspective directions and the scale of activity of the enterprise in order to increase the competitiveness of the enterprise.
There has been characterized main factors for assessing the strategic growth potential of agroMindustrial enterprises.
There has been defined the main specific of globalization processes of activity of multinational corporations. There has
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Агропромисловість — надзвичайно важли"

ва галузь ринкової економіки в умовах стрімко"
го розвитку інформаційного суспільства.  У су"
часних умовах одним із головних завдань пріо"
ритетного розвитку АПК країни та регіонів є
необхідність розробки ефективних інновацій"
них стратегій диверсифікації діяльності. У сек"
торах з високим ступенем знання стратегічно"
го компетенційного потенціалу привабливим
способом диверсифікації є розширення влас"
них виробничих потужностей за рахунок впро"
вадження результатів НДДКР та інформацій"
них технологій, а також придбання нових
підприємств. Процес переорієнтації під"
приємств на використання інформаційних ре"
сурсів передбачає перехід від естенсивного ви"
користання всього ресурсно"компетенційного
потенціалу до інтенсивного. Знання та інфор"
мація стають ключовим об'єктом управління, а
організація забезпеченість інформацією дає
змогу досягти високого рівня конкурентоспро"
можності як на внутрішньому, так і на зовніш"
ньому ринках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Важливими питаннями розробки стратегій
диверсифікації діяльності підприємства займа"
лися такі відомі вчені: Томсон А., Стрікленд А.,
Портер М., Ансофф І., Аронов А.М. В Україні
дослідженням проблематики визначення опти"
мальних диверсифікаційних стратегій займа"
ються такі відомі науковці: Білецька К.В., Віт"
линський В.В., Герасимчук В.Г., Корінько М.Д.,
Обеременчук В.Ф., Попова С.М., Білецька К.В.
та інші.

Проте, попри численність наукових праць з
вказаної проблематики, протягом останнього
часу залишається не повністю вирішеним пи"
тання щодо визначення ефективного інстру"
ментально"методичного підходу до формуван"

Ключові слова: інструментально�методичний підхід, диверсифікаційний процес, стратегії
диверсифікації, інноваційні стратегії, транснаціональна корпорація, стратегічна одиниця
бізнесу.

Key words:  instrumental and methodological aspects, diversification process, diversification
strategies, innovative strategies, multinational corporation, strategic business unit.

been identified the main factors which determine the necessity of unification domestic agroMindustrial enterprises with
other foreign corporations. There have been emphasized the importance of the integrated impact on the functioning of
transnational corporations on the world socioMeconomic development. There has been determined the most optimal
variants of the instrumental and methodological aspects to development of innovative strategies for diversification of
agroMindustrial enterprises.

ня інноваційних стратегій диверсифікації в
умовах динамічності та турбулентності ринко"
вого середовища.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Поглиблено аналіз методичних аспектів

формування стратегій диверсифікації агропро"
мислових підприємств. Основним завданням
дослідження слід вважати подальше дослід"
ження сукупності інструментальних підходів
до визначення оптимальних інноваційних стра"
тегій диверсифікації діяльності підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виходячи із концептуальних детермінантів,
що впливають на процес імплементації стра"
тегій диверсифікації на підприємстві, основним
завданням перед агропромисловими підприєм"
ствами є визначення послідовності процесу
формування стратегій диверсифікації з враху"
ванням інструментально"методичного підходу
на кожному з визначених етапів.

Початковим етапом будемо вважати визна"
чення потреби у диверсифікаційних змінах на
підприємстві. Наступний — формування стра"
тегій диверсифікації і кінцевий — реалізація і ко"
ригування стратегій за результатами їх реалізації.

У цьому випадку під етапом будемо розу"
міти функціонально завершену частину проце"
су, що складається з визначеної кількості су"
бетапів та виконує ряд завдань у контексті до"
сягнення кінцевої мети (рис. 1).

Формування та імплементацію певних груп
стратегій диверсифікації на підприємстві вар"
то здійснювати за трьома послідовними етапа"
ми. Кінцева мета першого етапу  полягає у ви"
значенні потреби та доцільності у диверсифі"
каційних змінах та включає п'ять субетапів. На
першому субетапі проводиться оцінка ринко"
вого макросередовища підприємства та його
конкурентної позиції на цільовому ринку, тоб"
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то виявляються ринкові фактори успіху
(зовнішні можливості та перспективи), від
ефективного використання яких залежить здо"
буття стійких конкурентних переваг у страте"
гічному періоді [7, c. 62]. На цьому етапі, зок"
рема, здійснюється:

— сегментація ринку, аналіз потреб спожи"
вачів та вибір цільових сегментів;

— оцінка стадії життєвого циклу підприєм"
ства;

— визначення частки ринку, яку займає
підприємство;

— аналіз кількості під"
приємств"конкурентів, їхніх
позицій на ринку та оцінка
ступеня диференціації їхньої
продукції;

— оцінка конкурентосп"
роможності продукції на ос"
нові її порівняння за якісни"
ми критеріями з аналогічною
продукцією конкурентів;

— аналіз макроекономіч"
них процесів за напрямами:
ціноутворення, кредитуван"
ня, інвестування, оподатку"
вання, страхування.

Оцінка цільового ринко"
вого середовища дає мож"
ливість проаналізувати та
спрогнозувати розвиток по"
дій на довгострокову перс"
пективу, визначити та затвер"

Рис. 2. Функціональна схема комплексної оцінки стратегічного
ринкового середовища підприємства

Рис. 1. Функціональна схема формування та впровадження стратегій диверсифікації
з використанням інструментально9методичного підходу
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дити  потенційні стратегічні загрози та можли"
вості (зокрема в економічній, соціальній, по"
літичній, технологічній та інших сферах),
ймовірність виникнення яких дуже висока, та,
відповідно до проведеного аналізу, скоригува"
ти та направити стратегічні орієнтири підприє"
мства в правильному ефективному напрямі
(рис. 2).

На другому субетапі здійснюється оцінка
внутрішнього середовища підприємства, а саме
рівень стратегічного компетенційного потен"
ціалу (СКП). Зокрема аналізуються стан його
виробничих потужностей, фінансовий стан,
кадрове забезпечення, рівень маркетингу та
менеджменту, можливості використання
внутрішніх альтернативних резервів для підви"
щення ефективності господарювання. Для
оцінки СКП запропоновано використовувати
інтегральний показник, методика розрахунку
якого грунтується на теорії "адитивної цін"
ності" [5, c. 14].

Основою розрахунку даного інтегрального
показника є розрахунок системи фінансово"
економічних показників, у яких найвищий ко"
ефіцієнт вагомості, що в цілому дає змогу оці"
нити ефективність господарської діяльності
підприємства та виявити стратегічні шляхи її
підвищення. Оптимальний вибір показників
слід здійснювати за такими принципами: інфор"
маційної достатності й повноти відображення
складових стратегічного потенціалу підприєм"
ства; обгрунтованості та можливості аналітич"
ного розрахунку; відсутності явища мультико"
лінеарності. Кожен із зазначених потенціалів
розрахований за допомогою прийому агрегу"
вання сукупності відповідних показників за
умови попередньої їх стандартизації.

Таким чином, підсумувавши результати
перших двох субетапів, перед нами відкриваєть"
ся можливість для переходу до третього субе"
тапу — виокремлення стратегічних переваг та
пріоритетів підприємства. Цей субетап має на
меті окреслення та узагальнення перспектив"
них стратегічних цілей, які підлягають агре"
гації, конкретизації і кількісному визначенню
у вигляді таких показників господарської
діяльності, яких має намір досягти підприєм"
ство на довгострокову перспективу. Такими
показникам можуть бути: рівень рентабель"
ності, рівень ефективності використання ре"
сурсів, обсяг продажу, частка ринку та ін.

Детальний аналіз структури виробництва
забезпечує портфельний аналіз підприємниць"
кої діяльності, для якого характерні ознаки
компліментарності та взаємозалежності із по"
передніми трьома субетапами. Тому в цьому ви"

падку поділ на етапи та їх черговість є дещо
умовними. Основними категоріями, що викори"
стовуються під час здійснення портфельного
аналізу, є стратегічна одиниця бізнесу (СОБ)
та стратегічна зона господарювання (СЗГ). Як
СОБ у агропромисловому підприємстві доціль"
но розглядати окрему галузь чи вид виробниц"
тва (продукції, послуг) [4, c. 157]. Кожна СОБ
має власні можливості зростання і рентабель"
ності та потребує окремого стратегічного
підходу. СЗГ утворює певний сегмент середо"
вища, на якому підприємство здійснює свою
діяльність або має намір її здійснювати. Основ"
ними елементами, що утворюють СЗГ, є: ефек"
тивність виробництва, попит споживачів, тех"
нологія збуту.

Портфельний аналіз дозволяє лише спрог"
нозувати перспективні напрями й масштаби
діяльності та акцентувати на питанні підвищен"
ня конкурентоспроможності, високого рівня
якої підприємство прагне досягти в кожному з
напрямів та періодів. Вибір оптимального ва"
ріанту досягнення поставленої мети необхідно
здійснювати на основі послідовної оцінки кож"
ного з альтернативних варіантів за такими
основними критеріями: очікуваний ефект ди"
версифікації, ефективність виробничих потуж"
ностей, забезпеченість корпоративними ресур"
сами (портфель) та ступінь господарського ри"
зику. Важливо також зауважити про те, що
корпоративна або портфельна стратегія тісно
пов'язана зі стратегією ділового рівня (конку"
рентною стратегією), яка, власне, забезпечує її
реалізацію. Проте, на нашу думку, існує не"
обхідність розрізняти ці типи стратегій. Так, у
вузькоспеціальзованих підприємствах ці два
види стратегії об'єднуються, проте більшість
агропромислових підприємств одночасно роз"
виває декілька видів виробництв (мінімум два),
тому існує потреба в розробці стратегії для
кожної  СОБ, а отже — формування стратегії
окремо на корпоративному та діловому рівнях
[4, c. 155].

Таким чином, за результатами досліджен"
ня нами було виділено групу стратегій опера"
ційного рівня, до складу якої пропонується
віднести групу виробничих, корпоративних та
інформаційних стратегій.

Якщо взяти до уваги обгрунтування доціль"
ності вибору наступної групи стратегій дивер"
сифікації, варто виходити з міркувань, спрямо"
ваних на вибір оптимального варіанта диверси"
фікаційного зростання на функціональному
рівні. До такого рівня нами було віднесено гру"
пу інноваційних стратегій, групу компетенцій"
них стратегій та групу функціональних стра"
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тегій. Визначившись із стратегічною орієнта"
цією, необхідно сформувати перелік альтер"
нативних варіантів її реалізації, в цьому випад"
ку — визначитися з можливими напрямами
імплементації та обрати з них оптимальні, що
належать до функціонального рівня. В кон"
тексті дослідження вибір оптимального варіан"
ту диверсифікації необхідно здійснювати на
основі послідовної оцінки кожного з альтерна"
тивних варіантів за такими основними крите"
ріями: очікуваний ефект диверсифікації, рівень
стратегічного управління організпцією, забез"
печеність стратегічними компетенційними ре"
сурсами, високий рівень інноваційного розвит"
ку та ступінь господарського ризику.

Група стратегій диверсифікації макрорівня
визначає основну ціль  — досягнення довго"
строкових конкурентних переваг не тільки на
внутрішньому, але й зовнішньому ринку. Важ"
ливе місце тут займає процес обгрунтування
можливих напрямів та сфер розширення
підприємницької діяльності з орієнтацією на
СРП, запити ринку та наявність сильних кон"
курентів. У рамках цієї групи стратегій дивер"
сифікації основними інструментами досягнен"
ня успіху підприємствами є підхід, що грун"
тується на ринкових правилах гри, поведінці
основних конкурентів та можливостями вихо"
ду на транснаціональний ринок.

Можливості досягнення лідерських позицій
визначаються певними напрямками реоргані"

зації виробництва, а саме  — лідерство у витра"
тах виробництва. Використання даного мето"
ду спрямоване на формування конкурентної
переваги за рахунок скорочення витрат та в
остаточному підсумку збільшення прибутку.
Не виключено, що через певні зовнішні обста"
вини, а саме: сезонність виробництва і, внаслі"
док цього цінові коливання на продукцію,
ймовірність впливу природно"кліматичних чин"
ників, утримати таку перевагу досить важко.
Основним методом у рамках першого підходу
є диференціація продукції, використання яко"
го в сучасних умовах вітчизняними агропрмис"
ловими підприємствами обмежується недо"
статністю фінансового забезпечення, низьким
рівнем маркетингових досліджень та інвести"
ційної активності. Використання такими під"
приємствами ефекту масштабу відмічається
великою кількістю переваг, а саме — збільшен"
ня обсягів реалізації продукції без її істотних
змін за рахунок активного використання рек"
ламних заходів та пошуку нових територіаль"
них ринків. Саме в цьому контексті останнім
часом виникають потреби у глобальній транс"
національній кооперації (ГТНК). Основною
метою тут виступає створення транснаціональ"
них корпорацій (ТНК) (рис. 3).

Транснаціональні корпорації (ТНК) воло"
діють своїми масштабними господарськими
підрозділами в двох або більше країнах та
здійснюють управління цими підрозділами з

Рис. 3. Особливості глобалізаційних процесів діяльності ТНК
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одного або декількох центрів (штаб"квартир)
на основі механізму колективного і узгодже"
ного прийняття рішень. Це дає можливість
діяти в рамках колективно обраної стратегії,
при цьому ефективно розподіляючи ресур"
си, інформацію, технології та відпові"
дальність  за досягнення поставленої мети
отримання високого рівня прибутку.

Основними факторами, що визначають
необхідність об'єднання з іншими закордон"
ними корпораціями є:

— реінвестування отриманого прибутку;
— зменшення ризиків діяльності внаслі"

док кооперації та інтеграції;
— отримання безперешкодного доступу

до додаткових джерел та засобів   виробниц"
тва;

— доступ до альтернативних шляхів по"
долання митних бар'єрів;

— можливості подолання штучностворе"
них бар'єрів внутрішнього ринку країни —
походження;

— перспективного використання організа"
ційно"економічних переваг іноземних країн"
учасників;

— підвищення рівня прибутковості підприє"
мницької діяльності за рахунок нижчих ставок
оподаткування;

— оптимізація та підвищення ефективності
виробничо"господарських та збутових програм
у межах ТНК.

Варто зазначити, що ТНК за своїми функ"
ціональними можливостями здатні контролю"
вати та здійснювати вагомий вплив на рівень
економічного розвитку цілого регіону. Та це ще
не всі переваги новостворених корпорацій,
адже вони ще здатні управляти міжнародним
рухом капіталу, контролювати світовий обсяг
науково"дослідних та дослідно"конструк"
торських розробок (НД та НДКР). Водночас
ТНК позиціонуються чк важливий фактор
міжнародної трудової міграції, сприяють пере"
розподілу професійних знань різних сфер та
напрямі в, а також обміну досвіду між трудо"
вим потенціалом різних країн (рис. 4).

Таким чином, ТНК володіють великими
можливостями впливати на соціально"еконо"
мічний розвиток країн"перебування. Операцій"
на діяльність підрозділів ТНК, розміщених у
різних країних, являють собою вагому части"
ну зовнішньоторгівельних обоотів і розра"
хунків країн з високим рівнем розвитку [10, c.
18]. Глобалізація їхньої діяльності дозволяє
управляти своїм стратегічним потенціалом,
передусім, у межах своїх інтересів. Конкурен"
тноздатність таких корпорацій надзвичайно ви"

сока, що забезпечує успіхи фукціонування не
тільки у масштабному аспекті, але й необмеже"
них часових можливостях на довгострокову
перспективу.

Обравши оптимальний варіант диверсифі"
каційних груп стратегій зростання, підприєм"
ство потребує необхідності розробки проекту
з його реалізації з визначенням напрямів дій у
кожному функціональному підрозділі відпо"
відно до сформованих груп стратегій. Взаємопо"
в'язані та взаємозалежні між собою стратегічні
групи утворюють цілісну систему й забезпечу"
ють досягнення поставлених цілей та керо"
ваність процесом виконання стратегій через їх
коригування і доповнення. В умовах реалізації
груп стратегій диверсифікації основними стар"
товими стратегіями, що дають настанови для
формування інших, є маркетингова, фінансо"
ва, управлінська та організаційна. На їх основі
розробляються виробнича, технологічна, кад"
рова та інші. Кожна із груп стратегій деталі"
зується у відповідних програмах та планах
підприємства. На цьому етапі здійснюється
взаємоузгодження всіх заходів, пов'язаних з
реалізацією стратегії диверсифікації, їх конк"
ретизація на всіх рівнях управління з деталіза"
цією відповідальних виконавців та терміну
робіт, тобто тактичне планування імплемен"
тації груп стратегій диверсифікації.

Процес імплементації відповідних груп
стратегій  диверсифікації грунтується  на здійс"
ненні комплексної оцінки рівня стратегічного
компетенційного потенціалу підприємства, що
передбачає не лише діагностику внутрішнього
середовища, а й ринкової ситуації. Усі запла"

Рис. 4. Значення вплиу функціонування ТНК на
світовий соціально9економічний розвиток
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новані заходи, пов'язані із реалізацією дивер"
сифікаційних стратегій підлягають повному
контролю на всіх рівнях здійснення процесу.
Отриманий ефект (економічний, соціальний,
інформаційний, управлінський, інноваційний,
екологічний та синергетичний) підлягає кори"
гуванню стратегій з метою виявлення та вип"
равлення помилок на будь"якому з етапів чи в
результаті їх невідповідності зовнішнім умовам
чи потребам підприємства. Кількість етапів
кожного з рівнів імплементації залежить від
поставленої мети, вихідних умов функціону"
вання підприємства та складності диверсифіка"
ційних змін.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у разі входу в незнайомі сфе"

ри діяльності підприємство може зіткнутися зі
складнощами у прогнозуванні майбутніх ре"
зультатів і непередбаченими зовнішніми чинни"
ками, пов'язаними з надзвичайною діяльністю
суб'єкта господарювання. Оптимальною стра"
тегією в цьому випадку є поетапне нарощуван"
ня компетенцій. Як правило, на цьому етапі
підприємство може вкладати незначні кошти у
промислово"університетські науково"дослідні
центри. Це дає можливість проведення моніто"
рингу нових технологій, сканування ринкових
факторів, тобто переходу з низького ступеня
знання в задовільний. На наступному етапі, за
умови рентабельності первинних венчурних
вкладень, може йти мова про придбання вен"
чурних компаній з високим ступенем знання
нових ринків і технологій.
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тягом останніх років пов'язані насамперед із
забезпеченням енергетичної безпеки багатьох
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EVALUATION OF BIOMASS POTENTIAL IN UKRAINE

У статті розглянуто можливості використання біомаси як альтернативного джерела одержання енергії. РозкриM
то роль ресурсів біомаси серед інших видів відновлювальних джерел енергії. Показано частки "зеленої енергетики" в
енергетичних балансах країн Європи. Визначено основні джерела біомаси в Україні. Проаналізовано потенціал видів
біомаси, доступної для виробництва енергії, а саме: потенціал деревної біомаси, потенціал відходів сільського госпоM
дарства та енергетичних культур. Наведено енергетичний потенціал біомаси в Україні. Встановлено, що зростання
за рахунок лісової біомаси практично неможливе, тому наголошується на необхідності концентрації зусиль на вироM
щуванні енергетичних культур та використанні відходів сільського господарства. Обгрунтовано економічну та екоM
логічну доцільність вирощування енергетичних культур. Встановлено основні перешкоди у розвитку біоенергетики.

The article shows the importance of using  the renewable energy sources, because it is thanks to them  it is possible to
limit greenhouse gas emissions, reduce fossil fuel consumption, reduce dependence on imported energy sources, increase
the level of diversification of energy sources and ensure a highMquality and reliable energy supply. The shares of "green
energy" in the energy balances of European countries are determined. It has been established that the use of biomass
resources plays a dominant role among other types of renewable energy sources. The possibilities of using biomass as an
alternative source of energy production are considered. The role of biomass resources among other types of renewable
energy sources is revealed. The main sources of biomass in Ukraine are identified. It is proved that Ukraine has great
potential for expanding the use of biomass for energy purposes, through the use of agricultural waste, wood biomass and
energy crops. The potential of the types of biomass available for energy production is analyzed. The energy potential of
biomass in Ukraine is given. Features of the production of solid biofuel in Ukraine are revealed. It has been established
that growth due to forest biomass is practically impossible, therefore, the need to concentrate efforts on growing energy
crops and using agricultural waste is emphasized. The advantages of growing energy crops are disclosed. The influence
of energy crops on the change in the agrochemical state of the soil as a result of their longMterm cultivation is shown. The
economic and environmental feasibility of growing energy crops is justified. Key priorities in the field of growing energy
crops are identified: the development of the biomass market in Ukraine, the creation of a marginal land bank, the creation
of its own meristem laboratory, the selection of experimental sites in all regions of Ukraine for further expanded selection
of energy plants, the development and patenting of new varieties of energy crops for specific conditions of different
regions of Ukraine, cooperation with farmers, training, support and provision of planting material for growing and
processing biomass, stimulating the conversion of  boiler houses to alternative fuels in all regions of Ukraine. The problems
of biomass market formation in Ukraine are considered. The main obstacles to the development of bioenergy have been
identified.

Ключові слова: джерела біомаси, види біомаси, біоенергетика, відновлювальні джерела
енергії.

Key words: biomass sources; types of biomass; bioenergy; renewable energy sources.

країн, адже використання відновлювальних
джерел енергії (ВДЕ), дозволяє обмежити вики"
ди парникових газів, знизити споживання ви"
копних видів палива, зменшити залежність від
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імпортних енергоносіїв, підвищувати рівень ди"
версифікації джерел енергоносіїв і забезпечи"
ти якісне та надійне енергопостачання. На сьо"
годні біоенергетика є одним з найбільш ефектив"
них і перспективних напрямів альтернативної
енергетики. В Україні, саме її розвиток, сприяв
підвищенню екологічної безпеки країни за ра"
хунок радикального підвищення частки біопа"
лива в секторі теплопостачання, більш ніж у
4 рази знижено рівень викидів парникових газів,
що сприяє виконанню прийнятих країною зобо"
в'язань відповідно до кліматичної угоди (СОР21)
щодо захисту навколишнього середовища.

У глобальному звіті REN21 "Стан поновлю"
ваної енергетики 2017" ("Renewables 2017 Global
Status Report") відзначено той факт, що у 2016 р.
частка відновлюваних джерел енергії у світо"
вому виробництві електроенергії вже станови"
ла 27,8% [1].  Перехід енергетичних систем
країн на відновлювані джерела енергії є неми"
нучим, адже якими величезними не здавалися
б запаси корисних копалин, вони є вичерпни"
ми. Питання полягає у відсотковій складовій
"зеленої енергетики" в балансі енергетики краї"
ни. Так, наприклад, у 2019 р. у Німеччині 55 %
доступної електрики виробляється на основі
ВДЕ (8,9 % на базі біопалива), в Австрії — 70 %
(3,3%), Португалії — 84 % (3,4 %), Угорщині —
27 % (3,07 %), Чехії — 11  % (3%), Литві — 29 %

(4,3 %), Латвії — 18 % (8,8 %), Естонії — 26 %
(7,2%), Фінляндії — 34% (6,3%) [2]. Як бачимо,
використання відновлюваних джерел енергії
займає не останнє місце в енергетичному ба"
лансі країн Європи. Адже там на долю віднов"
люваних джерел енергії припадає понад 30%
виробництва електроенергії, що значно
збільшилося за останні майже 20 років (12% у
2000 році) [3]. Слід зазначити, що значна част"
ка використання відновлюваної енергії в усьо"
му світі пов'язана з традиційним використан"
ням біомаси (дрова, деревне вугілля, рослинні
залишки тощо).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Протягом останніх років науковцями  при"
діляється дедалі більше уваги проблемам біо"
енергетики. Це пов'язано з необхідністю пошу"
ку невичерпних джерел одержання енергії та
зниження рівня забруднення навколишнього
середовища в сучасних умовах. Питання ефек"
тивного використання різноманітних енерге"
тичних ресурсів досліджувались багатьма
вітчизняними вченими, а саме: Г. Гелетуха [4],
С. Кудря [5], В. Кухар [6], Г. Калетнік [7],
Н.В. Пришляк [8]  та низкою інших. Однак ком"
плексного дослідження потенціалу біомаси в
Україні здійснено не було.

Таблиця 1. Енергетичний потенціал біомаси в Україні (2016 р.)

Примітка: *За умови вирощування на 1 млн га незадіяних сільськогосподарських земель.
Джерело: [10].

Потенціал доступний 
для енергетики 

Вид біомаси 
Теоретичний 
потенціал,  
млн т 

Частка 
теоретичного 
потенціалу, %

млн т 
н.е. 

Солома зернових культур 36,1 30 3,75 
Солома ріпаку 2,1 40 0,29 
Побічні продукти виробництва 
кукурудзи на зерно (стебла, стрижні) 

36,5 40 2,79 

Побічні продукти виробництва 
соняшника (стебла, корзинки) 

25,9 40 1,48 

Вторинні відходи с/г (лушпиння 
соняшника) 

2,0 86 0,71 

Деревна біомаса (дрова, порубкові 
залишки, відходи деревообробки) 

6,6 94 1,55 

Деревна біомаса (сухостій, деревина із 
захисних лісосмуг, відходи ОВБСН) 

8,8 44 1,03 

Біодизель (з ріпаку) - - 0,16 
Біоетанол (з кукурудзи і цукрового 
буряку) 

- - 0,66 

Біогаз з відходів та побічної продукції 
комплексу АПК 

1,6 млрд м3 СН4 50 0,68 

Біогаз з полігонів твердих побутових 
відходів 

0,6 млрд м3 СН4 34 0,18 

Біогаз зі стічних вод (промислових та 
комунальних) 

1,0 млрд м3 СН4 23 0,19 

Енергетичні культури:    
верба, тополя, міскантус (1 млн га*) 11,5 100 4,88 
Кукурудза на біогаз (1 млн га*) 3,0 млрд  м3 СН4 100 2,57 
Всього - - 21,0 
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення перспективних

джерел біомаси в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Використання біомаси в світі — давно ви"
знаний тренд, котрий дозволяє заміщувати ви"
користання дорогого газу, а також зменшува"
ти обсяги викидів вуглекислого газу в атмо"
сферу. Використання ресурсів біомаси відіграє
домінуючу роль серед інших видів ВДЕ, фор"
муючи біля 46% ринку відновлюваних джерел
енергії. З різних видів біомаси виробляють га"
зоподібне (біогаз), рідке (біоетанол, біодизель)
та тверде біопаливо. Потенціальні енергетичні
ресурси біомаси можна розділити на дві групи:

1) плантації рослин, які вирощуються за
призначенням на енергетичні потреби (наприк"
лад, кукурудза, ріпак, енергетична верба, кар"
топля, топінамбур, міскантус тощо);

2) органічні рештки і відходи — рештки
культурних рослин, відходи від вирощування і
переробки рослинної продукції, відходи тва"
ринництва, комунальні органічні відходи  [9].

Україна має великий потенціал для розши"
рення використання біомаси в енергетичних
цілях, адже ресурси біомаси у нас великі. Втім,
потенціал біоенергетики використовується
надто мало: є значне відставання виробництва
електроенергії з біомаси та біогазу в Україні в
порівнянні з іншими європейськими країнами.
Згідно з оцінками Держенергоефективності,
економічно обгрунтований потенціал біо"
енергії перевищує 800 ПДж/рік — що дорівнює
чверті загального енергоспоживання України.
Половина зазначеного потенціалу енергопос"
тачання припадає на виробництво енергії з
сільськогосподарських відходів та деревної
біомаси.

Інша половина — на енергію, одержувану з
енергетичних культур та біогазу (табл. 1). Ви"
користання біомаси як палива при виробництві
теплової енергії для забезпечення потреб в опа"
ленні та гарячому водопостачанні дає значні
економічні переваги, адже це дозволить змен"
шити бюджетні витрати на опалення, а також
скоротити викиди парникових газів [10].

Як бачимо, основними джерелами біомаси
в Україні є деревина та відходи і залишки
сільського господарства (солома, стебла та
стрижні кукурудзи, стебла та лушпиння соняш"
ника), а також енергетичні культури (верба,
тополя, міскантус), що вирощуються спеціаль"
но з цією метою. Отже, країна має значні ре"
сурси сільськогосподарських та лісогоспо"

дарських відходів, які є основною сировиною
для виробництва  тепла та електроенергії з біо"
маси.

Ресурсний потенціал деревної біомаси в
Україні дорівнює 4 Мт щорічно. Деревна біо"
маса — це відходи лісопилок, лісозаготівлі
(гілки, крона дерев), дрова та певна технічна
деревина, яка сьогодні експортується. Найбіль"
ший сегмент тут займає тверде біопаливо у виг"
ляді дров, деревної тріски, пелет (гранул) та
брикетів з біомаси. Основними особливостями
виробництва твердого біопалива в Україні є
регіональна нерівномірність та відносна розпо"
рошеність виробництва, а також велика
кількість невеликих за масштабом підприємств,
що працюють з трейдерами. Характерним є роз"
міщення виробництва якомога ближче до сиро"
винної бази. Наприклад, виробники деревних
та торф'яних гранул, переважно, представлені
на заході України та у невеликій кількості — в
індустріальних районах центру та сходу (до
70% виробництва деревних гранул забезпечу"
ють 7 областей — Закарпатська, Волинська,
Чернігівська, Київська, Житомирська, Львів"
ська, Сумська) [11].

Запас деревини в лісах України оцінюється в
межах 2102 млн м3. Частка рубки щорічного при"
росту деревини в Україні складає 50,5%. Показ"
ник набагато нижчий рівня використання щоріч"
ного приросту деревини у багатьох країнах Євро"
пи. Зокрема в Австрії  він становить — 94%,
Швеції, Литві — 80%, Словаччині — 79%, Чехії
— 78%, Бельгії — 73%, Нідерландах — 69%,
Франції, Португалії — 68% без завдання шкоди
довкіллю, оскільки питанням сталого розвитку
взагалі і сталого ведення лісового господарства,
зокрема, в країнах ЄС приділяється виключно
велика увага. Викликає занепокоєння тенденція
росту обсягів самозаготівлі дров домогосподар"
ствами в Україні. З 2014 року обсяг самозаготівлі
перевищує об'єм офіційної заготівлі дров для
опалення постійними лісокористувачами. Це пи"
тання потребує упорядкування і вирішення на
рівні керівництва лісовим господарством Украї"

Таблиця 2. Структура та обсяг відходів
сільськогосподарських культур

Джерело: [12].

 
Загальний 
обсяг,  
млн тон 

Частка 
доступна 

для 
отримання 
енергії, % 

Економічний 
потенціал, 
млн тонн 

Солома зернових 33,5 30 10,05 
Солома ріпаку 3,9 40 1,56 
Відходи кукурудзи 37,0 40 14,8 
Відходи соняшника, 
у т.ч. лушпиння 

19,1 40 7,67 



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2019

87

ни. Населення має забезпечуватися деревним
паливом, що купляється та продається на легаль"
ному і прозорому ринку біопалива. Проте вирі"
шенню цієї проблеми заважає ускладнений дос"
туп приватних компаній до порубкових решток,
які є важливим потенційним джерелом сировини
для виробництва деревного палива (тріски);
відсутність обліку порубкових решток; відсут"
ність у постійних лісокористувачів планів по за"
готівлі твердого деревного палива, узгоджених з
Національним планом дій з відновлюваної енер"
гетики на період до 2020 року та Енергетичною
стратегією України на період до 2035 року.

У перспективі деревну біомасу неможли"
во наростити суттєво, максимум 2,8 млн т.
Тому зростання за рахунок лісової біомаси
практично неможливе. Україна — аграрна
країна і необхідно відновлювальну енергію
виробляти із різних видів решток з агрови"
робництва. В Україні щорічно збирається по"
над 50 млн т зернових культур. У значних об"
сягах солома і рослинні відходи, як побічні
продукти сільськогосподарського рослин"
ництва (табл. 2).

Використання потенціалу відходів сільсько"
го господарства дає змогу щорічно заощаджу"
вати близько 9,3 млрд м3 природного газу.

За фаховими оцінками, на кожну тонну зер"
на можна отримати 1,5—2,0 т соломи або рос"
линних залишків. 50—60% соломи пшениці, яч"
меню, жита використовується для утримання
худоби та удобрення грунтів, а стебла кукуруд"
зи та соняшнику залишаються на полях після
збирання врожаю. Таким чином, в Україні є до"
статній енергетичний потенціал соломи і рос"
линних відходів. Значна частина соломи після
збирання пресується у тюки, брикети та пеле"
ти і використовується для опалення.

Також Україна має значний потенціал ви"
рощування енергетичних культур, які викори"
стовуються в якості сировини для виробницт"
ва альтернативного палива, економічно вигід"
ного, а також екологічно чистого. В Україні
найбільшого поширення набули швидкозроста"
юча енергетична верба, міскантус, цукрове сор"
го та свічграс.

Унікальність даних культур полягає в тому,
що вони за перебігом процесу фотосинтезу на"
лежать до рослин типу С4. Тобто здатні про"
водити фотосинтез за низьких концентрацій
вуглекислого газу, за високих температур і за
високого рівня освітлення. Саме ця особливість
робить їх надзвичайно адаптивними і надзви"
чайно продуктивними. Крім того, вони є еко"
логічно стійкими. Тож для вітчизняних агрови"
робників вирощування  даних рослин  має
значні  перспективи.

Крім того, енергетичні культури корисно
вирощувати на маргінальних сільськогоспо"
дарських землях. Наприклад, вкладаючи кош"
ти у вирощування свічграсу, можна домогтися
підвищення саме органічної складової грунту
(табл. 3). Вирощуючи міскантус, можна домог"
тися збагачення й відновлення грунту. Для біо"
енергетики застосовується здебільшого стеб"
лова частина рослини, й оскільки збирання вро"
жаю здійснюється в зимово"весняний період,
листя на той час опадає і виступає додатковим
джерелом надходження органічної речовини у
грунт. Також міскантус має дуже потужну ко"
реневу систему, яка стримує ерозійні процеси.
Таким чином, культура може добре закріплю"
вати схил, захищати грунт від вітрової та вод"
ної ерозії тощо. На відміну від деревних рос"
лин, з міскантусу біомаса збирається щорічно.
Урожай з 1 га цієї культури дає можливість

Рік вегетації Агрохімічні 
показники 

До 
посіву, 
0-30 см

3-й,  
0-40см 

5-й,  
0-40см 

7-й,  
0-40см 

9-й,  
0-40см 

Вміст органічної 
речовини, % 

1,87 2,25 2,43 2,35 2,4 

Легкогідролізований 
азот, N-NO3 мг/кг 

81 77 60 63 128 

Рухомий фосфор, 
Р2О5, мг/кг 

139 99 56 120 107 

Обмінний калій, 
К2О, мг/кг 

118 153 134 113 110 

рН сольової витяжки 5,8 4,94 5,16 5,38 6,81 
Гідролітична 
кислотність,  
мг-екв./100 г грунту 

1,5 4,79 5,29 4,32 0,75 

Сума увібраних 
основ, % 

22,4 17,75 17,8 18,2 23,5 

Таблиця 3. Зміна агрохімічного стану грунту
в результаті багаторічного вирощування свічграсу (2008—2017 рр., Ялтушківська ДСС)

Джерело: [14].
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замінити 10 тис. кубометрів природного газу
[13].

Таким чином, перевагами вирощування
енергетичних культур є можливість передбачи"
ти вартість щепи за наявності фіксованої вар"
тості закладання плантації, теплотворність
близька до теплотворності хвойних порід де"
рев, низькі вимоги до грунту, заліснення тери"
торії держави (завдяки швидкому зростанню
тієї ж верби (більше 3 метрів на рік) та інтен"
сивному накопиченню деревної маси (близько
18 т на рік з 1 га) насадження можуть за корот"
кий проміжок часу забезпечити великі площі
зеленими плантаціями), енергетичні культури
є "вуглецево"нейтральним" джерелом палива,
тобто ніяких додаткових викидів CO2, рекуль"
тивація малопродуктивних земель (з 1 га план"
тації 60—80% поживних речовин повертається
в грунт, котрий збагачується бактеріями, що
підвищують його родючість; землі які були не"
придатні для вирощування сільськогосподарсь"
ких культур раніше, в основній своїй масі, ста"
ють придатними для землеробства; видалення
важких металів із забруднених земель і очи"
щення стічних вод; укріплення берегів). Біома"
са енергетичних культур застосовується в
якості палива для твердопаливних котлів, з неї
виробляються пресовані брикети та гранули.
Вироблена теплова та/або електроенергія з
такої біомаси екологічно чиста оскільки вики"
дами в атмосферу є тільки вуглекислий газ, аку"
мульований рослинами у період їх зростання.
І установки на деревній біомасі, і установки на
залишках сільського господарства можуть за"
мінити потужності електроенергетики у
східній, північній та південній частинах країни.

Ключовими пріоритетами в сфері розвитку
енергетичних культур слід визначити: розвиток
ринку біомаси в Україні, створення банку мар"
гінальних земель, створення власної меристем"
ної лабораторії, добір експериментальних діля"
нок по всіх регіонах України для подальшої
розширеної селекції енергетичних рослин, роз"
робка та патентування нових сортів енергетич"
них культур для специфічних умов різних рег"
іонів України, співпраця з фермерами, навчан"
ня, підтримка та надання посадкового матері"
алу для вирощування та переробки біомаси,
стимулювання переведення котелень на альтер"
нативні види палива в усіх регіонах України.

ВИСНОВКИ
На сьогодні використання ресурсів біома"

си відіграє домінуючу роль серед інших видів
ВДЕ. З різних видів біомаси виробляють газо"
подібне (біогаз), рідке (біоетанол, біодизель)

та тверде біопаливо. Використання відновлю"
ваних джерел енергії є одним із важливих на"
прямів енергетичної політики України, спря"
мованої на заощадження традиційних палив"
ноенергетичних ресурсів, зменшення залеж"
ності від імпортних енергоносіїв та поліпшен"
ня стану оточуючого природного середовища.
Галузь біоенергетики в Україні має один з най"
більших потенціалів розвитку. Перспективи
розвитку біоенергетики зумовлено наявністю
потужного аграрного сектора і достатньої
кількості робочої сили та сприятливими кліма"
тичними умовами країни. Найбільший потен"
ціал мають такі види біомаси, як відходи де"
ревини, сільськогосподарські та енергетичні
культури.

Основними перешкодами у розвитку біо"
енергетики є відсутність державної підтримки,
недостатнє фінансування, відсутність діючого
ринку біомаси в Україні, відсутність науково
розробленої стратегії розвитку біоенергетич"
ного потенціалу України, нестача професійно"
го персоналу, відсутність спеціалізованої тех"
ніки для посадки та збору енергетичних куль"
тур.
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DIAGNOSTICS INDICATORS OF INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES

Метою дослідження є діагностика індикаторів інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств.
Основними завданнями дослідження є: визначення індикаторів інвестиційного потенціалу сільськогосподарських
підприємств; діагностика та аналіз оцінюючих індикаторів інвестиційної привабливості досліджуваних підприємств.

Обгрунтовано, що для діагностики інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств доцільно виM
користовувати  такий  перелік оціночних індикаторів: показники майнового стану, виробничі соціальні, екологічні
показники, показники  ліквідності, платоспроможності, ділової  активності, рентабельності та  іміджу підприємства.

Проаналізовано, що показники майнового стану сільськогосподарських підприємств мають позитивну динаміM
ку, що є високим показником оцінки інвестиційного потенціалу. Незначним негативним явищем є сталий показник
частки основних засобів в активах підприємства за досліджуваний період.

Оцінка соціальних показників показала, що збільшення середньомісячної заробітної плати працівників сільського
господарства, відбулося за рахунок скорочення кількості зайнятих. Рівень соціальної ефективності сільськогоспоM
дарських підприємств значно поступається середньому по національній економіці.

Сільськогосподарські підприємства вкладають інвестиції в обладнання та устаткування, що пов'язані з еколоM
гічно більш чистими технологіями, загалом загальні поточні витрати на захист навколишнього середовища аграрних
підприємств збільшилися майже в 2,5 рази. Серед головних статей  внесення інвестицій в обладнання та устаткуванM
ня, що пов'язані з екологічно більш чистими технологіями є: збір та ліквідація відходів, збір та ліквідація стічних вод,
захист оточуючого повітря та клімату.

Діагностика показників ліквідності свідчить про зниження платоспроможності сільськогосподарських
підприємств України за рахунок зростання дебіторської заборгованості внаслідок відволікання оборотних коштів.

Динаміка показників фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств України за 2014—2018 роки має
тенденцію до зниження, негативним є зменшення коефіцієнту автономії, фінансової стійкості та забезпечення обоM
ротних активів власними коштами.

У діяльності сільськогосподарських підприємств за досліджуваний період позитивним є збільшення чистого приM
бутку у 3,31 рази. Загалом можна сказати, що діяльність сільськогосподарських підприємств є прибутковою. Проте
сьогодні залишається головною проблемою сільськогосподарських підприємств України невисока рентабельність
виробництва.

Своєчасна діагностика індикаторів інвестиційного потенціалу аграрних підприємств дозволить інвестору зменM
шити інвестиційні ризики, виявити слабкі місця на початку інвестиційного проекту та отримати максимальний приM
буток.

The purpose of the study is to diagnose indicators of investment potential of agricultural enterprises. The main tasks
of the research are: determination of indicators of investment potential of agricultural enterprises; diagnostics and analysis
of valuation indicators of investment attractiveness of the studied enterprises.

It is substantiated that it is advisable to use the following list of valuation indicators to diagnose the investment
potential of agricultural enterprises: indicators of property status, production social, environmental indicators, indicators
of liquidity, solvency, business activity, profitability and image of the enterprise.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах трансформаційних змін
економічного середовища діяльність сільсько"
господарських підприємств характеризується
складністю та проблематичністю. Макроеконо"
мічна та політична нестабільність, інфляційні
процеси, обмежений рівень державної підтрим"
ки, недостатній рівень фінансового забезпечен"
ня, існування значної кількості ризиків розвит"
ку інвестиційної діяльності, впливають на за"
безпечення сталого розвитку сільськогоспо"
дарських підприємств України, а це,також
може привести у погіршення інвестиційного
потенціалу. Для стабілізації та підвищення
інвестиційного потенціалу підприємств, інвес"
тору необхідно постійно проводити діагности"
ку індикаторів, що упередить від загроз і ри"
зиків, забезпечить їх сталий розвиток. Дослід"
ження індикаторів діагностики інвестиційного
потенціалу сільськогосподарських підприємств
за сучасних умов господарювання є досить ак"
туальними.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження проблем та
перспектив розвитку інвестиційної діяльності

It is analyzed that the indicators of property status of agricultural enterprises have a positive dynamics, which is a
high indicator of the assessment of investment potential. A slight negative phenomenon is the constant indicator of the
share of fixed assets in the assets of the enterprise for the period under review.

An assessment of social indicators showed that the increase in the average monthly wage of agricultural workers
was due to a reduction in the number of employees. The level of social efficiency of agricultural enterprises is significantly
inferior to the national average.

Agricultural companies are investing in cleaner technologies and equipment, and overall, the overall environmental
costs of agricultural enterprises have increased by almost 2.5 times. Among the major articles of investment in equipment
and equipment related to cleaner technologies are: waste collection and disposal, wastewater collection and elimination,
protection of ambient air and climate.

Diagnosis of liquidity indicators indicates a decrease in the solvency of agricultural enterprises of Ukraine due to the
increase in accounts receivable due to diversion of working capital.

Dynamics of indicators of financial stability of agricultural enterprises of Ukraine for 2014M2018 tends to decrease,
negative is the decrease of the coefficient of autonomy, financial stability and provision of circulating assets with own
funds.

In the activity of agricultural enterprises for the period under review, the increase in net profit was 3.31 times positive.
In general, it can be said that the activities of agricultural enterprises are profitable. However, today the main problem
for Ukrainian agricultural enterprises is the low profitability of production.

Timely diagnosis of indicators of investment potential of agricultural enterprises will allow the investor to reduce
investment risks, identify weaknesses at the beginning of the investment project and maximize profits.

Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна
привабливість, інвестиційний потенціал, індикатори діагностики, діагностика, показники.

Key words: investment, capital investment, investment activity, investment attractiveness,
investment potential, diagnostics indicators, diagnostics, indicators.

і діагностики інвестиційного потенціалу сіль"
ськогосподарських підприємств зробили такі
українські вчені: О.Є. Гудзь, М.Я. Дем'яненко,
І.О. Іртищева, Г.О. Крамаренко, І.О. Крюкова,
О.Є. Кузьмін, В.Г. Маргасова, О.Г. Мельник,
І.М. Назаренко, П.Т. Саблук, П.Т. Стецюк,
М.І. Стегней, В.Я. Плаксієнко, О.Є. Чорна та ін.
Однак сьогодні існує низка проблемних питань
у зазначеній тематиці, що потребують подаль"
ших детальних досліджень з урахуванням ди"
намізму та макроекономічних викликів.

МЕТА СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є діагностика індика"
торів інвестиційного потенціалу сільськогоспо"
дарських підприємств. Основними завданнями
дослідження є: визначення індикаторів інвес"
тиційного потенціалу сільськогосподарських
підприємств; діагностика та аналіз оцінюючих
індикаторів інвестиційної привабливості до"
сліджуваних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Визначення методичного підходу діагнос"
тики інвестиційного потенціалу є актуальним,
оскільки полягатиме в цілісному, комплексно"
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му оцінюванню, що дозволить
сформувати інформаційну базу
для виявлення додаткових ре"
зервів, які, в загальній сукуп"
ності, сприятимуть підвищен"
ню ефективності функціону"
вання підприємств та створять
підгрунтя для зростання рівня
інвестиційної привабливості.
Відповідно, особливості діаг"
ностики, орієнтованої на оці"
нювання інвестиційного потен"
ціалу підприємств, будуть по"
лягати в такому.

Ми погоджуємося з думкою
В.Я. Плаксієнко та І.М. На"
заренко, що відповідно, для за"
безпечення репрезентатив"
ності та об'єктивності резуль"
татів діагностики інвестиційної привабливості
підприємств доцільно використовувати такий
перелік оціночних індикаторів:

— показники майнового стану (частка
основних засобів в активах; знос основних за"
собів; коефіцієнт оновлення основних засобів;
коефіцієнт вибуття основних засобів та ін.);

— виробничі показники (фондовіддача;
фондом істкість ; фондозабезпеченість;
фондоозброєність; обсяг виробництва ва"
лової продукції; обсяг товарної продукції
та ін.);

— соціальні показники (середній рівень роз"
міру заробітної плати; продуктивність праці;
відпрацьовано одним працівником днів у серед"
ньому по підприємству; коефіцієнт використан"
ня річного фонду робочого часу; рівень забор"
гованості по заробітній платі працівникам під"
приємства; співвідношення заробітної плати
працівників підприємства та заробітної плати
працівників інших галузей економічної діяль"
ності та ін.);

— екологічні показники (показники, що ха"
рактеризують капітальні інвестиції, спрямовані
на охорону навколишнього природного сере"
довища; показники, що характеризують рівень
антропогенного навантаження; показники, що
характеризують рівень розораності земель; по"
казники, що характеризують рівень органічно"
го виробництва та ін.)

— показники ліквідності (коефіцієнт по"
криття; коефіцієнт швидкої ліквідності; кое"
фіцієнт абсолютної ліквідності; чистий оборот"
ний капітал та ін.);

— показники платоспроможності (коефі"
цієнт автономії; коефіцієнт фінансування; ко"
ефіцієнт забезпеченості власними оборотними

коштами; коефіцієнт маневреності власного ка"
піталу та ін.);

— показники ділової активності (коефі"
цієнт оборотності активів; коефіцієнт оборот"
ності матеріальних запасів; коефіцієнт оборот"
ності власного капіталу; коефіцієнт оборот"
ності дебіторської заборгованості; коефіцієнт
оборотності кредиторської заборгованості;
термін погашення дебіторської заборгованості;
термін погашення кредиторської заборгова"
ності та ін.);

— показники рентабельності (рентабель"
ність діяльності підприємства; рентабельність
власного капіталу; коефіцієнт рентабельності
активів та ін.);

— показники іміджу підприємства (репу"
тація підприємства; конкурентна мобільність;
наявність патентів та брендів; наявність нема"
теріальних активів і гудвілу та ін.) [1].

Значення індикаторів діагностики інвести"
ційного потенціалу підприємств галузі, багато
в чому залежить від оптимальності структури
активів підприємств і, насамперед, від спів"
відношення основних і оборотних коштів, а та"
кож від зрівноваженості активів і пасивів під"
приємств за функціональною ознакою. Про"
аналізуємо динаміку показників майнового
стану сільськогосподарських підприємств Ук"
раїни за 2014—2018 роки (табл. 1).

Загалом всі показники майнового стану
сільськогосподарських підприємств мають по"
зитивну динаміку, що є високим показником
оцінки інвестиційного потенціалу. Незначним
негативним явищем є сталий показник частки
основних засобів в активах підприємства за
досліджуваний період.

Соціальна ефективність на мікрорівні відоб"

 2014 2015 2016 2017 2018 Зміна   
(+, -) 

Валюта балансу, млн грн 390606,9 685844,9 1537319,1 911614,1 983593,6 592986,6
Середня величина 
основних засобів, млн грн 

82,9 95,8 125,6 162,7 208,2 125,2 

Фондоозброєність, тис. 
грн/чол 

113,14 149,06 190,59 256,00 259,92 146,78 

Фондовіддача  2778,07 3782,3 3214,66 2792,06 3226,6 448,53 
Частка основних засобів в 
активах  

0,38 0,27 0,16 0,33 0,38 0 

Коефіцієнт зносу 
основних засобів  

0,42 0,42 0,39 0,38 0,38 -0,04 

Коефіцієнт оновлення 
основних засобів  

-1,09 0,18 0,23 0,19 0,20 1,29 

Коефіцієнт мобільності 
активів  

2,17 3,01 6,03 2,34 1,98 1,29 

Таблиця 1. Динаміка показників майнового стану
сільськогосподарських підприємств України

за 2014—2018 роки

Джерело: складено та розраховано за даними Державної служби статистки Украї"
ни [6].
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ражає ступінь задоволення потреб колективу
підприємства, його працівників у соціальних
благах — засобах і умовах життєзабезпечення
[2, с. 26; 3, с. 339]. Визначається вона двома клю"
човими обставинами — економічною ефектив"
ністю функціонування підприємства, від якої
залежить обсяг отриманих ним доходів, та роз"
поділом цих доходів, тобто їх часткою, що
спрямовується на задоволення соціальних по"
треб працівників. Рівень оплати праці в сіль"
ськогосподарських підприємствах залишаєть"
ся серед найнижчих серед галузей і сфер на"
ціонального господарства. У 2018 році серед"
ньомісячна заробітна плата, нарахована пра"
цівникам сільськогосподарських підприємств,
становила 7557 грн, або 85,24% від середнього
по країні показника (рис. 1).

За даними рисунку, хоча і спостерігаємо
збільшення середньомісячної заробітної пла"
ти працівників сільського господарства, однак
це відбулося за рахунок скорочення кількості
зайнятих.

Рівень соціальної ефективності сільсько"
господарських підприємств значно поступаєть"

ся середньому по національній економіці. Тен"
денція до його підвищення не створює до"
статніх умов для вирішення соціально"демо"
графічних проблем сільських територій. Зв'я"
зок між економічною ефективністю сільсько"
господарських підприємств та доходами їх пра"
цівників доволі слабкий [4].

Загальні поточні витрати на захист навко"
лишнього середовища аграрних підприємств
збільшилися майже у 2,5 рази. У 2018 році се"
ред головних статей внесення інвестицій в об"
ладнання та устаткування, що пов'язані з еко"
логічно більш чистими технологіями (комп"
лексна технологія) були: збір та ліквідація
відходів — 16,8 млн грн, збір та ліквідація
стічних вод— 14,9 млн грн, захист оточуючо"
го повітря та клімату — 7 млн грн.

Визначимо недостатність оборотних за"
собів підприємств для погашення своїх боргів
за період 2014—2018 рр. (табл. 2).

З наведених даних у таблиці 2 видно, що
коефіцієнт покриття у сільськогосподарських
підприємств України у 2014—2018 рр. зменшив"
ся на 0,07 і у 2018 р. становив 1,56. Це характе"
ризує невисокі платіжні можливості під"
приємств навіть за умови своєчасних розра"
хунків дебіторами та реалізації, за необхід"
ності, матеріальних оборотних засобів.

Звернемо увагу на низький рівень здат"
ності аналізованих підприємств ліквідувати
поточну заборгованість грошима негайно
(коефіцієнт абсолютної ліквідності). При
нормативі коефіцієнту 0,2—0,35 за весь пері"
од дослідження він становив 0,00. На нашу
думку, основною причиною цього є високий
рівень дебіторської заборгованості і, як на"
слідок, незначний обсяг оборотних коштів у
підприємств.
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Рис. 1. Динаміка соціальних показників сільськогосподарських
підприємств України за 2014—2018 роки

Джерело: [6].

 2014 2015 2016 2017 2018 Зміна 
(+, -) 

Коефіцієнт 
покриття  1,64 1,50 1,19 1,54 1,56 -0,07 

Коефіцієнт 
швидкості 
ліквідності 

1,63 1,50 1,19 1,53 1,56 -0,07 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Таблиця 2. Динаміка показників ліквідності
сільськогосподарських підприємств України

за 2014—2018 роки

Джерело: складено та розраховано за даними Державної
служби статистки України [6].
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Діагностика показників ліквідності свідчить
про зниження платоспроможності сільськогоспо"
дарських підприємств України за 2014—2018 рр.
відбулось за рахунок зростання дебіторської
заборгованості внаслідок відволікання оборот"
них коштів.

Надважливим питанням для ефективного
розвитку господарств у складних ринкових
умовах є виявлення джерел формування фінан"
сових ресурсів (грошових коштів), якими роз"
поряджаються сільськогосподарські підприє"
мства. У цьому випадку підприємства можуть
розраховувати як на власні, так і на позичкові
грошові ресурси.

Найбільш інформативними показниками
взаємозалежності джерел фінансових ре"
сурсів, на нашу думку, є показники фінансової
стійкості. Нами проведено аналіз рівня та ди"
наміки показників фінансової стійкості
сільськогосподарських підприємств України
різних форм власності (табл. 3).

За досліджуваний період позитивним у
діяльності сільськогосподарських підприємств
є збільшення власних обігових коштів на
131972926 тис. грн, а це означає їхню здатність
платити поточні борги й можливість розширю"
вати виробництво. Однак негативним є відхи"
лення від нормативних значень та постійне
зменшення показників забезпечення оборот"
них активів власними коштами, фінансової
стійкості за одночасного збільшення фінансо"
вої залежності.

Коефіцієнт фінансової залежності характе"
ризує ступінь залежності підприємства від
зовнішніх джерел фінансування. Занадто вели"
ка частка позикових коштів знижує плато"
спроможність і фінансову стійкість підприєм"
ства і зменшує ймовірність отримання креди"
ту. Правда, інколи зростання рівня цього по"
казника може бути свідченням посилення сту"
пеня фінансової надійності підприємства, до"
віри до нього з боку кредиторів. Проте і знач"
на частка власних коштів не може оцінюватися
позитивно, оскільки якщо рентабельність ак"
тивів підприємства перевищує вартість джерел
позикових коштів, то за браком власних коштів
вигідно взяти кредит. Кожному підприємству
з урахуванням його специфіки доцільно вста"
новити для себе нормативне значення цього ко"
ефіцієнта.

Оптимальне його значення для підприємств
України має бути меншим за 2,0 [5]. Проте чис"
лове значення цього показника може змінюва"
тися залежно від галузевої приналежності
підприємства, стадії його життєвого циклу,
інноваційної та інвестиційної привабливості
тощо.

Оцінюючи значення коефіцієнта фінансової
залежності (табл. 3) бачимо, що за період
2014—2018 років він знаходиться в межах оп"
тимального від 0,58 до 0,67.

Кількість діючих сільськогосподарських
підприємств в Україні має тенденцію до збіль"
шення з кожним наступним роком. Так, у

 2014 2015 2016 2017 2018 Зміна  
(+, -) 

Власні обігові 
кошти, тис. грн  103924539 172265531,5 212675401 222878938 235897465,2 131972926 

Коефіцієнт 
забезпечення 
оборотних активів 
власними коштами  

0,39 0,33 0,16 0,35 0,36 -0,03 

Коефіцієнт 
фінансової 
незалежності 
(автономії)  

0,42 0,40 0,24 0,48 0,33 -0,08 

Коефіцієнт 
фінансової 
залежності  

0,58 0,60 0,76 0,52 0,67 0,08 

Коефіцієнт 
концентрації 
позикового капіталу  

0,58 0,60 0,76 0,52 0,51 -0,07 

Коефіцієнт 
фінансової 
стабільності 

0,72 0,67 0,32 0,92 0,96 0,24 

Показник 
фінансового 
левериджу  

0,38 0,25 0,17 0,14 0,17 -0,21 

Коефіцієнт 
фінансової стійкості  0,58 0,50 0,28 0,54 0,57 -0,01 

Таблиця 3. Динаміка показників фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств
України за 2014—2018 роки

Джерело: складено та розраховано за даними Державної служби статистки України [6].
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2018 р. загальна кількість підприємств збільши"
лися у 1,01 рази у порівнянні з 2014 р. (табл. 4).

Збільшення кількості виробленої продукції
підвищує показник обсягу реалізованої про"
дукції. У 2018 р. обсяг реалізованої продукції
склав 525096891,4 тис. грн, що у 2,45 рази більше
за 2014 рік. Найважливішими умовами зростан"
ня прибутку від реалізації продукції є збіль"
шення обсягу випуску продукції, забезпечен"
ня ритмічності виробництва та відвантаження
продукції, зниження її собівартості, підвищен"
ня її якості та конкурентоздатності, оптиміза"
ція запасів готової продукції на складах, своє"
часна оплата покупцями замовленої ними про"
дукції, застосування прогресивних форм роз"
рахунків за продукцію [3; 5]. Фінансовий ре"
зультат діяльності підприємства характеризує
доцільність використання усіх ресурсів, якими
забезпечене підприємство, та узагальнює
кінцевий результат. Отже, фінансовим резуль"
татом діяльності підприємства може бути при"
буток або збиток (табл. 4) [3; 5].

Позитивним у діяльності сільськогоспо"
дарських підприємств за досліджуваний пері"
од є збільшення чистого прибутку у 3,31 рази.
Однак, для сільськогосподарських підприємств
одним з найважливіших показників ефектив"
ності діяльності є рентабельність виробництва.
Загалом можна сказати, що діяльність сіль"
ськогосподарських підприємств є прибутко"
вою. Проте сьогодні залишається головною
проблемою сільськогосподарських підприємств
України низька рентабельність виробництва.

Отже, для зміцнення інвестиційного потен"
ціалу сільськогосподарських підприємств не"
обхідно: знижувати собівартість продукції
шляхом зменшення постійних витрат на управ"
лінський персонал; покращити оптимізаційну

структуру капіталу, де можливість використан"
ня залучених коштів для удосконалення мате"
ріально"технічної бази є ефективною; удоско"
налити співвідношення основного та оборотно"
го капіталу, для покращення ліквідності діяль"
ності підприємства; вирахування оптимально"
го та ефективного співвідношення власного і
позикового капіталу.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Обгрунтовано, що для діагностики інвести"
ційного потенціалу сільськогосподарських
підприємств доцільно використовувати такий
перелік оціночних індикаторів: показники май"
нового стану, виробничі соціальні, екологічні
показники, показники ліквідності, платоспро"
можності, ділової активності, рентабельності
та іміджу підприємства.

Проаналізовано, що показники майнового
стану сільськогосподарських підприємств ма"
ють позитивну динаміку, що є високим показ"
ником оцінки інвестиційного потенціалу. Не"
значним негативним явищем є сталий показник
частки основних засобів в активах підприєм"
ства за досліджуваний період.

Оцінка соціальних показників показала,
що збільшення середньомісячної заробітної
плати працівників сільського господарства,
відбулося за рахунок скорочення кількості
зайнятих. Рівень соціальної ефективності
сільськогосподарських підприємств значно
поступається середньому по національній еко"
номіці.

Сільськогосподарські підприємства вкла"
дають інвестиції в обладнання та устаткуван"

 2014 2015 2016 2017 2018 Темп 
зростання 

Обсяг реалізованої 
продукції (товарів, 
послуг) підприємств, 
тис. грн 

213929847,2 362309989,7 403645802,4 454380102,6 525096891,4 2,45 

Фінансові результати 
до оподаткування 
підприємств, тис. грн 

21677383,5 103137552,7 91109468,3 69344077,3 71478504,8 3,30 

Чистий прибуток 
(збиток), тис. грн 

21481346,8 102849068,0 90613153,7 68858525,0 71002592,3 3,31 

Рентабельність 
операційної та всієї 
діяльності 
підприємств, % 

20,6 41,7 32,4 22,4 18,3 0,89 

Кількість суб'єктів 
господарювання, 
одиниць 

75660 79284 74620 76593 76328 1,01 

Джерело: складено та розраховано за даними Державної служби статистки України [6].

Таблиця 4. Динаміка фінансово9економічних показників сільськогосподарських підприємств
України за 2014—2018 роки
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ня, що пов'язані з екологічно більш чистими
технологіями, в цілому загальні поточні вит"
рати на захист навколишнього середовища
аграрних підприємств збільшилися майже в 2,5
рази. Серед головних статей внесення інвес"
тицій в обладнання та устаткування, що пов'я"
зані з екологічно більш чистими технологіями
є: збір та ліквідація відходів, збір та ліквіда"
ція стічних вод, захист оточуючого повітря та
клімату.

Діагностика показників ліквідності свідчить
про зниження платоспроможності сільськогос"
подарських підприємств України за рахунок
зростання дебіторської заборгованості вна"
слідок відволікання оборотних коштів.

Динаміка показників фінансової стійкості
сільськогосподарських підприємств України за
2014—2018 роки має тенденцію до зниження,
негативним є зменшення коефіцієнту авто"
номії, фінансової стійкості та забезпечення
оборотних активів власними коштами.

У діяльності сільськогосподарських під"
приємств за досліджуваний період позитивним
є збільшення чистого прибутку у 3,31 рази. За"
галом можна сказати, що діяльність сільсько"
господарських підприємств є прибутковою.
Проте сьогодні залишається головною пробле"
мою сільськогосподарських підприємств Ук"
раїни невисока рентабельність виробництва.

Своєчасна діагностика індикаторів інвести"
ційного потенціалу аграрних підприємств доз"
волить інвестору зменшити інвестиційні ризи"
ки, виявити слабкі місця на початку інвести"
ційного проекту та отримати максимальний
прибуток.

Література:
1. Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М. Діагно"

стика інвестиційної привабливості підпри"
ємств: теоретико"методичні засади. Агросвіт.
2019. № 10. С. 19—26.

2. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності
аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз:
монографія. К.: КНЕУ, 2005. 292 с.

3. Економіка підприємства: навч. посібник
/ За ред. д"ра екон. наук, проф. С.П. Кириль"
чук. Сімферополь: Фєнікс, 2013. 444 с.

4. Яцків І.Б. Соціальна ефективність сіль"
ськогосподарських підприємств. Ефективна
економіка. 2015. №1. URL: http://www.eco"
nomy.nayka.com.ua/?op=1&z=3714

5. Поддєрьогін A. M. Фінанси підприємств:
навч. посіб. К.: КНЕУ, 2000. 406 с.

6. Державна служба статистики України.
URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернен"
ня 18.11.2019).

7. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвести"
ційна привабливість економіки: міжрегіональні
асиметрії. Регіональна економіка. 2014. №2
(72). С. 84—95.

8. Крамаренко І.С. Інвестиційне забезпе"
чення агропродовольчої сфери України: сучас"
ний стан та перспективи розвитку. Інвестиції:
практика та досвід. 2013. №5. С. 30—33.

9. Крамаренко І.С. Фактори впливу на інве"
стиційно"фінансову привабливість підприємств
агропродовольчої сфери України. Агросвіт.
2013. № 15. С. 22—25.

10. Крамаренко І.С., Войт Д.С., Кравець Л.О.
Ефективність використання інвестиційного
потенціалу національної економіки у контексті
впливу на економічне зростання. Вісник ХНАУ.
2019. №1. С. 403—413.

References:
1. Plaksienko, V. Ya. and Nazarenko, I.M.

(2019), "Diagnosis of investment attractiveness of
enterprises: theoretical and methodological
principles", Agrosvit, vol. (10), pp. 19—26.

2. Andriychuk, V.G. (2005), "Efficiency of
activity of agrarian enterprises: theory, metho"
dology, analysis": monograph. K.: KNEU, 292 p.

3.  Economics of the enterprise: training. manual
(2013), Edited by Doctor of Economics. of sciences,
prof. S.P. Kirilchuk. Simferopol: Phoenix, 444 p.

4. Yatskiv, I.B. (2015) Social efficiency of
agricultural enterprises. An efficient economy.
№1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
?op=1&z=3714 (Accessed 20 Nov 2019).

5. Poddyrogin, A.M. (2000) "Business Finance":
Educ. tool. K.: KNEU, 406 p.

6. State Statistics Service of Ukraine (2019),
available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua (Accessed
18 Nov 2019).

7. Irtyscheva, I.O. and Kramarenko, I.S.
(2014), "Investment attractiveness of the economy:
inter"regional asymmetries", Regional economy,
vol. (72), pp. 84—95.

8. Kramarenko, I.S. (2013), "Investment su"
pport of the agro"food sector of Ukraine: current
state and prospects for development", Investment:
practice and experience, vol. (5), pp. 30—33.

9. Kramarenko, I.S. (2013), "Factors influencing
the investment and financial attractiveness of
Ukrainian agro"food enterprises", Agrosvit, vol.
(15), pp. 22—25.

10. Kramarenko, I.S. Voit, D.S. and Kravets, L.O.
(2019), "Efficiency of using the investment potential
of the national economy in the context of its impact
on economic growth", KhNAU Bulletin, vol. (1),
pp. 403—413.
Стаття надійшла до редакції 29.11.2019 р.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2019

97

УДК 658.8:338.43

А. О. Сітковська,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,
Дніпровський державний аграрноMекономічний університет, м. Дніпро
ORCID ID: 0000M0003M1892M6314
О. А. Савенко,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту і права,
Дніпровський державний аграрноMекономічний університет, м. Дніпро
ORCID ID: 0000M0002M2362M6263
М. О. Лебедєв,
студент групи МТM1M16,
Дніпровський державний аграрноMекономічний університет,  м. Дніпро
ORCID ID: 0000M0001M7725M3709

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО

ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2306"6792.2019.24.97

A. Sitkovska,
PhD in Economics,  Associate Professor of Economics Department, Dnipro
O. Savenko,
PhD in Economics, Associate Professor of the Management and Law Department,
Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro
M. Lebedev,
student group MT"1"16, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

AREAS OF IMPROVING COMPETITIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISE

Статтю присвячено стратегічним напрямам підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства. РозM
крито сутність понять "конкуренції" та "конкурентоспроможність". Конкурентоспроможність підприємства, в тому
числі аграрної галузі, розглядається через спектр системи, в якій вона залежить від ресурсного потенціалу конкуM
рентоспроможності, який стоїть на початку дослідження та від цієї категорії стосовно кожної підсистеми виробниM
чого осередку, їх взаємодії; від конкурентоспроможності виходу, тобто товару.

Охарактеризовано чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності аграрного підприємства, а також
запропоновано узагальнену класифікацію факторів конкурентних переваг. Визначено методи оцінки рівня конкуM
рентоспроможності підприємства. Для дослідження рівня конкурентоспроможності аграрного підприємства обраM
но методику, в основі якої є виявлення головних чинників і виділення групи показників, які в сукупності дозволять
отримати характеристику рівня забезпечення їм конкурентних переваг. Для дослідження довгострокових перспекM
тив управління конкурентоспроможністю С(Ф)Г "Росава" використано метод бенчмаркінгу, який розглядається як
система посилення конкурентоспроможності господарської діяльності аграрного підприємства.

The article is devoted to strategic directions of increasing the competitiveness of agrarian enterprise. The essence of
the concepts of "competition" and "competitiveness" is revealed. The competitiveness of an enterprise, including the
agrarian sector, is considered through the spectrum of the system in which it depends on the resource potential of
competitiveness that stands at the beginning of the study and on the given category for each subsystem of the production
unit, their interaction; from the competitiveness of the output, ie the product. The factors that determine the level of
competitiveness of agrarian enterprise are characterized, as well as a generalized classification of factors of competitive
advantage. The methods of estimation of the level of competitiveness of the enterprise are determined. To study the level
of competitiveness of agrarian enterprise, a methodology was chosen, based on the identification of the main factors and
the allocation of a group of indicators, which together will allow to obtain a characteristic of the level of providing them
with competitive advantages. To study the longMterm prospects of managing the competitiveness of Rosava, we used the
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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 підприємства є
однією з найважливіших категорій, яка харак"
теризує його можливість і ефективність адап"
тації до змінних умов конкурентного середо"
вища, тому обгрунтування підходів до управ"
ління нею з метою подальшої розробки систе"
ми заходів по зміцненню положення і досягнен"
ню конкурентних переваг підприємства, в тому
числі аграрного, є актуальним.

Розвиток аграрного сектору економіки нині
робить необхідним зміну стереотипів господа"
рювання і характеру управління, що склалися.
Насамперед це відноситься до діяльності, що
визначає розвиток підприємства. Однією з го"
ловних проблем для аграрного підприємства є

benchmarking method, which is considered as a system of enhancing the competitiveness of agrarian enterprise's economic
activity.

For  Rosava, the component of production potential is its investment and innovation potential, which is a constant
priority of planning and improvement in the production center. The level of development and prospect of growth of
investments in agrarian production and management of economic activity characterizes the ability of the enterprise to
accumulate and attract investment funds in agroMinnovative projects in order to achieve a high competitive level. For the
economy, the question of the development of this particular component of the economy is acute, since it is now quite low
(investment attractiveness). Although certain measures in this direction in the economy are implemented and planned
for the long term, namely: development, introduction of new elements of fixed capital and modernization of existing
ones, improvement of production technologies to bring the enterprise to a new stage of development.

Ключові слова: аграрне підприємство, конкурентоспроможність, стратегія, конкурентні
позиції, бенчмаркінг.

Key words: agrarian enterprise, competitiveness, strategy, competitive positions, benchmarking.

проблема виживання і забезпечення безперер"
вності розвитку. Залежно від умов, що склада"
ються, і обставин ця проблема вирішується
різними аграрними підприємствами по"своєму,
але в основі її лежить складна і трудомістка
робота із створення і реалізації конкурентних
переваг.

Вагомий внесок у дослідження теоретичних
та практичні аспектів конкуренції та конкурен"
тоспроможності внесли такі відомі закордонні
та вітчизняні вчені"економісти: М. Портер [5],
І. Должанський [2], І. Вініченко [1] та багато
інших.

Метою дослідження є формулювання зміс"
ту і суті поняття "конкуренція" та "конкурен"
тоспроможність", окреслення чинників та ме"
тодів, що визначають рівень конкурентоспро"
можності аграрного підприємства, а також ви"
значення основних стратегічних напрямів
підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підвищення конкурентоспроможності
кожного аграрного підприємства є результа"
том не тільки окремих заходів на мікроеконо"
мічному, а й, значною мірою, наслідком поси"
лення діяльності щодо підвищення конкурен"
тоспроможності на рівнях регіональному, га"
лузевому та державному. Основою конкурен"
тоспроможності країни є конкурентоспро"
можні національні підприємства, оскільки є
основою для формування національного доб"
робуту, і успіх їх у конкурентоспроможній бо"
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ротьбі багато в чому визначається різноманіт"
ними векторами в економічному й соціальному
середовищі.

Конкурентоспроможність підприємства, в
тому числі аграрної галузі, розглядається че"
рез спектр системи, в якій вона залежить від
ресурсного потенціалу конкурентоспромож"
ності, який стоїть на початку дослідження та
від даної категорії стосовно кожної підсисте"
ми виробничого осередку, їх взаємодії; від
конкурентоспроможності виходу, тобто това"
ру.

Вважаємо за доцільне розглядати конку"
рентоспроможність підприємства як комплекс
різноманітних економічних характеристик, що
спрямовані на забезпечення споживацьких по"
треб і можливості конкурентів, стану і тен"
денції розвитку ринку, вміння здійснювати ви"
робництво продукцію і забезпечувати нею спо"
живачів, які виберуть її поміж інших аналогіч"
них товарів та послуг на ринку.

Дослідники розглядають конкуренцію з
точки зору протистояння та боротьби великої
кількості господарюючих суб'єктів на ринку.
"Конкуренція надає кожному господарюючо"
му суб'єкту можливість самостійно обирати
суб'єктів ринкової взаємодії (контрагентів,
конкурентів та споживачів) з точки зору мак"
симальної ефективності використання ресурсів
та отримання найкращих результатів" На нашу
думку, І. Кадирус, А. Донських, Ю.Олійник
трактують визначення, яке найбільш повно роз"
криває його зміст, є таке: "конкурентоспро"
можність підприємства" — це здатність
підприємства підтримувати стійкі позиції на
ринку, ефективно функціонувати, бути приваб"
ливим для інвесторів, підтримувати високий

імідж серед споживачів та різноманітних су"
б'єктів господарювання [3].

Наведемо ще деякі підходи до визначення
категорії "конкурентоспроможність", які є уза"
гальненням вищенаведених визначень. На думку
О.Г. Шпикуляка, Ю.П. Воскобійника та О.В. Ов"
сяннікова, "сільському господарству притаманні
інституційні особливості конкурентоспромож"
ності, що пов'язані з "інститутом власності", що
призводить до розвитку різноманітних органі"
заційно"правових форм, який зумовлює різно"
аспектний підхід до формування їх "конкурен"
тоспроможності" [6]. Конкурентоспроможність
підприємства включає сукупність внутрішніх
факторів, обумовлених рівнем використання
його науково"технічного, виробничого, кадро"
вого потенціалу, потенціалу маркетингових
служб, а також зовнішніх соціально"економіч"
них і організаційних факторів (законодавча
база, фінансово"кредитна, податкова політика,
тип і місткість ринку, характеристики конку"
рентів, вплив громадських організацій і по"
літичних партій тощо), що дозволяють підприє"
мству створювати продукцію, яка по цінових і
нецінових характеристиках більш приваблива
для споживача, ніж продукція конкурентів [1].

Існують різні підходи до класифікації фак"
торів. Серед факторів виділяє: "якість і харак"
теристики продукції; репутацію; виробничі по"
тужності; використання технологій; дилерську
мережу й можливості розширення; інноваційні
можливості; фінансові ресурси; витрати в по"
рівнянні з конкурентами; обслуговування
клієнтів". Так, виділяють як критерії виокрем"
лення різних видів факторів виробництва:
людські, фінансові, фізичні, інтелектуальні та
інфраструктурні [4].

Класифікаційні ознаки

відношення до суб’єкта зовнішні  внутрішні 

контроль з боку суб’єкта  некеровані керовані 

напрям дії негативні позитивні 

ранг фактора стосовно 
утримання  конкурентної 

переваги 

високий ранг низький ранг 

характер впливу на 
конкурентоспроможність 

суб’єкта 

опосередкований прямий  

Джерело: [5].

Рис.  1. Класифікація факторів конкурентних переваг
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Вивчення підходів дослідників щодо систе"
матизації факторних характеристик дозволи"
ло запропонувати узагальнену класифікацію
факторів конкурентних переваг (рис. 1).

Отже, систематизація та класифікація фак"
торів конкурентоспроможності підприємства
дозволяє зробити такі узагальнення:

— загальноприйнятим вважається поділ
факторів на зовнішні умови, які безпосередньо
впливають на діяльність підприємства та харак"
теристику його внутрішнього середовища, які
представлені у вигляді областей управління.
Такий підхід є універсальним до умов будь"
яких галузей економіки;

— ступінь впливу факторів і їх склад на пе"
реваги підприємства з часом може змінювати"
ся й залежить від особливостей конкурентної
специфіки в галузі;

— з точки зору процесу управління конку"
рентоспроможністю підприємства найбільш
значимими є керовані фактори, ступінь впливу
яких воно може контролювати. Така група
факторів є тотожною за своєю суттю групі
факторів прямого впливу;

— запорукою формування стійких конку"
рентних позицій підприємства є активний роз"
виток та використання унікальних факторних
характеристик.

Функціонування різних точок зору щодо
розуміння сутності факторних характеристик
як джерел виникнення переваг дозволило зап"
ропонувати процес створення та розвитку кон"
курентних переваг, який враховує характер
динамічного впливу факторів різних рівнів (рис.
2).

Згідно з розглянутою схемою створення
конкурентних переваг проходить декілька
стадій. Зовнішні умови діяльності видозміню"
ють внутрішній потенціал підприємства відпо"
відно наявних можливостей і обмежень. Ре"
зультатом є формування суті конкурентних пе"
реваг в процесі виробництва підприємством
продукції із заданими споживчими характери"
стиками.

Визначення форми переваг визначається
покупцями при виборі та купівлі продукту
відповідно до споживчих властивостей. Таким
чином, кінцевим носієм конкурентних переваг
є сама продукція, а характеристики зовніш"
нього середовища і внутрішнього потенціалу
підприємства виступають в якості умов, що
формують його внутрішній зміст.

У зв'язку з цим можливо розподілити су"
купність існуючих ознак для групування на ос"
новну групу (ідентифікація форми переваги) і
неосновну (розкриває зміст переваги). У якості

Фактори
внутрішнього
середовища 
суб’єкта

Фактори 
зовнішнього 
середовища 
суб’єкта 

Споживчі 
характеристики 

продукції 

Конкурентні 
переваги  
суб’єкта 

Виявлення джерел Формування змісту Ідентифікація форми 

Процес створення (розвитку ) конкурентної переваги 

Рис. 2. Факторна модель формування та розвитку конкурентних переваг підприємства

Джерело: [5].
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Таблиця 1. Класифікація типів конкурентних переваг

Джерело: [5].
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центральної типології пропонується викорис"
тання класифікації визначення типів переваг як
поєднання якісних і вартісних властивостей
продукції з урахуванням ступеня конкурентної
позиції підприємства на внутрішньогалузево"
му ринку (табл. 1).

Методів оцінки рівня конкурентоспромож"
ності підприємства нині виділяють велику
кількість. Виділяють методи оцінки продукції,
підприємства, регіону; окремих розрахунків тощо.
Так, пропонують визначати рівень конкурентос"
проможності за методом різниць, методом сум,
рангів і т.д. Метод рангів можна розглядати окре"
мо, а можна вважити одним із етапів методу бенч"
маркінгу, в залежності від мети дослідження. За
допомогою даного методу можна визначити по"
зицію підприємства у конкурентній боротьбі се"
ред порівнюваних підприємств"конкурентів.

Найбільш економічно обгрунтованим мето"
дом оцінки рівня конкурентоспроможності є
матричний метод, перевагою якого є те, що він
враховує не тільки абсолютне значення показ"
ників, які порівнюються, але і їх близькість до
найкращого (еталонного) значення. "Підприє"
мством"еталоном" є підприємство, у якого всі
показники ідеальні.

Наступним методом оцінки рівня конкурен"
тоспроможності є бенчмаркінг. Ряд дослідників
вважають бенчмаркінг "одним із нових та стра"
тегічно орієнтованих методів оцінки рівня кон"
курентоспроможності підприємств, сутність
якого полягає у постійному проведенні моні"
торингу діяльності основних конкурентів з ви"
явленням переваг у веденні бізнесу та перене"
сенням найбільш вдалих методів на власну
справу" [1].

В аграрному підприємстві форми прояву
конкурентоспроможності слід розглядати у
аспекті ресурсного потенціалу підприємства за
кожною його складовою та конкурентоспро"

можністю продукції, бо вони найбільш повно
розкривають її зміст. З метою розробки стра"
тегії формування конкурентоспроможності аг"
рарних підприємств необхідним є визначення
їх проблем та встановлення її реального рівня.
Отже, визначення рівня конкурентоспромож"
ності аграрного підприємства здійснюється на
основі показників результативності його гос"
подарської діяльності, а висока якість прове"
деного аналізу забезпечується використанням
даних у динаміці.

Для дослідження рівня конкурентоспро"
можності аграрного підприємства обрано ме"
тодику, в основі якої є виявлення головних чин"
ників і виділення групи показників, які в сукуп"
ності дозволять отримати характеристику
рівня забезпечення їм конкурентних переваг.
Підготовчий етап оцінки рівня конкуренто"
спроможності досліджуваних підприємств по"
винен складатися з формування кола конку"
рентів. Для аналізу обрано чотири аграрних
підприємства Васильківського району Дніпро"
петровської області: досліджуване С(Ф)Г "Ро"
сава", СФГ "Лани "2000", СФГ "Славутич",
ФГ "Аврора".

Розглянемо ці аграрні підприємства на
основі ряду факторів, які взаємодіючи один з
одним формують певний рівень конкурентосп"
роможності:

— функціонування на одному локальному
ринку;

— належності до аграрного сектору еконо"
міки, грошовий дохід від реалізації сільськогос"
подарської продукції перевищує 75%;

— наявності однакових цілей на довгостро"
кову перспективу;

— однакові умови створення ресурсного
потенціалу.

Для дослідження довгострокових перспек"
тив управління конкурентоспроможністю

С(Ф)Г «Росава» С(Ф)Г «Лани-
2000» 

Еталон по 
району Показники 

значення бал знач. бал знач. бал 
Грошовий дохід в 
розрахунку на 100 га с.-г. 
угідь, грн (Х1) 248,1 9 153,63 5 271,77 10 
Вартість основних засобів 
на 100 га с.-г. угідь, грн 
(Х2) 217,2 8 207,86 5 250,24 10 
Фондовіддача, грн (Х3) 1,14 3 1,09 3 9,47 10 
Продуктивність праці, тис. 
грн/ чол. (Х4) 158,3 9 144,6 5 179,1 10 
Коефіцієнт 
платоспроможності (Х5) 1,1 6 1,05 5 1,53 10 
Темпи змін грошового 
доходу, % (Х6) 26,6 9 9,5 3 29,09 10 

Таблиця  2. Показники бенчмаркінгової оцінки показників господарської діяльності С(Ф)Г
"Росава " та основного конкурента С(Ф)Г "Лани92000"
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С(Ф)Г "Росава" скористаємося методом бенч"
маркінгу, який розглядається як система поси"
лення конкурентоспроможності господарської
діяльності аграрного підприємства і є процесом
довготривалим, а не разовим набором заходів
щодо покращення ведення агробізнесу. Тому
розробимо реалізацію бенчмаркінгового про"
екту для С(Ф)Г "Росава" Васильківського ра"
йону, яке на довгострокову перспективу пла"
нує підвищити рівень конкурентоспроможності
та завоювати конкурентні позиції на ринку
сільськогосподарської продукції (ринкові
"ніші") поміж аграрних підприємств району.

Використання методу бенчмаркінгу вклю"
чає в себе визначення конкурентів, які слід
включити до цієї досліджуваної групи. Такими
підприємствами"конкурентами можуть бути і
найкращі, але й усі можливі та С(Ф)Г "Росава".

Проведені первинні розрахунки дозволять
оцінити переваги і недоліки діяльності С(Ф)Г
"Росава" порівнянням його показників із кож"
ним показником основного підприємства"кон"
курента СФГ "Лани"2000", а також співставлен"
ням даних цього підприємства із еталонним для
району. Для цього аналізу обрано показники,
які щонайкраще охарактеризують ступінь уп"
равління трудовими ресурсами, виробничими
активами підприємства, залежність від зов"
нішніх джерел фінансування тощо.

Внаслідок проведенного порівняння вста"
новлено, що С(Ф)Г "Росава" має ряд переваг і
недоліків перед іншим підприємством. Для
відображення цього використаємо таблицю 2,
в якій показано результати зіставлення показ"
ників діяльності досліджуваного підприємства
та показників підприємства"конкурента в Ва"
сильківському районі.

С(Ф)Г "Росава" має наступні переваги по
відношенню до основного підприємства"конку"
рента СФГ "Лани "2000" і району в цілому.

По"перше, висока продуктивність викори"
стання земельних ресурсів, що полягає у вели"
чині грошового доходу, яка припадає на 1 га
сільськогосподарських угідь. Це характеризує
товариство з позитивного боку і дає мож"
ливість випереджати конкурентів за ефектив"
ністю земельного потенціалу.

По"друге, забезпеченість підприємства
основними засобами на 100 га сільськогоспо"
дарських угідь є досить висока поміж під"
приємств району.

По"третє, на високому рівні у господарства
використання трудового потенціалу, що харак"
теризується показником продуктивності праці,
проте резерви покращення існують, за рахунок
управління доходами працівників.

По"четвертє, у сфері управління платосп"
роможністю підприємства характеризує високі
платіжні можливості підприємства щодо пога"
шення поточних зобов'язань за умови своєчас"
ного здійснення розрахунків з дебіторами зна"
ходиться на досить високому рівні.

Вибір стратегії підвищення конкуренто"
спроможності аграрного підприємства є тією
обов'язковою умовою, яка необхідна для опе"
ративної і кваліфікованої ліквідації негативних
моментів у процесі господарської діяльності і
за рахунок економічних чинників досягти
підвищення рівня виробництва сільськогоспо"
дарської продукції та ефективності виробниц"
тва.

Для аграрного підприємства стратегією
підвищення конкурентоспроможності буде
сформована при оптимізації використання
система управлінських та організаційно"тех"
нічних заходів, які спрямовані на встановлен"
ня ефективної господарської діяльності з
урахуванням виробництва високоякісної
сільськогосподарської продукції і водночас
стійкого конкурентного становища на ринку.
Оцінити її можливо шляхом отримання мак"
симального виходу сільськогосподарської
продукції з одного гектара сільськогоспо"
дарських угідь за мінімальних витрат, що за"
безпечить стабільний економічний розвиток
підприємству.

"Стратегія формування конкурентоспро"
можності підприємств — це механізм, завдяки
якому відбувається мобілізація внутрішніх ре"
сурсів та можливостей підприємства з метою
забезпечення сталого довгострокового розвит"
ку, в основі якого лежить економічна рівнова"
га, фінансова стійкість, можливість забезпечен"
ня розширеного відтворення та стійкого еко"
номічного зростання" [1].

Для С(Ф)Г "Росава" запропоновано модель
стратегії підвищення конкурентоспромож"
ності, в будові якої включені наступні етапи
впровадження.

1. Встановлення стратегічних цілей та по"
точних (тактичних) завдань, які формує госпо"
дарство.

2. Здійснення оцінки власних внутрішніх
резервів та "слабких місць", які є в госпо"
дарстві.

3. Проведення аналізу господарської діяль"
ності підприємств"конкурентів з урахуванням
їх сильних та слабких сторін для визначення
власної ринкової "ніші" на локальному рівні.

4. Встановлення впливу зовнішнього сере"
довища (за рядом чинників) на формування
його конкурентоспроможності.
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5. Характеристика головних факторів успі"
ху формування конкурентоспроможності.

6. Оцінка ефективності розробленої стра"
тегії формування конкурентоспроможності
господарства.

Одним з пріоритетних напрямів забезпечен"
ня стратегічних конкурентних переваг та підви"
щення конкурентоспроможності для С(Ф)Г
"Росава" Васильківського району є більш по"
глиблене впровадження в господарську прак"
тику інновацій та інноваційних агротехнологій,
які в сучасних умовах конкуренції забезпечать
поширення ассортименту сільськогосподарсь"
кої та інших видів продукції у відповідності до
попиту населення.

Для С(Ф)Г "Росава" складовою виробничо"
го потенціалу є його інвестиційно"інноваційний
потенціал, який постійно є пріоритетним на"
прямом планування і удосконалення у вироб"
ничому осередку. Рівень розвитку і переспек"
тиви зростання інвестицій в аграрне виробниц"
тво і управління господарською діяльністю ха"
рактеризує можливість підприємства до акуму"
лювання та залучення інвестиційних коштів у
агроінноваційні проекти з метою досягнення
високого конкурентного рівня. Для господар"
ства гостро постає питання розвитку саме
даної складової господарювання, оскільки
вона є нині доволі низька (інвестиційна приваб"
ливість). Хоча певні заходи в цьому напрямі в
господарстві здійснюються і плануються на
довгострокову перспективу, а саме: розроблен"
ня, впровадження нових елементів основного
капіталу та модернізація існуючих, удоскона"
лення технологій виробництва продукції щоб
вивести підприємство на новий щабель розвит"
ку.

У господарстві вкладання капіталу здійс"
нюється переважно за рахунок власних коштів
(амортизаційний фонд і нерозподілений прибу"
ток) і незначна частина близько 10% за раху"
нок запозичених коштів (короткострокові кре"
дити банку). У зв'язку з цим на перспективу

планується збільшення інвестицій у авансова"
ний капітал господарства (інформатизацій ний
аспект), який можемо простежити в таблиці 3.

З таблиці 3 видно, що за планового рівня інве"
стицій у матеріальні активи, то одним із пози"
тивних моментів буде їх збільшення 101,3%
(2172,6 тис. грн), що зовсім не багато з враху"
ванням вартості продуктивної агротехніки. По"
зитивним є зростання витрат і на нематеріальні
активи в 2,3 рази, що пов'язане зі зростанням
інтересу до наукових розробок освітніх установ,
у тому числі ДДАЕУ. Науково"технічна продук"
ція, створена науковцями цього освітнього зак"
ладу направлена на діагностику ресурсного по"
тенціалу і виявлення напрямів підвищення кон"
курентоспроможності господарства. Витрати ці
планується щорічно збільшувати.

Позитивною тенденцією, яка намітилася в
господарстві є зростання витрат на інформа"
тизацію. Зростання у 2020 р. планується досяг"
ти в 6 разів (41,1 тис. грн), у т. ч. зростання ви"
трати на програмне забезпечення на 1,9 тис. грн
(дані витрати до цього періоду не здійсню"
валися) та обчислювальну техніку в 4,9 рази
(29,4 тис. грн) та на оплату послуг сторонніх
підприємство у сфері інформатизації — 9,8 тис.
грн, що також до цього періоду не здійснюва"
лися і не планувалися. Вважаємо, що витрати
господарства на інформатизацію є необхідни"
ми для впровадження новинок у процес управ"
ління господарською діяльністю, для розвитку
торгівлі тощо.

Отже, розробка стратегії підвищення кон"
курентоспроможності передбачає здійснення
етапів щодо виявлення конкурентних переваг,
які так чи інакше впливають на формування
конкурентоспроможності господарства.

ВИСНОВКИ
З викладеного матеріалу можна зробити

висновки:
1. Проаналізовано визначення понять

"конкуренція" та "конкурентоспромож"

Таблиця  3. Формування інвестиційного потенціалу підприємства

Рік Відхилення 2020 р. 
від 2017 р. Показники 

2017 2020 +/- % 
Валові капітальні інвестиції, тис. грн, 
у т. ч. 

2144,8 4317,4 2172,6 201,3 

- матеріальні активи, тис. грн 2108,0 4232,8 2124,8 200,8 
- нематеріальні активи, тис. грн 36,8 84,6 47,8 229,9 
Витрати на інформатизацію, тис. грн, 
у т. ч. 

7,9 49,0 41,1 в 6 разів 

на програмне забезпечення, тис. грн - 1,9 1,9 - 
на обчислювальну техніку, тис. грн 7,9 37,3 29,4 в 4,7 рази 
на оплату послуг сторонніх 
підприємство у сфері інформатизації, 
тис. грн 

- 9,8 9,8 - 
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ність". Встановлено, що аграрному підприє"
мству необхідно вирощувати конкурентно"
стпром ожну продукцію, щоб отримати
стійку конкурентну позицію на аграрному
ринку, водночас потрібна адаптація підприє"
мства і його своєчасне реагування на зміни
зовнішнього середовища, що має нестійкий
характер.

2. Досліджено довгострокові перспекти"
ви управління конкурентоспроможністю
С(Ф)Г "Росава", скориставшись методом
бенчмаркінгу, який розглядається як систе"
ма посилення конкурентоспроможності гос"
подарської діяльності аграрного підпри"
ємства.

3. З'ясовано, що для С(Ф)Г "Росава" скла"
довою виробничого потенціалу є його інвес"
тиційно"інноваційний потенціал, який пост"
ійно є пріоритетним напрямом планування і
удосконалення у виробничому осередку.
Рівень розвитку і переспективи зростання
інвестицій в аграрне виробництво і управлін"
ня господарською діяльністю характеризує
можливість підприємства до акумулювання та
залучення інвестиційних коштів у агроінно"
ваційні проекти з метою досягнення високого
конкурентного рівня. Таким чином, запропо"
нований методичний підхід, орієнтований на
оцінку рівня конкурентоспроможності аграр"
ного підприємства на основі розрахунку су"
купної бальної оцінки конкурентоспромож"
ності підприємства, дозволив зробити виснов"
ки про переваги і недоліки досліджуваного
підприємства і його конкурентів та розроби"
ти напрями щодо підвищення його конкурен"
тних позицій.
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PRINCIPLES OF AGRO�FOOD ENTERPRISE'S TECHNOLOGICAL RESTRUCTURING
MANAGEMENT

У статті охарактеризовано сучасний стан суб'єктів господарювання аграрного сектору економіки, який харакM
теризується необхідністю проведення широкомасштабної глибокої реструктуризації підприємств через високий рівень
фізичної та моральної зношеності основних виробничих фондів, застарілі технології та низьку конкурентоспроM
можність продукції, яка також може впливати на формування низької інвестиційної привабливості та подальшого
розвитку підприємства агропродовольчої сфери.  Зазначено, що в таких умовах постійного глобалізаційного розвитM
ку сформувалася необхідність удосконалення методичного інструментарію технологічної реструктуризації виробM
ничих потужностей в напрямку забезпечення здійснення основних процесів розробки стратегії та плану технологічM
ної реструктуризації. Обгрунтовано важливість формування системи принципів технологічної реструктуризації агM
ропродовольчих підприємств. Розглянуто особливості та розкрито зміст загальних та спеціальних  принципів рестM
руктуризації агропродовольчих  підприємств.

The current position of business entities in Ukraine was characterized by an urgent need for largeMscale deep
technological restructuring of the vast majority of enterprises due to the high level of physical and moral deterioration of
fixed assets, outdated technologies and low competitiveness of production.

This situation was formed due to the low investment attractiveness and low competitiveness of products produced
by the agroMfood enterprise. The technological development of the enterprise is determined by the efficiency of
reproduction of innovations that materialize in the main factors of production, in the structure of management of them
and in new products.

Under these conditions, the task of improving the methodological tools of technological restructuring planning in
the direction of ensuring transparency and accessibility for the basic personnel of the basic procedures of strategy
development and restructuring plan was put to the forefront, which makes the research of this subject area relevant.

Today the principles of enterprise's technological restructuring were not fully characterized.  Therefore, in such
circumstances, there is a need to study the general and specific principles of restructuring.

The general and special principles of management of technological restructuring of agricultural enterprises were
analyzed and systematized.

At the enterprise level, technological restructuring is a process of transformation of its activity, aimed at forming
and maintaining competitive advantages in different directions. To achieve the goals of technological restructuring, a
certain set of restructuring tools, methods and principles was required. Since, restructuring is complex, fundamental,
systemic, the range of possible principles is extremely wide.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні Українська держава має украй

значний невикористаний аграрний потенціал,
водночас сільськогосподарські підприємства
потребують технологічної реструктуризації, бо
основна частина обладнання, на якому вироб"
ляється продукція, є застарілою як фізично, так
і морально. Технологічна реструктуризація аг"
рарних підприємств необхідна для виготовлен"
ня конкурентоспроможної продукції не лише на
вітчизняному, але й на світовому ринках, що та"
кож формує підгрунтя для подальшого розвит"
ку аграрного сектору та економіки загалом. Заз"
начені можливості необхідно реалізувати в кон"
тексті нещодавно сформованої зони вільної
торгівлі між Україною та Європейським Со"
юзом, але для того щоб українська сільськогос"
подарська продукція була конкурентоспромож"
ною на ринку Європи, вона повинна відповідати
міжнародним стандартам якості. З цією метою
реалізації необхідно сформувати та обгрунту"
вати принципи для ефективної технологічної ре"
структуризації аграрних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження окремих аспектів реструкту"
ризації підприємств знайшли відображення в
наопрацюваннях зарубіжних та вітчизняних
науковців, зокрема: Гавриша О.А., Іванової Т.В.
[3], Комара Н.Г. [4], Константинової А.В. [5],
Ларіонової К.Л. [6], Мішина С.І. [7], Новікової
М.В. [8], Олійника Ю.Г. [10], Редько М.С. [11],
Стеченка Д., Омельченка О. [12], Угрімової І.В.
[13], Ченаш В.С. [14] та інших. Проте постійна
динаміка соціально"економічних процесів обу"
мовлює необхідність проведення подальших
досліджень в сфері управління процесами тех"
нологічної реструктуризації агропродоволь"
чих підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Фрагментарність досліджень зазначеного

предметного поля та окреслена наукова пробле"

ма визначила мету, яка полягає в аналізі прин"
ципів управління процесами технологічної рес"
труктуризації агропродовольчих підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За умов постійного розвитку глобаліза"
ційних та інтеграційних процесів, зокрема і в
аграрному секторі економіки, на перший план
висуваються завдання вдосконалення мето"
дичного інструментарію реструктуризації в
напрямі забезпечення здійснення основних
процесів розробки стратегії та плану реструк"
туризації.

Вірт"Кушнір Л. акцентує увагу на тому, що
техніко"технологічна відсталість багатьох ви"
робництв, відсутність інвестиційних можливос"
тей, високий рівень концентрації виробництва
зумовлюють невідповідність технологій, обсягів
та структури активів підприємств вимогам зов"
нішнього середовища і потребам продукції. В
процесі технологічної реструктуризації, тобто
реструктуризації, яка спрямована на зміни у
виробничо"господарській сфері підприємства,
необхідне впровадження технічних інновацій,
тобто нової техніки, яка раніше не застосовува"
лася в цій галузі, нових видів продукції; техно"
логічних інновацій — нових технологій вироб"
ництва або вдосконалення вже існуючих; інфор"
маційних — інновацій, що змінюють форми
організації інформаційних потоків; конструк"
торських — інновацій спрямованих на зміну кон"
струкцій інженерного об'єкта [1, с. 119].

Таким чином, на рівні підприємства ре"
структуризація є процесом перетворення його
діяльності, спрямованим на формування та
підтримку конкурентних переваг в різних на"
прямах. Для досягнення цілей реструктуризації
необхідний певний набір інструментів, методів
та принципів реструктуризації.

Доцільно відзначити, що в широкому ро"
зумінні принципи — це правила, основні керівні
ідеї, норми поведінки та орієнтири діяльності
управлінського персоналу, якими вони керу"

Ключові слова: принципи, управління, реструктуризація, реорганізація, технологічна рес�
труктуризація, агропродовольчі підприємства, структурні перетворення.

Key words: agro�food enterprises, management, principles, reorganization, restructuring,
structural transformations, technological restructuring.

Technological restructuring is one of the effective tools for transforming the activity of economic entities in the
context of socioMeconomic relations. Adherence to the principles of technological restructuring allows to set clear
benchmarks of activity, increasing the efficiency and competitiveness of the economic system.
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ються і в рамках яких реалізуються цілі управ"
ління підприємством [2, с. 810].

Оскільки реструктуризація носить комп"
лексний, фундаментальний, системний харак"
тер, тому і спектр можливих принципів надзви"
чайно широкий. Не претендуючи на вичерп"
ність, запропоновано узагальнений перелік ос"
новних принципів реструктуризації підприєм"
ства [3; 10; 12—14]:

1. Принцип цільової орієнтації. Мета ре"
структуризації насамперед визначається станом
підприємства: рентабельний, передкризовий,
кризовий. Реструктуризація підприємства, яке
знаходиться у кризовій ситуації, здійснюється
з метою подолання кризи. Для підприємства, яке
знаходиться в передкризомову стані, мета рес"
труктуризації полягає в запобіганні настання
кризових явищ. Перетворення рентабельного
підприємства необхідне для забезпечення більш
високого рівня його розвитку.

2. Принцип комплексності передбачає не"
обхідність всебічного охоплення різних аспектів
діяльності підприємства в їх взаємозв'язку.

3. Принцип плановості стверджує про не"
обхідність проведення змін на підприємстві не
стихійно, а за заздалегідь складеним планом.
Зміни, що здійснюються в межах процесів рест"
руктуризації стосуються основних напрямів
діяльності підприємства, і тому повинні відоб"
ражатися в стратегічних планах підприємства,
які конкретизуються через систему тактичних
та оперативних планів.

4. Принцип об'єктивності передбачає на"
явність інформаційної підтримки процесу рес"
труктуризації. У разі здійснення перетворень
можна використовувати тільки достовірну
інформацію про стан підприємства та факторів
впливу навколишнього середовища.

5. Принцип ефективності. Механізм рест"
руктуризації має забезпечити ефективність
здійснюваних перетворень, тобто ефект, отри"
маний внаслідок реструктуризації повинен пе"
ревищити витрати на її проведення. Цей прин"
цип безпосередньо пов'язаний із реалізацією
принципу цільової орієнтації, оскільки дотри"
мання принципу ефективності можливе у випад"
ку досягнення поставленої мети реструктури"
зації підприємства.

6. Принцип адаптивності передбачає, що
для ефективного функціонування суб'єктів гос"
подарювання аграрного сектору в умовах не"
стабільності, необхідно адаптувати концепцію
перетворень у разі змін у зовнішньому середо"
вищі та внутрішньому середовищі підприєм"
ства. Адаптивність реструктуризації передба"
чає можливість пристосування до змін.

7. Принцип ітеративності. Необхідність по"
стійного пристосування вимагає ітеративного,
тобто зворотного, зв'язку між елементами про"
цесу реструктуризації. Зворотний зв'язок має
інформаційний характер та сприяє координації
управлінських дій при здійсненні реструктури"
зації підприємства.

8. Принцип інваріантності означає на"
явність альтернативних засобів і методів про"
ведення реструктуризаційних перетворень.

9. Принцип легітимності — суворе дотри"
мання законів та інших правових актів, що ре"
гулюють діяльність підприємства.

10. Принцип узгодженості, який передбачає
спільне бачення майбутнього підприємства
ключовими заінтересованими сторонами.

11. Принцип самоорганізації передбачає ра"
ціональне поєднання централізації та децентра"
лізації, радикальної та еволюційної адаптації до
змін зовнішнього бізнес"середовища, орієнтація
на самостійність структурних підрозділів.

12. Принцип професійності команди, яка за"
безпечує здійснення реструктуризації з вико"
ристанням накопиченого у країні та галузі до"
свіду.

13. Принцип координованості дій в процесі
перетворень, їх розуміння виконавцями.

14. Принцип мотивованості при здійсненні
реструктуризації та зниження опору змінам за
рахунок забезпечення причетності й широко"
го залучення персоналу до процесів трансфор"
мацій та перетворення його в "агентів змін".

15. Принцип динаміки структурних перетво"
рень у складі якісних характеристик і кіль"
кісних пропорцій активів та інших ресурсів.

16. Принцип обгрунтованості. Потреби прий"
няття зваженого рішення про актуальність про"
ведення реструктуризації з урахуванням існую"
чих обмежень та можливих сценаріїв розвитку.

17. Принцип системності. Процес реструк"
туризації підприємства повинен мати безперер"
вний характер.

18. Інноваційність. Підприємство має впро"
ваджувати використання нового обладнання та
технологій, сучасних методів управління.

19. Принцип відповідальності за наслідки
управлінських рішень. Передбачає наявність
певної системи відповідальності власників та
всіх ланок управлінського апарату за резуль"
татами діяльності, в тому числі й матеріаль"
ної.

20. Принцип контролю полягає в здійсненні
постійного контролю за перебігом процесу ре"
структуризації з метою адаптації до умов зов"
нішнього та внутрішнього середовища підприє"
мства.
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21. Принцип економічності передбачає зба"
лансованість витрат, підвищення ефективності
та продуктивності праці, максимізації прибут"
ку при мінімальних витратах.

22. Принцип пріоритетності сприяє вибору
найважливіших цілей і завдань реструктури"
зації агропродовольчих підприємств, виходя"
чи із їх ресурсних можливостей.

Джерело: узагальнено автором на основі джерел: [3; 6; 8; 9—14].

Таблиця 1. Загальні принципи  реструктуризації підприємства

Автори 

№ Принципи 
реструктуризації 

У
гр
ім
ов
а 
І.В

.[1
3]

 

Л
ар
іо
но
ва

 К
.Л

. [
6]

 

О
лі
йн
ик

 Г
.Ю

. [
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] 

С
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че
нк
о 
Д

.  
О
ме
ль
че
нк
о 
О

. [
12

] 

Га
вр
иш

 О
.А

. 
 Ів
ан
ов
а 
Т.
В.

 [3
] 

Че
на
ш

 В
.С

. [
14

] 

Н
ов
ік
ов
а 
М

.В
. [

8;
9]

 

Ре
дь
ко

 М
.С

. [
11

] 

1 Принцип цільової 
орієнтації 

+   +   +  

2 Принцип 
комплексності 

+ + + + + + + + 

3 Принцип плановості + +     +  
4 Принцип 

обє’ктивності 
+ +  +   +  

5 Принцип ефективності +    +  +  
6 Принцип адаптивності +    + + + + 
7 Принцип 

ітеративності 
+      +  

8 Принцип 
інваріантності  

+ +   +    

9 Принцип легітимності +     +   
10 Принцип узгодженості    +    + 
11 Принцип 

самоорганізації  
   +     

12 Принцип 
професійності 
команди 

   +     

13 Принцип 
координованості дій  

   +     

14 Принцип 
мотивованості  

   +     

15 Принцип динаміки 
структурних 
перетворень  

   +     

16 Принцип 
обгрунтованості 

  +  +    

17 Принцип системності     + +  + 
18 Принцип 

інноваційності 
    + +   

19 Принцип 
відповідальності 

 +      + 

20 Принцип контролю  +       
21 Принцип 

економічності 
       + 

22 Принцип 
пріорітетності 

     +   

23 Принцип сталості      +  + 
24 Принцип соціальної 

орієнтованості 
       + 

25 Принцип екологічної 
безпеки 

     +   

26 Принцип зниження 
опору змінам 

  +  +  +  

27 Принцип урахування 
невизначеності 

  +      

28 Принцип 
субсидіарності 

       + 

29 Принцип науковості      +   
30 Принцип 

перманентності 
     +   
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23. Принцип сталості визначає взаємообу"
мовлену організацію виробничо"господарської
діяльності аграрних підприємств, яка забезпе"
чує розвиток і ефективність відтворення їх ви"
робничого потенціалу.

24. Принцип соціальної орієнтованості
спрямовує цілі та процеси реструктуризації аг"
ропродовольчих підприємств на підвищення
умов життя населення, забезпечення добробу"
ту, досягнення соціальних стандартів життє"
діяльності.

25. Принцип екологічної безпеки орієнтує на
такі напрями структурних змін, які забезпечу"
ють раціональне використання природно"ресур"
сного потенціалу територій та недопущення
руйнівного впливу економіки на природу.

26. Принцип зниження опору перетворен"
ням. Під опором перетворенням розуміється
багатогранне явище, яке викликає непередба"
чені відстрочення, додаткові витрати й нестаб"
ільний процес стратегічних змін.

27. Принцип врахування невизначеності. Ради"
кальність перетворень у багатовимірній системі
взаємодій процесів, технологій та структури в умо"
вах динамічності змін зовнішнього середовища
відображає високий ступінь невизначеності отри"
мання кінцевого результату реструктуризації.

28. Принцип субсидіарності вимагає розме"
жування повноважень між центральними й
місцевими органами влади в питаннях реструк"
туризації агропродовольчих підприємств.

29. Принцип науковості передбачає глибо"
ке вивчення реструктуризації як складного
процесу, оцінку впливу об'єктивних факторів
її змін, застосування наукової методики та
організації аналітичних досліджень. Рівень на"
уковості досягається розвитком методології
внутрішнього аудиту, аналізу та застосуванням
їх сучасних організаційних систем, новітніх до"

сягнень в теорії та методиці економічних до"
сліджень.

30. Принцип перманентності передбачає не"
обхідність постійної реалізації відповідних пе"
ретворень на підприємстві з урахуванням існу"
ючого рівня досягнень науково"технічного
прогрему, розвитку інформаційних технологій,
трансформації потреб суспільства, держави.

 Узагальнення зазначених принципів рест"
руктуризації агропродовольчих підприємств
наведено в таблиці 1.

Враховуючи важливість дотримання загаль"
них принципів реструктуризації, доцільно розг"
лянути й спеціальні принципи. Угрімова І.В. до
спеціальних принципів реструктуризації підприє"
мства пропонує віднести:

1. Принцип випереджаючого управління.
Випереджаючий характер управління розгля"
дається як вимога до системи управління щодо
відстеження змін, які відбуваються у зовніш"
ньому середовищі з метою своєчасного визна"
чення небезпеки або використання можливос"
тей зовнішнього середовища для вжиття запо"
біжних заходів, що дозволяють отримувати з
цього вигоду.

2. Принцип аналізу складності середовища.
Перетворення підприємства повинне проводи"
тися відповідно до рівня складності зовнішнь"
ого середовища за параметрами кількості та
різноманітності чинників. Дотримання цього
принципу необхідне у зв'язку з тим, що досяг"
нення стійкого позитивного результату рест"
руктуризації можливе тільки в результаті ана"
лізу впливу різноманіття чинників зовнішньо"
го середовища на підприємство.

3. Принцип узгодженості інтересів. Узгод"
ження інтересів власників, менеджерів та праці"
вників підприємства є основною умовою узгод"
женості діяльності при проведенні реструктури"

 
Загальні принципи 
реструктуризації 

Спеціальні принципи 
реструктуризації 

Принципи технологічної реструктуризації 

Процес технологічної реструктуризації  

Реалізація мети технологічної реструктуризації  
агропродовольчих підприємств 

Джерело: розроблено автором.

Рис. 1. Схема формування принципів технологічної реструктуризації агропродовольчих
підприємств
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зації. Недотримання принципу може значно ус"
кладнити та сповільнити процес перетворень.
Слідування цього принципу передбачає, що
рішення, які приймаються на певному рівні управ"
ління, повинні враховувати рішення, прийняті на
інших рівнях управління господарської системи.

4. Принцип забезпечення безпеки. При рес"
труктуризації необхідно враховувати наявність
ризиків, з метою визначення можливості їх ней"
тралізації або мінімізації наслідків їх настання.

5. Принцип подолання опору змінам. Ре"
структуризація передбачає тісний взаємозв'язок
з людським фактором, який часто чинить опір,
який може зробити мету реструктуризації недо"
сяжною. Причини опору персоналу підприємства
перетворенням можуть бути особистого, соціаль"
ного та економічного характеру [13].

Дещо інше бачення спеціальних принципів
реструктуризації агропродовольчих під"
приємств визначає Редько М.С., зокрема: вра"
хування комплексу цілей реструктуризації;
пріоритетність завдань та послідовність їх ви"
рішення в процесі реструктуризації; принцип
вірогідності; баланс між збереженням старо"
го й пропонованими змінами; відповідність уп"
равлінського впливу складності завдань рест"
руктуризації; прозорість та відкритість інфор"
мації; швидкість проведення структурних змін;
відповідність процесу реструктуризації існу"
ючій динаміці змін; сприяння автономії ново"
створених організаційних структур; облік та
врахування побічних ефектів реструктуриза"
ційних змін; оцінка перспектив реструктури"
зації; збільшення потенціалу досвіду знань в
процесі реструктуризації [11].

Схема формування принципів технологіч"
ної реструктуризації агропродовольчих під"
приємств наведено на рисунку 1.

Ефективне управління процесом техноло"
гічної реструктуризації з дотриманням загаль"
них та спеціальних принципів сприяє реалізації
мети реструктуризації аграрних підприємств,
яка також забезпечує подальше удосконален"
ня та конкурентоспроможність аграрних
підприємств в умовах динамічних трансформа"
ційних змін ринкового середовища.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, одним з ефективних інстру"
ментів трансформації діяльності суб'єктів гос"
подарювання агарного сектору в умовах со"
ціально"економічних відносин є реструктури"
зація. Результативне функціонування меха"
нізму управління технологічною реструктури"
зацією підприємств можливе за умови тісного

взаємозв'язку елементів управлінської та еко"
номічної складових, що забезпечується через
формування та дотримання системи принципів
управління процесами технологічної реструк"
туризації агропродовольчих підприємств. Тому
перспективами подальшого дослідження стане
формування механізму функціонування техно"
логічної реструктуризації агропродовольчого
підприємства в умовах трансформаційних змін.
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FORMATION OF SUSTAINABILITY AND EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Визначено, що головною умовою забезпечення стійкості підприємства є прибутковість його виробничоMкомерцM
ійної діяльності. Це обумовлює необхідність розробки концептуального підходу до формування ефективності
сільськогосподарського підприємства, який забезпечить досягнення, утримання та підвищення стійкості підприємM
ства. Сформовано цілісне уявлення про взаємозв'язок стійкості та економічної ефективності підприємства, виокM
ремлено структурні складові доходу підприємства на основі системного підходу та концепції беззбитковості.

Досліджено характеристики категорії "прибуток" і конкретизовано його вплив на фінансову стійкість підприєM
мства, запропоновано виділяти капіталодоповнюючу функцію прибутку та функцію індикатора його фінансової
стійкості. Виділено систему напрямів забезпечення ефективної виробничоMкомерційної діяльності підприємства та
умови їх застосування. За результатами дослідження прибутку і характеру його впливу на фінансову стійкість підприєM
мства виявлено його зв'язок з протилежною економічною категорією — "збиток". Аргументовано, що на відміну від
прибутку, збитку притаманний деструктивний характер. Виражається він у тому, що збиткова діяльність підприємM
ства сприяє формуванню фінансових умов для прямої втрати власного капіталу підприємства, а в подальшому — і
його фінансової стійкості.

It was determined that the main condition for the stability of the enterprise is the profitability of its industrial and
commercial activities. This necessitates the development of a conceptual approach to the formation efficiency of
agricultural enterprises that ensure the achievement, maintenance and increase the stability of the enterprise. Formed a
view of the relationship of stability and economic efficiency of enterprises, structural components of income are allocated
based on a systemic approach and the concept of breakeven.

Determined that ensure economic viability associated with the latest techniques, technologies and tools businesses
adapt to dynamic environmental conditions that can generate profitability of production. Achieving breakthroughs is an
objective prerequisite for profit, which provides selfMsufficiency and selfMfinancing and, on this basis, the formation of
economic stability and financial security of the enterprise.

Characteristics of the category of "income" and specified its impact on the financial stability of the company, offered
to provide capital function and profit function indicator of its financial stability. Research conceptual approaches economic
content profits revealed that the most common accounting approach in its interpretation. In accordance with the
accounting approach profit is a financial measure of enterprise performance. Argued that is more meaningful financial
and economic approach to determining the economic substance of profit, the essence of which is the analysis cycle
components value created product during playback. Profit is offered to understand the economic benefit received in the
process of production and commercial activity, which contributes to the increase of the own capital of the enterprise,
income of owners, employees and the state.

Highlight the system to ensure the efficient production and business enterprise and conditions of use. The results of
the study of profit and the nature of its impact on the financial stability of the company revealed its relationship with the
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ВСТУП
Здатність підприємства протистояти впли"

ву мінливих факторів зовнішнього бізнес"сере"
довища та внутрішніх чинників, і водночас
здійснювати ефективну виробничо"комерційну
діяльність, яка гарантує його постійну плато"
спроможність та інвестиційну привабливість у
довгостроковій перспективі, забезпечується
стійкістю. Дослідження сутності та економіч"
ного змісту категорії "стійкість" проводяться
багатьма вченими"економістами. Але дотепер
відсутня єдність наукової думки щодо обгрун"
тування економічних характеристик стійкості,
їх взаємозв'язку і взаємозалежності, набору
ефективних методів та інструментів її забезпе"
чення на підприємстві. Проблема стійкості має
важливе теоретичне і практичне значення, ос"
кільки виступає фактором розвитку системи,
тобто система розвивається виключно за умо"
ви забезпечення стійкості, в іншому випадку
вона може не вийти з чергового відхилення від
сталого розвитку (кризи).

Забезпечення економічної стійкості під"
приємств пов'язане із застосуванням новітніх
методів, технологій та інструментів адаптації
підприємства до динамічних умов зовнішнього
середовища, здатних формувати беззбит"
ковість виробництва. Досягнення беззбиткової
діяльності є об'єктивною передумовою отри"
мання прибутку, який забезпечує само"
окупність та самофінансування і на цій основі
формування економічної стійкості й фінансо"
вої безпеки підприємства. Дослідженню теорії,
методології та розробки заходів щодо забез"
печення економічної стійкості та підвищенню
ефективності підприємств присвятили праці
І. Бланк, Є. Брігхем, І. Вініченко, О. Гетьман,
Л. Денисенко, А. Мазаракі, С. Онисько, А. Под"
дєрьогін, С. Покропивний, Г. Семенов, Т. Скрип"
ко, Л. Шваб [1—12] та ін.

Проте недостатньо дослідженими залиша"
ються питання системного підходу до розу"
міння стійкості як комплексної економічної ха"
рактеристики, взаємозв'язку з економічною
ефективністю підприємства, розробки інстру"
ментарію управлінського процесу та ефектив"
них способів її забезпечення, організаційно"

opposite economic category — "loss". Argued that unlike profits, loss inherent destructive nature. It expressed in the
fact that the lossMmaking activity of the enterprise contributes to the formation of financial conditions for the direct loss
of equity capital of the enterprise, and in the future — its financial stability.

Ключові слова: виручка, дохід, затрати, збиток, ефективність, стійкість, реалізація, ре�
сурси, сільськогосподарське підприємство.

Key words: revenues, income, expenses, damages, efficiency, sustainability, implementation,
resources, agricultural enterprise.

економічних заходів реалізації стратегії стій"
кого розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Досліджуючи проблеми стійкості, дослід"

ники обгрунтовують думку, що стійкість пов'я"
зана зі здатністю системи повертатися до ста"
ну, близького до рівноважного після неперед"
бачених впливів. Для економічної системи
стійкість трактується як її здатність поверта"
тися до основної тенденції розвитку після збу"
рень, викликаних економічними і природними
факторами [1, 6, 8]. Гетьман О.О. та Шаповал
В.М. також вважають, що стійкість є здатністю
системи повертатися в рівноважний стан, але
водночас такий стан має досягатися без зов"
нішнього впливу [4]. На думку Денисенко Л.О.
стійкість є несхильністю до ризику втрат і
збитків, постійність [5]. Аналогічні підходи до
поняття "стійкість" використовуються біль"
шістю науковців"економістів. Отже, стійкість,
як внутрішня властивість економічної системи
(підприємства), виражається в здатності про"
тистояти коливанням, що зумовлені змінами
зовнішнього та внутрішнього бізнес"середови"
ща і здійснювати ефективну діяльність для до"
сягнення цілей свого розвитку.

Стійкість підприємства загалом забезпе"
чується одночасно за допомогою формування
й підтримки організаційно"структурної, вироб"
ничої, комерційної, фінансової та соціальної
стійкості. Однак з позиції ефективного здійс"
нення процесу відтворення особливе значення
має послідовне забезпечення виробничої, ко"
мерційної та фінансової стійкості. Виробнича
стійкість визначається раціональним викорис"
танням виробничих ресурсів підприємства і ха"
рактеризується стабільністю обсягів виробниц"
тва.

Комерційна стійкість підприємства зале"
жить від якості виробленої продукції, цінової
політики, каналів і ринків збуту та виражаєть"
ся в безперебійності процесу реалізації про"
дукції (робіт, послуг). Разом вони забезпечу"
ють фінансову стійкість, оскільки результа"
тивність виробничо"комерційної діяльності
безпосередньо визначає обсяг власних фінан"
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сових ресурсів підприємства — прибутку.
З іншого боку, забезпеченість підприємства
достатніми і збалансованими фінансовими ре"
сурсами сприятиме підтримці безперервності
виробництва, ритмічності процесу реалізації
продукції, тобто підтримці всіх інших видів
стійкості. Отже, загальна стійкість під"
приємства безпосередньо залежить від рівня
його фінансової стійкості.

Дослідники виділяються кілька типів фінан"
сової ситуації за ступенем стійкості: абсолют"
на, нормальна, нестійка, кризова [1; 3; 12]. На
їх думку, стійким абсолютно або нормально у
фінансовому відношенні є підприємство, у яко"
го обсяг власного капіталу, або з використан"
ням позикових джерел,  дозволяє повністю
фінансувати необхідні оборотні активи (запа"
си). Також збільшення власного капіталу, як
джерела фінансування зростаючих активів
підприємства, забезпечується виключно за
умови його ефективної виробничо"комерційної
діяльності. Таким чином, головним фактором
забезпечення фінансової стійкості підприєм"
ства є його економічно ефективна діяльність,
прибутковість. Для обгрунтування цього твер"
дження вважаємо за необхідне розкрити еко"
номічний зміст прибутку, його зв'язок з влас"
ним капіталом і на цій основі зі стійкістю
підприємства. Вивчення наукових літературних
джерел дозволило нам систематизувати та уза"
гальнити існуючі сучасні думки і позиції, які по"
різному пояснюють сутність прибутку та його
економічний зміст.

Дослідження концептуальних підходів еко"
номічного змісту прибутку дозволило встано"
вити, що найбільш поширеним є бухгалтерсь"
кий підхід у його трактуванні. Відповідно до
бухгалтерського підходу прибуток є фінансо"
вим показником результатів діяльності під"
приємства. Але з цих позицій він являє собою
лише форму прояву прибутку, яка сформова"
на у відповідності до принципів і правил веден"
ня бухгалтерського обліку фінансових резуль"
татів. В цьому випадку під нею розуміється по"
зитивна різниця між загальною сумою доходів
і витрат за однорідними групами операцій (від
звичайної діяльності та іншими операціями), які
здійснюються підприємством за певний період.
Обчислена різниця проявляється в численних
модифікаціях: валовий прибуток, прибуток від
продажів, прибуток до оподаткування, чистий
прибуток звітного періоду тощо, які розрахо"
вуються на основі алгоритмізації даних, пред"
ставлених у бухгалтерській звітності.  Вважає"
мо, що прихильники бухгалтерського підходу
не розкривають "категоріального" аспекту при"

бутку. Вузька прив'язка до категорії "фінансо"
вий результат" надає лише загальне уявлення
про прибуток як розрахунковий показник
різних формах.

Більш змістовним, на нашу думку, є фінан"
сово"економічний підхід до визначення еконо"
мічного змісту прибутку, сутність якого поля"
гає у аналізі кругообігу складових частин вар"
тості створеного продукту в процесі його
відтворення [2; 7; 11]. На рівні наукової абст"
ракції вважаємо, що дохід є категорією, на"
ближеною до вартості, а прибуток — формою
прояву категорії доходу. З метою більш повно"
го визначення економічного змісту прибутку
вважаємо за доцільне звернути увагу саме на
сутність поняття "дохід". Проведені досліджен"
ня показали, що сучасне економічне тлумачен"
ня цього терміна в науковій літературі харак"
теризується множинністю трактувань. У довід"
ковій економічній літературі дохід визначаєть"
ся як виручка від реалізації продукції; резуль"
тат господарсько"фінансової діяльності під"
приємства; грошові кошти та інші цінності, що
мають грошову вартість; економічні вигоди, які
призводять до збільшення капіталу; дивіденди,
роялті тощо [6; 8; 10]. Вивчення наукових виз"
начень доходу, дозволяє узагальнити, що під
доходом підприємства розуміється збільшення
економічних вигод у результаті надходження
активів (грошових коштів, іншого майна) і (або)
погашення зобов'язань, що призводить до
збільшення його капіталу за винятком внесків
учасників (власників майна). За такого підходу
до розуміння економічного змісту категорії
доходу економістами ставиться рівність між
виручкою як простим надходженням коштів та
економічною вигодою, але з фінансово"еконо"
мічної точки зору це невірно і пояснюється на"
ступним [2; 4; 9].

Виручка від продажів продукції (робіт, по"
слуг) не є доходом підприємства, бо її частина
є його витрати. Пояснюється це тим, що фор"
мування доходів від реалізації продукції перед"
бачає процес авансування грошових коштів в
матеріальні витрати, оплату праці тощо, і тільки
в результаті подальшого продажу виробленої
продукції відбувається їх відшкодування за
рахунок отриманої виручки. Відповідно, вируч"
ка в грошовій формі, структурно складається з
наступних елементів:

— кошти у вигляді непрямих податків, що
стягуються зі споживачів продукції (податок
на додану вартість, акцизи тощо);

— кошти на відшкодування вартості обо"
ротного капіталу, авансованого в процес ви"
робництва, збуту та управління підприємством
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(заробітна плата, податкові платежі, що вхо"
дять у витрати виробництва та обігу, вартість
сировини, матеріалів тощо);

— кошти на відновлення вартості основних
виробничих активів в розмірі нарахованої
амортизації;

— кошти як отримана вигода завершеного
кругообігу, тобто прибуток для сплати по"
датків, розвитку підприємства, виплати диві"
дендів тощо.

Отже, в складі виручки тільки одна части"
на, яка перевищує розмір відшкодувань аван"
сованих коштів підприємства, становить його
дохід. Дохід виступає не як просте надходжен"
ня грошових коштів, а у вигляді частини вар"
тості продукції. У цьому розумінні дохід від
звичайної діяльності відображає отриману в
процесі її здійснення економічну вигоду, яка
приймає конкретну форму вираження — при"
буток підприємства. Фінансовий аспект вируч"
ки від продажу продукції (робіт, послуг), по"
лягає в тому, що вона є джерелом відшкодуван"
ня витрат в процесі здійснення виробничо"ко"
мерційної діяльності підприємства і формуван"
ня його доходів. Таке визначення виручки має
визначальне значення для цілісної характери"
стики категорії "прибуток".

Узагальнивши результати проведеного до"
слідження, під прибутком пропонуємо розумі"
ти отриману в процесі здійснення виробничо"
комерційної діяльності економічну вигоду, яка
сприяє збільшенню власного капіталу підприє"
мства, доходів власників, працівників і держа"
ви. Таке розуміння прибутку дозволяє повніше
розкрити його  економічну природу та відоб"
ражає зв'язок з власним капіталом і фінансо"
вою стійкістю підприємства.

Взаємозв'язок прибутку і власного капіта"
лу підприємств обгрунтовується при розгляді
процесів його розподілу. До складу власного
капіталу підприємства включаються: статутний
капітал, акції, додатковий капітал, резервний
капітал, нерозподілений прибуток. Проведені
дослідження вказують, що відповідно до чин"
них нормативних документів з організації бух"
галтерського обліку власного капіталу і розпо"
ділу прибутку "реальне" збільшення власного
капіталу підприємства відбувається тільки в
межах формування в його складі "нерозподі"
леного прибутку", а зміни (збільшення) інших
елементів є переважно технічним способом ве"
дення бухгалтерського обліку. Останнє забез"
печується шляхом включення чистого прибут"
ку, отриманого підприємством за звітний рік,
до складу власного капіталу в сумі нерозподі"
леного прибутку звітного періоду.

Таким чином, прибуток є єдиним "заробле"
ним" джерелом фактичного збільшення влас"
ного капіталу підприємства, і на цій основі фор"
мування й забезпечення його фінансової
стійкості. Економічна природа прибутку фор"
мує складні взаємовідносини з приводу його
розподілу між підприємством та іншими госпо"
дарюючими суб'єктами. Сутність таких відно"
син характеризується виконанням прибутком
відповідних функцій. Серед економістів трива"
лий час була відсутня єдність поглядів стосов"
но функцій прибутку та їх змісту. У сучасній
економічній літературі більшість авторів виді"
ляє три функції прибутку:

— оціночна (полягає в характеристиці еко"
номічного ефекту, який досягається в резуль"
таті господарської діяльності підприємства);

— стимулююча (проявляється у величині
отримуваного прибутку, яка повинна бути до"
статньою для забезпечення простого й розши"
реного відтворення);

— джерело доходів бюджетів різних рівнів
(стягнення податків і зборів до бюджету відпо"
відно чинного законодавства) [2; 7; 10].

За результатами дослідження характерис"
тики категорії "прибуток" і конкретизації його
впливу на фінансову стійкість підприємства,
вважаємо за доцільне окрім зазначених, виді"
ляти також капіталодоповнюючу функцію при"
бутку. Вона полягає в приєднанні частини при"
бутку, отриманого в процесі виробничо"комер"
ційної діяльності, до власного капіталу
підприємства. Порядок такого збільшення ка"
піталу підприємства визначається рухом при"
бутку: "чистий прибуток — резервний капітал
— виплати дивідендів — нерозподілений при"
буток (власний капітал)". Також вважаємо за
доцільне виділити функцію прибутку як інди"
катора стійкості функціонування підприєм"
ства, в тому числі його фінансової стійкості.
Включення запропонованих функцій до скла"
ду загальних функцій прибутку дозволить ком"
плексно характеризувати зміст не тільки до"
сліджуваної категорії, але й фінансової стій"
кості як системного поняття.

За результатами дослідження прибутку і
характеру його впливу на фінансову стійкість
підприємства виявлено його зв'язок з проти"
лежною економічною категорією — "збиток".
В економічній літературі ці категорії практич"
но завжди вживаються у взаємозв'язку, оскіль"
ки прибуток є позитивним фінансовим резуль"
татом діяльності підприємства, а збиток, навпа"
ки — негативним. У такому розумінні ці дві ка"
тегорії виступають діаметрально протилежни"
ми характеристиками одного й того ж показ"
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ника — економічного ефекту виробничо"ко"
мерційної діяльності підприємства. Зважаючи
на аспект прибутку в системі економічного
знання, можна запропонувати формулювання
категорії "збиток": збиток — це відтік (втрата)
економічних вигод, що приводить до зменшен"
ня власного капіталу підприємства. Вважаємо,
що таке визначення більш широко за існуючі
характеризує економічний зміст цієї категорії.
Зокрема в економічному словнику увага при"
діляється лише цивільно"правовому аспекту
досліджуваного поняття: "збитки — це витра"
ти, які особа, чиє право порушене, зробила або
мусить зробити для відновлення порушеного
права, втрата або пошкодження майна (реальні
збитки), а також неодержані доходи, які особа
одержала б при звичайних умовах цивільного
обороту, якби його право не було порушене
(упущена вигода)" [3]. Інший аспект категорії
"збиток" розкривається в найбільш часто ужи"
ваний авторами обліковому розумінні: "збиток
— це сукупний негативний результат ряду
подій господарської діяльності, локалізованих
в межах звітного періоду" [9].

Але за таких підходів до визначення збит"
ку, на наш погляд, не розкривається його
сутність як економічної категорії та вплив на
власний капітал підприємства. Виникнення
збитків за результатами виробничо"комерцій"
ної діяльності свідчить, що авансовані в госпо"
дарський оборот фінансові ресурси не тільки
не повернулися з приростом, але й частково або
повністю втрачені, тобто капітал не виконав
свою головну функцію — стимулюючу. Водно"
час втрата коштів, які обслуговують виробни"
чо"комерційний цикл і розміщені в оборотних
активах підприємства, обумовлює необхідність
вилучення на покриття збитку власного капі"
талу підприємства з інших сфер його діяль"
ності. Збиток, насамперед, списується за раху"
нок коштів резервного капіталу підприємства,
або нерозподіленого прибутку минулих
років. У разі нестач цих джерел використо"
вується додатковий капітал (за винятком ча"
стини, сформованої за рахунок переоцінки
основних засобів) або розмір статутного ка"
піталу знижується до величини чистих ак"
тивів підприємства. В результаті збитки по"
глинають спочатку власний оборотний капі"
тал, а потім — інші частини власного капіта"
лу підприємства, що може призвести навіть
до повної його втрати. За відсутності необх"
ідних фінансових ресурсів скорочуються об"
сяги та масштаби виробничої діяльності
підприємства, в результаті чого утворюють"
ся ще більші нові збитки.

Крім того, збиток найчастіше становить
пряму втрату не тільки власного капіталу, але
й частини позикових коштів. Залучення в по"
криття збитків позикового капіталу та креди"
торської заборгованості призводить до збіль"
шення величини невиконаних зобов'язань
підприємства перед своїми контрагентами і, як
наслідок, — виникнення неплатоспроможності
та загрози банкрутства. Таким чином, генеру"
ючи збитки, підприємство зменшує, а згодом
втрачає власний капітал, і як наслідок — свою
фінансову стійкість.

Для повної характеристики збитку як фі"
нансово"економічної категорії необхідно ви"
ділити його специфічні функції. Збиток, як і при"
буток, характеризує економічний ефект, отри"
маний в результаті виробничо"комерційної
діяльності підприємства, але тільки негативний.
Відповідно, як показник економічної діяльності
підприємства, він виконує оціночну функцію.
На відміну від прибутку, збитку притаманний
деструктивний характер. Виражається він у
тому, що збиткова діяльність підприємства
сприяє формуванню фінансових умов для пря"
мої втрати власного капіталу підприємства, а в
подальшому — і його фінансової стійкості. Це
визначає зміст функції збитку як індикатора
втрати власного капіталу і фінансової стійкості
підприємства. Аргументовані функції збитку
до теперішнього часу в якості самостійних не
виділялися. Вони мають суттєве значення для
цілісної характеристики досліджуваної кате"
горії та визначення способів і інструментів за"
безпечення фінансової стійкості підприємств.

ВИСНОВОК
Процес функціонування підприємств та

підтримку їх економічної ефективності необ"
хідно розглядати як складову управління без"
збитковістю його виробничо"комерційної діяль"
ності. У процесі дослідження обгрунтовано взає"
мозв'язок, підпорядкованість і технологію взає"
модії виробничого процесу, стійкості та економ"
ічної ефективності. Визначення сутності та еко"
номічного змісту прибутку й збитку дозволило
виявити характер їх впливу на фінансову
стійкість підприємства. Кількісний взаємозв'язок
прибутку (збитку) і фінансової стійкості підприє"
мства можна встановити за допомогою оцінки
його фінансової стійкості.  Водночас здійснюєть"
ся як оцінка ступеня забезпеченості запасів і вит"
рат економічно обгрунтованими джерелами їх
формування (власний капітал і позиковий капі"
тал), так і розрахунок фінансових коефіцієнтів
(коефіцієнтів автономії, забезпеченості власни"
ми оборотними засобами, маневреності тощо).
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INNOVATIVE ACTIVITY AS A FACTOR FOR ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

У період постійних змін у веденні виробничоMгосподарської діяльності, підвищеного рівня конкуренції, інтенM
сивного розвитку цифрових технологій та постійних непередбачуваних трансформацій в середовищі функціонуванM
ня спонукає кожне підприємство до посилення економічної безпеки. Це в теперішніх умовах можливо насамперед
через впровадження інноваційної компоненти як основного пріоритету для ефективного управління суб'єктом госM
подарювання, яке направлене на сталий розвиток з отриманням позитивного ефекту. Статтю присвячено дослідженM
ню та обгрунтуванню сутності понять "інноваційна діяльність", "економічна безпека підприємств" та їх безпосередM
ньому взаємозв'язку, проаналізовано інноваційну активність суб'єктів господарювання за регіональною ознакою.
Виокремлені основні складові формування економічної безпеки та доведена важливість застосування саме інноваM
ційної компоненти для ефективного розвитку підприємства. Визначено прямий взаємозв'язок між інноваційним розM
витком суб'єктів господарювання та їх економічною безпекою. Першочерговим завдання для підприємства є стабільM
ний та поетапний розвиток інноваційної діяльності на всіх рівнях, у межах всіх структурних підрозділах. Такий шлях
сприятиме результативному економічному зростанню та створюватиме необхідні передумови для сталого розвитку
на конкурентному ринку. Впровадження інновацій та подолання викликів, які стоять перед підприємством у процесі
їх освоєння призведе до покращення матеріальноMтехнічної бази, диверсифікації продукції, задоволення потреб споM
живачів, завоювання нових ринків, збільшення прибутковості та матеріального забезпечення працівників, формуM
вання технологічної незалежності, що у підсумку призводить до підвищення рентабельності та привабливості оргаM
нізації для інвесторів, які готові до фінансування саме цього бізнесу. Отже, дуже важливо на сьогодні створити такі
умови, які зможуть забезпечити стабільний розвиток інноваційної діяльності на підприємстві, тому як це є одним з
основних факторів щодо формування його економічної безпеки.

Today, in the period of risky production and economic activity, increased level of competition, intensive development
of digital technologies and constant unpredictable changes in the operating environment, the company is facing the issue
of increasing economic security.  In the present circumstances, this is possible, first of all, through the introduction of an
innovative component as a key priority for the effective management of a business entity that aims at sustainable
development with a positive impact.  Therefore, the article is devoted to the research and substantiation of the essence of
the concepts of "innovation activity", "economic security of enterprises" and their direct relationship.  The analysis of
innovative activity of economic entities on a regional basis is carried out.  The basic components of the formation of
economic security are highlighted and the importance of using the innovative component for effective development of
the enterprise is proved.  The direct relationship between the innovative development of economic entities and their
economic security is identified.  Therefore, the priority for the enterprise is the stable and gradual development of
innovative activity at all levels, within all structural divisions.  Such a path will promote productive economic growth
and create the necessary preconditions for a sustainable position in a competitive market.  Introduction of innovation
and overcoming the challenges facing the enterprise in the process of their development leads to improvement of material
and technical base, diversification of products, satisfaction of consumer needs, conquering new markets, increase of
profitability and material support of employees, formation of technological independence, which ultimately leads to
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах стохастичних змін, нестабільності,

постійних трансформаційних перетворень ви"
никає потреба у зміцненні економічної безпе"
ки підприємства. Ефективним інструментом
для цього є розвиток інноваційної діяльності,
що реалізується через впровадження інновацій
у процеси, техніку, технології. Нововведення
сьогодні — це фактор, який сприяє створенню
додаткових конкурентних переваг, допомагає
розширити нішу в сегментах цільового ринку
та є важливим засобом підвищення ефектив"
ності виробничо"комерційного функціонуван"
ня підприємства. Тож динамічне зовнішнє се"
редовище спонукає до використання кількісних
та якісних властивостей в системі управління
інноваційною діяльністю, що призведе до за"
безпечення розвитку підприємства в умовах
важкопрогнозованих внутрішніх факторів.
Відмова від екстенсивного типу розвитку та
зосередження на якісних трансформаціях ви"
робничо"господарського процесу через впро"
вадження нововведень як основного фактору,
що формує економічну безпеку підприємства
дозволяє нівелювати та скоротити ринкові ри"
зики. У контексті цього і постає необхідність
розкриття сутності, стану та проблем іннова"
ційної діяльності суб'єктів господарювання
завдяки якій відбувається забезпечення його
економічної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання інноваційної діяльності підприєм"
ства з позиції чинника забезпечення економіч"
ної безпеки суб'єкта господарювання є сферою
наукового інтересу таких вітчизняних дослід"
ників: Барановський О., Бланк І., Геєць В., За"
харов О., Камлик М., Кизим М., Клебанова Т.,
Пригунов П., Сідак В. Серед зарубіжних вче"
них сутність даного питання розкрито: Ансоф"
фом І., Друкером П., Зиновим В., Мединським
В., Портером М., Сантовим В., Шумпетером Й.

increase  profitability and attractiveness of the organization for investors who are ready to finance this business.  Therefore,
it is very important to create conditions today that will ensure the sustainable development of innovation activity in the
enterprise, as it is one of the main factors in shaping its economic security and a means of further activity of the entity.

Ключові слова: підприємство, економічна безпека, зовнішні фактори, інноваційна
діяльність,  інноваційний розвиток, ризики.

Key words: enterprise, economic security, external factors, innovative activity, innovative
development, risks.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності та

визначення значущості інноваційної діяльності
як основного фактору забезпечення еконо"
мічної безпеки підприємства.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Сучасний розвиток ринкових відносин та
посилення конкуренції вимагає від підприємств
усіх форм та видів розвивати, покращувати
інноваційну діяльність через використання
нової техніки, впровадження сучасних техно"
логій, створення принципово сучасної про"
дукції для здійснення успішного фінансово"
господарського процесу в організації та забез"
печенні її економічної безпеки. Інноваційна
діяльність є основним фактором забезпечення
конкурентоспроможності підприємства, зрос"
тання його економічної ефективності та поси"
лення економічної безпеки. Тому активізація
інноваційних процесів набуває як ніколи
актуального значення для підприємств, тому як
це сприяє їх захищеності, забезпеченню кон"
курентних переваг товарів та послуг та дає
можливість вивести свою продукцію на зов"
нішні ринки збуту.

Оцінка сучасного стану функціонування
підприємств характеризується необхідністю
постійного удосконалення механізму їх конку"
рентоспроможного розвитку, розробкою та
впровадженням низки функціональних стра"
тегій, що дозволяють якісно реагувати на по"
долання наслідків глобалізаційних та інтегра"
ційних процесів, зокрема, зміцнення національ"
ного продукту на світовому ринку та зростан"
ня його конкурентного статусу. З огляду на
вищезазначене, саме економічна безпека під"
приємства дозволяє йому зміцнювати стійкість
внутрішнього середовища. В результаті доціль"
ним є використання нового підходу до впровад"
ження якісних змін щодо процесу виробницт"
ва, техніки, технології, форм організації та уп"
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равління через застосування інноваційної скла"
дової, через впровадження досягнень науково"
технічного прогресу, що дало б змогу забезпе"
чити конкурентні переваги вітчизняних
підприємств та зміцнити їх економічну безпе"
ку.

Сутність поняття економічна безпека у
вітчизняній економіці почали активно викори"
стовувати в 90"ті роки XX ст. Це було зумовле"
не тим, що все більше почали проявлятися кри"
зові явища в економіці та під час формування
ринкових відносин суб'єктами господарюван"
ня. За своєю суттю економічна безпека підприє"
мства це сукупність дій, засобів та факторів, які
сприяють запобіганню та протидії зовнішнім та
внутрішнім загрозам під негативний вплив яких
потрапив суб'єкт господарювання. Це стан за"
хищеності організації від нечесних проявів кон"
курентної боротьби, прийнятих некомпетент"
них рішень, недосконалих законів, а також
здатність протистояти загроза з метою досяг"
нення визначених цілей. Тож економічна без"
пека розглядається як стан системи, завдяки
якому забезпечується стійкість підприємства в
несприятливих умовах, які зумовлені зовнішнім
та внутрішнім середовищем функціонування, а
також це здатність швидко усунути загрози чи
пристосуватися до існуючих обставин, які не"
гативно не позначаються на його діяльності [9].

Економічна безпека важлива для підприє"
мства, адже вона формує такий стан, який за"
безпечує захищеність суб'єкта господарюван"
ня від нечесної конкуренції, прийнятих неком"
петентних рішень, недосконалих законів, ство"
рює умови для протистояння загрозам та при"
зводить до реалізації головної мети діяльності.
Вона гарантує максимально стабільне та ефек"
тивне функціонування сьогодні, створює пер"
спективи для розвитку у майбутньому з вико"
ристанням наявного потенціалу та призводить
до найбільш результативного використання
наявних ресурсів [8].

Формування економічної безпеки як необ"
хідної умови забезпечення функціонування
підприємства відбувається за рахунок її скла"
дових. До загальновизнаних відносять — ви"
робничу, фінансову, інвестиційну, правову, си"
лову, кадрову, інформаційну, але розвиток
макроекономічних процесів в сьогоднішній си"
туації ведення бізнесу вимагає виділення ще
додаткових складових економічної безпеки, які
є не менш важливими ніж перераховані вище, а
навпаки в деяких випадках є ключовими та ба"
зовими при її формуванні, до них відносяться
— зовнішньоекономічна, комунікаційна та
інноваційна. Кожна з перерахованих складових

характеризується власним змістом, набором
функціональних критеріїв і способами забез"
печення, тому за умови правильного їх вико"
ристання та впровадження відбувається фор"
мування економічної безпеки підприємства.

Під кадровою та інтелектуальною складо"
вими прийнято розуміти збереження та розви"
ток інтелектуального потенціалу, ефективне
управління персоналом. Техніко"технологічна —
забезпечує застосування на підприємстві тех"
нологій, які відповідають сучасним тенденціям
у сегменті функціонування, які націлені на
оптимізацію витрат ресурсів. Політико"право"
ва складова формує нормативну та законодав"
чу платформу для підприємства з метою забез"
печення діяльності суб'єкта господарювання в
межах правового поля. Інформаційна —
здійснює інформаційно"аналітичний аналіз
функціонування підприємства щодо тих
зовнішніх та внутрішніх умов в які воно потрап"
ляє в залежності від виробничо"господарської
ситуації. Екологічна складова передбачає до"
тримання всіх екологічних норм, мінімізація
впливу на довкілля від тій діяльності, яку
здійснює суб'єкт господарювання. Під силовою
— розуміють забезпечення фізичної безпеки
працівників підприємства (передовсім керів"
ництва) і збереження його майна.

Серед ключових складових економічної
безпеки підприємства вважаємо інноваційну
компоненту провідною. Інноваційна діяль"
ність суб'єктів господарювання є складним
процесом з трансформування наукових ідей в
розробки, а потім з перетворення їх в по"
вноцінні об'єкти економічних відносин для
отримання запланованих вигод. Такий процес,
який спрямований на використання резуль"
татів науково"технічного прогресу та прове"
дення досліджень у сфері функціонування
суб'єкта господарювання з метою виготовлен"
ня і реалізації конкурентоспроможної про"
дукції, товарів та послуг, також це формуван"
ня гнучких механізмів координації й регулю"
вання щодо всіх процесів через сучасні мето"
ди та механізми управління. Водночас важли"
вим є створення інноваційних розробок, впро"
вадження їх у практичну площину, викорис"
тання та реалізація через новостворений інно"
ваційний продукт. Тобто інноваційна діяль"
ність підприємства — це не тільки використан"
ня чужого досвіду в плані запровадження но"
вовведень, а це також створення власних прак"
тичних механізмів щодо покращення того чи
іншого виробничого процесу задля отримання
додаткових переваг з позиції середовища фун"
кціонування.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2019

121

Прямий взаємозв'язок між інноваційним
розвитком підприємств та їх економічною без"
пекою відображений на рисунку 1.

Рисунок 1 відображає взаємовплив та вза"
ємозв'язок економічної безпеки з інноваційним
розвитком підприємства адже завдяки всім еле"
ментам економічного механізму підприємства
відбувається її забезпечення. Впроваджуючи
нововведення в господарську діяльність під"
приємство ефективно управляє бізнесом, поси"
лює соціально"економічну складову розвитку
та нівелює ризики у виробництві, сприяє інвес"
тиційній привабливості, спонукає до завоюван"
ня нових сегментів ринку, підвищує рівень дов"
гострокової конкурентоспроможності на май"
бутнє, що призводить до забезпечення еконо"
мічно безпеки та продуктивної діяльності
підприємства в короткостроковій та довго"
строковій перспективі.

Інноваційна діяльність є унікальною для
кожного підприємства та не має чітких вимог та
стандартів, вона може видозмінюватися в за"
лежності від зміни факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища. Вона дозволяє ко"
піювати, адаптувати та використовувати окремі
елементи вже працюючих стратегій іноземних та
вітчизняних підприємств виходячи з існуючих
ринкових детермінантів, запитів та потреб цільо"
вого сегменту, де функціонує суб'єкт господа"
рювання. Інноваційна діяльність немає обме"
жень щодо сфери застосування, це може бути
площина управління, виробництва, зберігання,
розподіл, процес, продукт або виробничий фак"
тор, тобто всі мікро" та макрорівні господарю"
вання підпадають під інноваційний вплив. Інно"
ваційна розробка, яка використовується
підприємством дозволить йому утримати свою
частку на ринку, а за дуже сприятливих чинни"
ках і розширити її, зміцнити свої позиції на но"
вому ринку або створити новий сегмент, на яко"
му суб'єкт господарювання стане лідером та
буде диктувати правила гри тим самим зміцню"
ючи свою економічну безпеку [1, c. 35—34].

Зміст інноваційної діяльності розкриваєть"
ся через виконання чотирьох позицій [6, с. 12]:

1) створення та розповсюдження ново"
введень у матеріально"технічному вироб"
ництві, що дозволяє зміцнювати матеріаль"
но"технічну базу підприємства, збільшувати
його ринкову вартість та нарощувати потен"
ціал;

2) здійснення інтеграції науково"техніко"
технологічного виробництва;

3) забезпечення реалізації техніко"економ"
ічних потреб;

4) використання науково"технічної про"
дукції та отримання позитивного результату.

Окрім цього, тісний зв'язок науки, техно"
логій і виробництва забезпечує не лише швид"
ку реакцію наукового сектору на забезпечен"
ня потреб та підвищення якості наукового про"
дукту, а й своєчасну стрімку, проте передбачу"
вану та планомірну переорієнтацію виробни"
чих, господарських та технологічних процесів
виробництва на новітні наукові розробки. Та"
кож важливим є формування стійкого попиту
підприємств на якісний, конкурентоспромож"
ний науковий продукт.

Вищезазначене дозволяє стверджувати, що
реалізація змісту інноваційної діяльності та ви"
користання всіх її складових є ефективною
умовою для суб'єктів господарювання, яка
мінімізує ризики як зовнішнього так і внутріш"
нього середовища і за рахунок цього відбу"
вається формування економічної безпеки, яка
підсилює комерційний успіх. Це також сприяє
сталому розвитку на основі оновлення всіх си"
стем організації, що призводить до задоволен"
ня потреб цільового споживача та виконання
умов, які диктує ринок, на якому відбувається
безпосереднє функціонування суб'єкта госпо"
дарювання.

У непередбачуваних і в деяких випадках
екстремальних умовах розвитку головним фак"
тор у забезпеченні економічної безпеки під"
приємства провідну роль відіграють інновації.
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Рис. 1. Взаємозв'язок економічної безпеки та інноваційного розвитку підприємств
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Завдяки яким вдається до"
сягти короткострокових та
довгострокових конкурент"
них переваг. Тому нововве"
дення повинні для суб'єкта
господарювання мати не од"
норазовий прояв, а носити
постійний, системний та від"
творювальний характер [3; 4].
Під цим розуміється комп"
лексне залучення інновацій у
виробничо"господарський
процес, що грунтується на
якісних змінах, стимулю"
ванні продуктивності, покра"
щенні механізмів управління.
Таке вдале відтворення та
взаємопоєднання сприятиме
зміцненню економічної без"
пеки підприємства, адже ви"
робничі ризики будуть міні"
мізовані, система управління чітко сформова"
на, а підприємство зможе виробляти та реалі"
зовувати конкурентоспроможну продукцію.

Виходячи з того, що підприємства підляга"
ють впливу зовнішнього середовища, існує опо"
середкована залежність між ступенем іннова"
ційної активності регіону та суб'єктів, що фун"
кціонують у ньому. Доступність до інновацій"
ного наукового продукту, місцеві та регіо"
нальні програми підтримки та розвитку інно"
ваційного середовища, доступність до фінансо"
вого ресурсу та власне готовність та вмотиво"
ваність до інновацій забезпечують конкурен"
тоспроможний та динамічний розвиток під"
приємств.

Здійснення підприємницької діяльності на
сьогодні вимагає бути пристосованим до рин"

кового середовища та бути інноваційно актив"
ним, націленим на розробку, використання і ко"
мерціалізацію техніко"технологічних резуль"
татів. Протягом останнього часу підприємства
показують свою готовність до інноваційного
розвитку і впровадження розробок, з кожним
роком їх кількість зростає, ситуацію по окре"
мим регіонам можна оцінити виходячи з пред"
ставлених даних таблиці 1.

За даними таблиці у більшості регіонів еко"
номічна активність населення є високою у по"
рівнянні з іншими областями країни. Аналіз
показників свідчить про необхідність активі"
зації впровадження новітніх технологій під"
приємствами. Проаналізувавши дані таблиці 1,
можна сказати, що кількість підприємств, які
активно займаються інноваційною діяльність у
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Україна 27726 29129 5,06 5095 8173 60,41 3278 2937 -10,40 
Вінницька 811 840 3,58 123 203 65,04 79 66 -16,46 
Дніпропетровська 2508 2677 6,74 476 776 63,03 337 270 -19,88 
Житомирська 772 788 2,07 137 187 36,50 89 80 -10,11 
Запорізька 1177 1225 4,08 206 352 70,87 138 125 -9,42 
Київська 1469 1687 14,84 260 520 100,00 132 154 16,67 
Львівська 1822 1867 2,47 336 544 61,90 207 187 -9,66 
Одеська 1636 1576 -3,67 267 357 33,71 160 115 -28,13 
Полтавська 854 921 7,85 157 217 38,22 110 94 -14,55 
Харківська 2048 2226 8,69 479 670 39,87 382 382 0,00 
Черкаська 686 714 4,08 81 155 91,36 68 70 2,94 

Таблиця 1. Інноваційна активність регіонів України

Джерело: сформовано автором на основі даних [2].
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2016 р. 31,6 23,1 28,1 50,0 30,3 34,3 23,8 17,3 26,7 44,0 52,9 
2018 р. 51,5 40,4 36,3 69,6 39,0 42,2 33,9 42,6 43,5 42,5 51,4 

Товари 

Абсолютне 
відхилення 

19,9 17,3 8,2 19,6 8,7 7,9 10,1 25,3 16,8 -1,5 -1,5 

2016 р. 11,4 11,3 6,7 11,6 13,6 5,3 3,8 5,5 7,6 10,0 8,8 
2018 р. 15,2 11,9 10,0 21,6 8,4 4,8 10,4 12,8 12,3 17,5 7,1 

Послуги

Абсолютне 
відхилення 

3,8 0,6 3,3 10 -5,2 -0,5 6,6 7,3 4,7 7,5 -1,7 

2016 р. 58,2 57,0 46,1 48,6 40,9 52,7 39,4 67,3 39,5 48,0 29,4 
2018 р. 42,4 55,6 47,5 49,6 51,9 50,8 35,7 39,4 42,4 55,0 17,1 

Процеси

Абсолютне 
відхилення 

-15,8 -1,4 1,4 1,0 11,0 -1,9 -3,7 -27,9 2,9 7,0 -12,3 

Таблиця 2. Структура інновацій у виробництві товарів, послуг,
процесів у період 2016—2018 рр., %

Джерело: сформовано автором на основі даних [2].
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2016—2018 рр. у порівнянні з 2014—2016 рр. по
країні збільшилася на 3078 або на 60,41%, це
свідчить про позитивну динаміку, яка показує
те що суб'єкти господарювання готові до ри"
зиків, розуміють наскільки це є необхідним —
впровадження нововведень у вдосконалення
виробництва, технологічного процесу з метою
здобуття якісно нової продукції (робіт, послуг)
для задоволення споживчих потреб. У період
2016—2018 рр. лідерами по кількості під"
приємств, які активно здійснюють інноваційний
розвиток, де спостерігається зростання є такі
регіони: Вінницька область — 65,04 % у по"
рівнянні з 2014"2016 рр., Дніпропетровська об"
ласть — на 63,03 %, Запорізька — на 70,87 %,
Київська — у 2 рази, Львівська — на 61,90%,
Черкаська — на 91,36%, водночас Житомирсь"
ка, Одеська, Полтавська, Харківська області
показують зростання, але воно в порівнянні з
іншими регіонами, які взяті для аналізу є мен"
ше майже у двічі. З аналізу даних видно, що
кількість підприємств скорочується по впро"
вадженню технологічних інновацій, у деяких
областях зменшення сягає 28% у порівнянні з
2014—2016 рр.

Важливим аспектом інноваційної актив"
ності є аналіз структури інноваційного продук"
ту, що впроваджується у виробництво (табл. 2).

Проаналізувавши частку підприємств за
регіонами щодо впровадження інновацій відпо"
відно до видів діяльності, з'ясовано що най"
більший їх відсоток становить на товари, потім
на процеси і на останньому місці послуги. З да"
них таблиці 2 видно, що за аналізований період
частка підприємств, які впроваджують ново"
введення в товари, суттєво зросла в таких об"
ластях: Вінницька — на 19,9 %, Дніпропетровсь"
ка — на 17,3 %, Запорізька — на 19,6 %, Пол"
тавська — на 25,3 %, Харківська — на 16,8 %, у
Херсонській та Черкаській областях прослідко"
вується не значне, але скорочення на 1,5 %. В
той же час частка впровадження інновацій в
товари є такою, що дозволяє стверджувати про
можливість радикально змінити ринок за раху"
нок витіснення попередників та виведення но"
вих продуктів. Найвища частка підприємств за
впровадженням інновацій в процеси у 2018 р.
за регіонами була у Дніпропетровській області —
55,6%, Київській — 51,9 %, що на 11,0 % більше
у порівнянні з 2016 р., Львівській — 50,8 %, Хер"
сонській — 55,0 %, покращення на 7,0 % по"
рівнюючи з 2016 р., однак цей відсоток все одно
залишається доволі незначним, щоб дозволи"
ти істотно покращити рівень забезпечення кон"
курентоспроможності підприємств. Введення
нових технологій суб'єктами господарювання

в послуги має дуже низьку динаміку до зрос"
тання за регіонами, а по деяким вона взагалі
негативна. Така ситуація свідчить про недо"
статню інформованість щодо існуючих техно"
логій та можливості ринків, недовіру та неба"
жання вкладати кошти в інновації, які пов'язані
з послугами, тому, як наслідок, переорієнтація
організацій з надання послуг на виготовлення
товарів та диверсифікацію виробничих про"
цесів.

Здійснення інноваційної діяльності для
підприємства це шлях, який призводить до
формування ефективної зворотної реакції та
антикризової стратегії на всі ризики, з яки"
ми йому доводиться стикатися у ході веден"
ня бізнесу: загроза втрати місця на ринку,
тиск зі сторони стейкхолдерів, законодавчі
обмеження та постійно змінні ринкові умо"
ви. Впровадження нововведень як єдиного
джерела тривалого успіху для суб'єкта гос"
подарювання відкриває новітні можливості та
створює такі конкурентні переваги, які спро"
можні зміцнити економічну безпеку та поси"
лити її у довгостроковій перспективі, а це
також забезпечить успішне функціонувати у
цільовому ринковому сегменті. Тому для
підприємства першочерговим завдання є ста"
більний та поетапний розвиток інноваційної
діяльності на всіх рівнях, у межах всіх струк"
турних підрозділах. Такий шлях сприятиме
результативному економічному зростанню та
створюватиме необхідні передумови для
стійкого положення на конкурентному рин"
ку. Отже, дуже важливо на сьогодні створи"
ти такі умови, які зможуть забезпечити ста"
більний розвиток інноваційної діяльності на
підприємстві, тому як це є одним з основних
факторів щодо формування його економічної
безпеки та засобом до подальшої діяльності
суб'єкта господарювання.

ВИСНОВОК
Інноваційна складова як фактор забезпе"

чення економічної безпеки є надзвичайно важ"
ливою і в більшості випадків визначальною, бо
створює перспективи розвитку підприємства
у майбутньому. Тому без її наявності немож"
ливо в повній мірі сформувати економічну без"
пеки суб'єктів господарювання. Стимулом для
підтримки на належному рівні та зміцнення
економічною безпеки підприємства є конку"
рентне середовище його функціонування, саме
воно спонукає суб'єкт господарювання бути
інноваційно та інформаційно обізнаним, на"
штовхує його на ризики, які призводять до
отримання бажаного результату. Впровад"
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ження інновації та подолання викликів, які
стоять перед підприємством у процесі їх ос"
воєння призводить до покращення матеріаль"
но"технічної бази, диверсифікації продукції,
задоволення потреб споживачів, завоювання
нових ринків, збільшення прибутковості та ма"
теріального забезпечення працівників, форму"
вання технологічної незалежності, що у
підсумку призводить до підвищення рента"
бельності та привабливості підприємства для
інвесторів, які готові до фінансування саме
цього бізнесу. Тому сьогодні і в перспективах
на майбутнє економічну безпеку підприємства
доцільно розглядати у тісній взаємодії з ви"
користання досягнень інноваційної діяль"
ності, адже ця умова в теперішніх реаліях є
ключовою, яка призведе до отримання пози"
тивних результатів.
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