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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розбалансованість між темпами економіч�

ного розвитку та динамікою стану навколиш�
нього природного середовища, швидке висна�
ження світових запасів природних ресурсів (як
невідновлюваних, так і відновлюваних) стали
причиною зміни парадигми розвитку людської
цивілізації. На саміті "Планета Земля", першій
в історії конференції ООН з навколишнього
середовища і розвитку в Ріо�де�Жанейро в 1992
р., було сформульовано основні постулати
нової філософії прогресу людства — сталого
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CONCEPTS OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE
ASSESSMENT

У статті узагальнено підходи до побудови індексів, вимірників, метрик сталого розвитку. Коротко характеризу9
ються найбільш відомі міжнародні та вітчизняні алгоритми оцінювання стану і процесу сталого розвитку на регіо9
нальному, національному і глобальному рівнях: метрика для вимірювання процесів сталого розвитку (МВСР), по9
казник економічного добробуту (MEW), індекс сталого економічного добробуту (ISEW), індикатор справжнього
прогресу (GPI), індекс сталого чистого прибутку (SNBI). Більш детально висвітлюється логіка побудови і результати
ранжування країн за індексом стійкості навколишнього середовища (ESI) та його субститутом — індексом екологіч9
ної ситуації (EPI). Проаналізовано позиціонування України за останніми двома індексами і визначено напрямки удос9
коналення її економічної, соціальної та екологічної політики в контексті забезпечення сталого розвитку країни. На9
голошено на певних недоліках одновекторних індексів сталого розвитку та запропоновано шляхи підвищення їх інфор9
мативності.

In this article approaches to building indexes, indicators, metrics of sustainable development are summarized. Well9
known international and national evaluation algorithms of the process of sustainable development at regional, national
and global levels, namely Metrics for Measuring of Sustainable Development (MMSD), Measure of Economic Welfare
(MEW), Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI) and Sustainable Net Benefit
Index (SNBI) are briefly characterized. The logic of construction and results of countries ranking for Environmental
Sustainability Index (ESI) and for its substitute — the Environmental Performance Index (EPI) are highlighted with
more details. Ukraine's positions in the list of ranks for the last two indexes are analyzed and directions for improving its
economic, social and environmental policies in context of sustainable development are determined. Some shortcomings
of sustainable development unidirectional indexes are analyzed and the ways to improve their information content are
proposed.

Ключові слова: сталий розвиток, індекс сталого економічного добробуту, індекс стійкості
навколишнього середовища, індекс екологічної ситуації, сталий розвиток України.

Key words: sustainable development, Index of Sustainable Economic Welfare Environmental
Sustainability Index, Environmental Performance Index, sustainable development of Ukraine.

(збалансованого, невиснажливого) розвитку.
Оскільки сталий розвиток вважається керова�
ним процесом, цілком логічно, як об'єкт управ�
ління він повинен характеризуватися певними
параметрами і показниками, кількісні і якісні
значення яких, визначені в просторі і часі, доз�
волятимуть оцінювати його динаміку та іден�
тифікувати причини неефективності застосо�
ваних інструментів економічної, соціальної та
екологічної політики на глобальному, націо�
нальному, регіональному чи локальному рів�
нях.
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В одному із найважливіших програмних до�
кументів конференції Ріо�92 "Порядок денний
XXI століття" ("Agenda 21"), а саме в його
розділі 40, зазначається, що " країни на націо�
нальному рівні і урядові та неурядові органі�
зації на міжнародному рівні повинні розроби�
ти концепцію індикаторів сталого розвитку …"
[5, c. 347]. Такі індикатори повинні визначати�
ся на основі доступних, об'єктивних, якісних
джерел інформації та слугувати надійною ба�
зою для прийняття оптимальних економіко�
соціально�екологічних рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
З часу проведення конференції ООН в

Ріо�де�Жанейро в 1992 році міжнародними
організаціями та науковими інституціями
запропоновано цілу низку концепцій і систем
індикаторів сталого розвитку, які відрізня�
ються кількістю показників, методикою роз�
рахунку, логікою взаємозв'язків та повнотою
характеристики складових елементів стало�
го розвитку. Серед вітчизняних концепцій
кількісної та якісної оцінки прогресу окре�
мої країни чи її певного регіону у напрямку
імплементації принципів сталого розвитку
необхідно виділити систему, яка розроблена
інститутом прикладного системного аналізу
НАН України та МОН України і названа
"метрикою для вимірювання процесів стало�
го розвитку (МВСР)" [2]. Детальна інформа�
ція про значення цієї метрики для країн світу
у період з 2005 року по 2013 рік та для окре�
мих регіонів України з 2009 року по 2013 рік
розміщена на веб�сайті Світового центру да�
них з геоінформатики та сталого розвитку
[3].

Трирівневу систему індикаторів сталого
розвитку запропонувала Шкарупа О.В. [4]. За
цією методикою використовують 50 показників
першого рівня і розраховують 8 індикаторів
другого рівня та інтегральний індекс екологіч�
но сталого розвитку регіону.

З 2001 р. відоме у світі нідерландське ви�
давництво "Elsevier" видає спеціалізований
журнал "Ecological indicators" ("Екологічні
індикатори"), у якому серед інших публікують�
ся статті, що висвітлюють методичні підходи
до оцінки біорізноманіття, сталого розвитку
[8].

Незважаючи на досить значну кількість
вітчизняних та зарубіжних публікацій, які сто�
суються проблеми імплементації принципів
сталого розвитку, питання методики побудо�

ви та вибору адекватної моделі оцінки його ста�
ну і моніторингу все ще залишаються в центрі
наукової дискусії.

МЕТА СТАТТІ
Метою цієї статті є узагальнення зарубі�

жних методологічних та методичних під�
ходів до побудови схеми оцінювання стало�
го розвитку на усіх ієрархічних рівнях соц�
іуму (від локального (муніципального) до
глобального), висвітлення сильних та слаб�
ких сторін існуючих концепцій оцінки ста�
лого розвитку, аналіз позиціонування Ук�
раїни у міжнародних рейтингах сталого роз�
витку та ідентифікація напрямів оптимізації
національної економічної, соціальної та
екологічної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
При створенні інструментів оцінки сталого

розвитку дослідники зустрічаються із цілою
низкою особливостей і труднощів:

— необхідністю застосування системного
аналізу до явища сталого розвитку;

— труднощами вибору оптимальної кіль�
кості індикаторів;

— складністю отримання та систематичної
актуалізації первинної інформації для розра�
хунку кожного індикатора;

— специфічністю інформаційних даних, які
характеризують різні елементи сталого розвит�
ку;

— методичною складністю інтегрування
різнопланових факторів, які мають різний зміст
і вагу.

Методологія системного аналізу для побу�
дови метрики (індексу) сталого розвитку вда�
ло застосована науковими групами М. Згу�
ровського [2] та Х. Босселя (H. Bossel) [7]. Ос�
танній при визначенні обсягу набору показ�
ників сталого розвитку радить послуговувати�
ся наступним правилом "кількість показників
повинна бути настільки малою, наскільки це
можливо, і, одночасно, настільки великою, на�
скільки це потрібно" [7, с. ХІ]. В якості вихід�
ної інформації все частіше використовують
дані дистанційного зондування Землі, наприк�
лад, для оцінки стану лісів [10]. Для можливості
інтегрування показників з різними одиницями
виміру застосовують метод функції корисності,
що дозволяє оцінювати усі індикатори за без�
розмірною шкалою від 0 до 1 [6].

На сьогоднішній день для оцінки стану та
динаміки сталого розвитку використовуються
тисячі показників і індикаторів та десятки
індексів, складених за різними методичними
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підходами та концепціями. Існують концепції,
які оцінюють лише окремі його елементи (еко�
номічний, соціальний і екологічний), так і ком�
плексні (системні підходи). Коротко проаналі�
зуємо найбільш відомі з комплексних підходів.

Перші алгоритми оцінювання, які певною
мірою враховували екологічну складову в
оцінці економічного і соціального добробуту
країн, були розроблені раніше часу утверджен�
ня в науковому лексиконі терміну "сталий роз�
виток". Серед них потрібно назвати показник
економічного добробуту (MEW — Measure of
Economic Welfare) В. Нордгауза та Дж. Тобіна,
який був оприлюденений у 1972 р. [13]. При
його розрахунках відкоригований ВВП (врахо�
вано позаринкову діяльність, ефекти тіньової
економіки, вартість дозвілля) зменшується на
оцінку негативних екстерналій в грошовому
вимірі. MEW має більш теоретичне значення,
оскільки через складність грошової оцінки
вигід і витрат неринкової діяльності відсутня
чітка практична методика його розрахунку.

Індекс сталого економічного добробуту
(ISEW — Index of Sustainable Economic Welfare)
був запропонований Г. Дейлі (H. Daly) та Д.Б.
Коббом (D. B. Cobb) у 1989 р. як показник, що
адекватніше за ВВП характеризує динаміку
економічного добробуту [12]. Цей індекс був
розрахований для США, багатьох європейсь�
ких країн, Канади, Австралії, Чилі. Його дина�
міка суттєво відрізняється від змiни ВВП. По�
чинаючи з 1970�х років, коли деградація навко�
лишнього природного середовища стала особ�

ливо відчутною, індекс сталого економічного
добробуту в більшості країн є нижчим за ВВП,
а з 1980�х років — навіть має негативну тенден�
цію. Індикатор справжнього прогресу (GPI —
Genuine Progress Indicator) та Індекс сталого
чистого прибутку (SNBI — Sustainable Net
Benefit Index) вважаються аналогами ISEW [12].
При розрахунку GPI використовують 26 ста�
тей, які відображають як вигоди, так і втрати
для добробуту суспільства. Серед екологічних
втрат враховують витрати домогосподарств на
усунення екологічних забруднень, ціну забруд�
нення повітря, води, шумових полютантів,
зменшення водно�болотних, сільськогоспо�
дарських угідь, виснаження невідновних ре�
сурсів, знищення озонового шару, емісію вуг�
лекислого газу, зменшення лісового покриву.
За розрахунками М.П. Душної та І.П. Соловія
[1] GPI України у 5,3 рази є меншим, ніж ВВП,
у тому числі через екологічні причини.

Індекс стійкості навколишнього середови�
ща (ESI — Environmental Sustainability Index)
розроблений за ініціативи громадської органі�
зації "Глобальне лідерство задля майбутнього"
(Global leader for tomorrow) у співпраці з Цен�
тром екологічного законодавства та політики
Єльського університету (США) та Центром
міжнародних наукових інформаційних мереж
Колумбійського університету (США) впродовж
2000—2005 років [11]. Комплексний індекс ESI
кількісно характеризує здатність країни забез�
печити екологічний сталий розвиток впродовж
наступних десятиліть.

Ранг Країна Бали Ранг Країна Бали
1 Фінляндія 75,1 69 Італія 50,1
2 Норвегія 73,4 70 Болгарія 50,0
3 Уругвай 71,8 71 Монголія 50,0
4 Швеція 71,7 72 Гамбія 50,0
5 Ісландія 70,8 73 Таїланд 49,7
6 Канада 64,4 74 Малаві 49,3
7 Швейцарія 63,7 …
8 Гайана 62,9 91 Туреччина 46,6
9 Аргентина 62,7 92 Чехія 46,6
10 Австрія 62,2 93 Південно-Африк. 

Республіка 
46,2 

…  94 Румунія 46,2
30 Японія 57,3 95 Мексика 46,2
31 Німеччина 56,9 96 Алжир 46,0
32 Намібія 56,7 …
33 Росія 56,1 105 Марокко 44,8
34 Ботсвана 55,9 106 Руанда 44,8
…  107 Мозамбік 44,8
44 Вірменія 53,2 108 Україна 44,7
45 США 52,9 …
46 М’янма 52,8 143 Ірак 33,6
…  144 Туркменістан 33,1
65 Великобританія 50,2 145 Тайвань 32,7 
66 Нікарагуа 50,2 146 Північна Корея 29,2

Таблиця 1. Рейтинг країн за індексом стійкості навколишнього середовища (ESI:2005)

Джерело: складено на основі [11].
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Індекс ESI у 2005 році розрахований на ос�
нові 76 наборів даних, які відображають забез�
печеність країни природними ресурсами, рівень
минулого і поточного забруднення навколиш�
нього середовища, стан екологічного менедж�
менту, здатність суспільства покращити еко�
логічні характеристики. Ці дані інтегровані у 21
індикатор, які, у свою чергу, ілюструють стан
п'яти категорій: національної екологічної сис�
теми, зменшення екологічних стресів (впливів),
зменшення чутливості населення до екологіч�
них стресів (впливів), соціально�інституціо�
нальної здатності реагувати на екологічні вик�
лики, можливості глобального (міждержавно�
го) контролю за загальними екологічними про�
блемами.

Україна у 2005 році у загальному рейтингу
146 країн за індексом стійкості навколишнього
середовища займала 108 місце із оцінкою 44,7
бали зі 100 можливих (табл. 1). Перші місця у
цьому рейтингу посідали скандинавські країни
(Фінляндія, Норвегія, Швеція), країни північної
Європи і Америки (Ісландія та Канада) з оцін�
ками 64,4 — 75,1 бали. У першу десятку входи�
ла також низка країн Південної Америки —
Уругвай, Гайана, Аргентина. Замикали рейтин�
говий список Ірак, Туркменістан, Тайвань та
Північна Корея з оцінками 33,6—29,2 бали.

Потрібно відмітити, що і серед 15 країн, ко�
лишніх республік Радянського Союзу, Украї�
на за індексом стійкості навколишнього сере�
довища займала у 2005 році лише 12 місце (табл.
2).

Аналіз таблиці 3 дозволяє певною мірою
окреслити причини невисокого місця України
за індексом стійкості навколишнього середо�
вища у 2005 році.

Як бачимо, за першими трьома критеріями
наша країна займала значно вищі позиції, ніж
у загальному рейтингу. За критерієм "Зменшен�
ня чутливості населення до екологічних впли�
вів" Україна входила навіть у першу тридцятку
країн із оцінкою 75 балів зі 100. Три індикато�
ри цього критерію (гігієна навколишнього се�
редовища, базове харчування населення, змен�
шення чутливості до екологічних катастроф)
для України характеризувалися додатним зна�
ченням. Найбільш критичними були оцінки
індикаторів останнього п'ятого критерію, який
характеризує міжнародні зусилля і можливості
країни контролювати транскордонні забруд�
нення. За усіма індикаторами цього критерію
(заходи міждержавного співробітництва, кон�
троль викидів парникових газів, міждержавний
контроль транскордонного забруднення) Ук�
раїна отримала незадовільні оцінки.

Якщо проаналізувати ширший часовий го�
ризонт, то необхідно зазначити, що у по�
рівнянні з 2000 роком місце України у рейтин�
гових списках за індикатором ESI дещо покра�
щилося. Так, у 2000 році Україна посідала 49
місце серед 56 країн, у 2001 — 110 з 122, у 2002
— 136 з 142, а у 2005 році — 106 з 146 [10].

Індекс екологічної ситуації (EPI — Environ�
mental Performance Index) вперше розроблений
у 2006 році на заміну індексу ESI у форматі
пілотного проекту Центром екологічного зако�
нодавства та політики Єльського університету
(США) та Центром міжнародних наукових
інформаційних мереж Колумбійського універ�
ситету (США) у співпраці зі Світовим Економ�
ічним Форумом (Швейцарія) та Центром
спільних досліджень Європейської комісії (Іта�
лія) [10]. Методологією проекту визначено дві

Ранг Країна Бали Ранг Країна Бали Ранг Країна Бали 
1 Латвія 60,4 6 Білорусь 52,8 11 Азербайджан 45,4 
2 Литва 58,9 7 Грузія 51,5 12 Україна 44,7 
3 Естонія 58,2 8 Молдова 51,2 13 Таджикистан 38,6 
4 Росія 56,1 9 Казахстан 48,6 14 Узбекистан 34,4 
5 Вірменія 53,2 10 Киргизстан 48,4 15 Туркменістан 33,1 

Таблиця 2. Рейтинг країн, колишніх республік Радянського Союзу, за індексом стійкості
навколишнього середовища (ESI:2005)

Джерело: складено на основі [11].

Таблиця 3. Рейтинг України за основними індикаторами індексу стійкості
навколишнього середовища (ESI:2005)

Стан 
національної 
екологічної 
системи 

Зменшення 
екологічних стресів 

(впливів) 

Зменшення 
чутливості населення 

до екологічних 
стресів (впливів) 

Соціально-
інституціональна 
здатність реагувати 

на екологічні 
виклики 

Можливість 
глобального 

(міждержавного) 
контролю за 
екологічними 
проблемами 

74 62 29 126 139 

Джерело: складено на основі [11].
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важливі цілі екологічного сталого розвитку: (1)
зменшення екологічного впливу на здоров'я на�
селення та (2) захист життєздатності екологі�
чних систем.

Індекс EPI, як і попередній індекс ESI, по�
будований за ієрархічним принципом. Спочат�
ку на основі значного вихідного масиву даних
для кожної країни визначають оціночні значен�
ня індикаторів (у 2006 році їх було 16), які інтег�
руються потім у категорії екологічної політи�
ки (у 2006 році — 6), що в свою чергу націлені
на досягнення однієї з названих вище цілей. На
завершення розраховують загальний інтеграль�
ний індекс EPI.

Ієрархія етапів визначення EPI�2014 дещо
змінилася: 19 індикаторів — 9 категорій політи�
ки — 2 цілі — індекс екологічної ситуації. Ук�
раїна у 2014 році у загальному рейтингу 178
країн за індексом екологічної ситуації займає
95 місце із оцінкою 49,01 бали зі 100 можливих
(табл. 4). Перше місце у цьому рейтингу посідає
Швейцарія з оцінкою 87,67. Більше 80 балів от�
римали ще 5 країн — Люксембург, Австралія,
Сінгапур, Чехія та Німеччина. Нижню частину

рейтингового списку за EPI�2014 займають
Сомалі, Малі, Гаїті та Лесото з оцінками 15,47—
20,81.

Якщо детально проаналізувати оцінку Ук�
раїни за окремими складовими (табл. 5), то
можна виділити низку екологічних проблем, які
потребують нагального вирішення, а саме: не�
задовільний стан водних ресурсів, проблеми у
рибному господарстві, вплив на клімат та не�
ефективне використання енергетичних ре�
сурсів.

Ретроспективний аналіз ранжування країн
за індексом ЕРІ не дозволяє всебічно оцінити
динаміку стану екологічних проблем в Україні,
оскільки періодично змінювалася кількість та
зміст індикаторів і критеріїв, а також число
країн при розрахунку цього індексу. Так, у 2006
році за ЕРІ Україна посідала 51 місце серед 133
країн (16 індикаторів, 6 критеріїв), у 2008 році
— 75 з 149 (25 індикаторів, 6 критеріїв), у 2010
році — 87 з 163 (25 індикаторів, 10 критеріїв), у
2012 році 102 з 132 (22 індикатори, 10 критеріїв).

Широкий перелік індикаторів, систем оці�
нювання сталого розвитку створює певні труд�

Ранг Країна Бали Ранг Країна Бали
1 Швейцарія 87,67 69 Шрі-Ланка 53,88
2 Люксембург 83,29 70 Уругвай 53,61
3 Австралія 82,40 71 Суринам 53,57
4 Сінгапур 81,78 72 Південно-Африк.

Республіка 
53,51

5 Чехія 81,47 73 Росія 53,45
6 Німеччина 80,47 74 Молдова 53,36
7 Іспанія 79,79 …
8 Австрія 78,32 91 Ліван 50,15
9 Швеція 78,09 92 Алжир 50,08 
10 Норвегія 78,04 93 Аргентина 49,55
…  94 Зімбабве 49,54
30 Польща 69,53 95 Україна 49,01
31 Сербія 69,13 96 Антигуа і Барбуда 48,89
32 Білорусія 67,69 …
33 США 67,52 143 Танзанія 36,19
34 Мальта 67,42 144 Гвінея-Бісау 35,98
…  145 Камбоджа 35,44
44 Катар 63,03 146 Руанда 35,41
45 Хорватія 62,23 …
46 Тайвань 62,18 175 Лесото 20,81
…  176 Гаїті 19,01
65 Мексика 55,03 177 Малі 18,43 
66 Туреччина 54,91 178 Сомалі 15,47

Таблиця 4. Рейтинг країн за індексом екологічної ситуації (EPI:2014)

Джерело: складено на основі [10].

Вплив на 
здоров’я 
населення 

Якість 
повітря 

Вода і 
каналі-
зація 

Водні 
ресурси 

Сіль-
ське 

господ-
дарство

Лісове 
госпо-
дарство

Рибне 
госпо-
дарство

Біорізно-
маніття і 
ареали 

Клімат і 
енергія 

83,06 84,76 65,31 14,70 62,03 32,52 25,30 41,46 27,78 

Таблиця 5. Оцінка України за основними критеріями індексу екологічної ситуації
(EPI:2014)

Джерело: складено на основі [10].
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нощі для науковців, громадських діячів, пол�
ітиків, менеджерів державних і приватних
підприємств стосовно вибору найбільш адек�
ватних серед них. Проведені грунтовні компа�
ративістські дослідження різних метрик стало�
го розвитку свідчать про існування ризиків
отримання неоднакових результатів при вико�
ристанні різних індексів і алгоритмів. Зокрема,
Д. Вільсон (J. Wilson) з колегами провели по�
рівняння країн за 6 глобальними показниками
(індексами) (екологічним відбитоком —
Ecological footprint, EF), вимірником надлиш�
ку біопотенціалу — Surplus Biocapacity
Measure, SB, Environmental Sustainability Index,
ESI, індексом добробуту — Wellbeing Index,WI,
ВВП — Gross Domestic Product, GDР та індек�
сом розвитку людини — Нuman Development
Index, HDI), які в тій чи іншій мірі характери�
зують сталий розвиток у цілому та його окремі
підсистеми, за кількісними значеннями індексів
та розподілом на 20%�квантилі [14]. Україна за
першими чотирма індексами (ЕF, SB, ESI, WI)
займає нижню частину рейтингових списків
(відноситься відповідно до 4, 5, 5, 4 квантилів).
За рештою показників (HDI, GDP) наша країна
знаходиться в середині рейтингу у третьому
квантилі. Необхідно зазначити, що ранги бага�
тьох країн за вищезгаданими індексами, суттє�
во коливаються. Так, наприклад, позиції Ірлан�
дії в квартилях змінюються наступним чином
— 5, 4, 2, 1, 1, 1, а Росії — 5, 2, 3, 2, 2, 2. Подібні
коливання рейтингових місць країн спостері�
галися також при аналізі їх індексів ESI та EPI
(див. табл. 1 і табл. 4).

Певним недоліком індексів сталого роз�
витку, які ілюструються одним числовим зна�
ченням, є те, що при інтегруванні індикаторів
часто здійснюється розрахунок середньоа�
рифметичних показників, і при цьому можуть
маскуватися низькі, інколи, навіть критичні,
значення показників нижчого ієрархічного
рівня. За середніми, зовні благополучними ве�
личинами індикаторів вищого рівня, може
бути прихованим абсолютно незадовільний
стан певного елемента сталого розвитку.
Прикладом часткового вирішення цієї про�
блеми є запровадження М. Згуровським та
його колегами додаткового показника гармо�
нійності сталого розвитку [2]. Згідно з цим
методичним підходом визначається індекс
сталого розвитку Іsd, який відображає cтан
трьох компонентів цього процесу: економіч�
ного, екологічного і соціального. Індекс Isd
є вектором у трьохвимірному просторі, ося�
ми якого є виміри економічного стану Iec,
екологічного — Ie та соціально�інституціо�

нального — Is. Орієнтація цього вектора у
просторі ілюструє міру (ступінь) гармоній�
ності сталого розвитку (G).

ВИСНОВКИ
На сьогоднішній день існує низка апро�

бованих індексів, якими можна охарактери�
зувати стан і процес сталого розвитку міста,
регіону, країни. Однак різні методичні
підходи, неоднаковий підбір вихідних показ�
ників та індикаторів, кількість і перелік яких
може змінюватися, часто є причиною низь�
кої кореляції рангів оцінюваних суб'єктів за
різними концепціями оцінки. Тому при ви�
борі того чи іншого індексу потрібно орієн�
туватися на мету, пріоритети та завдання
оцінювання. Аналіз результатів оцінювання
не повинен обмежуватися лише інтегральни�
ми індексами. Необхідно детально ознайо�
митися із логічною схемою побудови індек�
су та брати до уваги і проміжні результати
розрахунків.

Узагальнені інтегральні індекси сталого
розвитку можуть маскувати незадовільний
стан окремих елементів (підсистем) сталого
розвитку. При удосконаленні у майбутньому,
таких алгоритмів можна рекомендувати транс�
формувати одновекторні індекси у багатофак�
торні.

Україна за більшістю індексів сталого роз�
витку займає нижню частину ранжованого
списку країн. Низькі значення більшості інди�
каторів цих індексів свідчать про необхідність
вжиття кардинальних заходів щодо коригуван�
ня економічної, соціальної та екологічної по�
літики нашої держави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У статті зроблено спробу дослідження з

точки зору еволюції найбільш відомих кон�
цепцій, які використовуються як основи з стра�
тегічного управління. Слід зауважити, що істо�
рично, еволюції системних концепцій управлі�
ння підприємством (управління) і власне
підприємство протікали незалежно. Ця обста�
вина привертала увагу багатьох зарубіжних і
вітчизняних дослідників. З часів А. Сміта еко�
номісти прагнули показати, що повністю децен�
тралізована економічна система, яка коорди�
нує тільки ринковими цінами, може і повинна
бути ефективною. Ми маємо намір слідувати
цій ідеї, маючи, однак, на увазі, що, згідно вик�
ладеної нижче еволюції управлінських кон�
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цепцій, стратегічне управління є лише одним із
видів діяльності з управління підприємством.
Слідуючи цим поданням, еволюцію системних
концепцій стратегічного управління ми розгля�
немо через призму еволюції теорії стратегічно�
го управління підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Стратегічне управління є базовою основою
при плануванні розвитку організації в довго�
строковому періоді. Особливу роль у посиленні
значущості стратегічного управління відігра�
ють постійні зміни навколишнього середовища,
зміни поведінки конкурентів. Методологія ас�
пектів стратегічного управління розглядалася
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багатьма закордонними і вітчизняними автора�
ми. Необхідно відзначити, що в основі системи
стратегічного управління закладені загальні
принципи системи управління підприємством.
Теоретичні та практичні аспекти управління є
дискусійними питаннями, незважаючи на те, що
базуються на досить розроблених методологі�
чних аспектах, що пов'язано зі складністю і
багатогранністю даного процесу. Методологія
системи управління була визначена лише в XX
столітті, незважаючи на те, що практика менед�
жменту та його методичний апарат формува�
лися не одне століття. Деякі автори вважають,
що основу управління складають два основні
підходи — методологічний та хронологічний.
Методологічний підхід [2, с. 426—457; 4, с. 15—
17; 5, с. 20—52; 6, с. 10—16] пов'язаний з нау�
ковими школами, які розглядають стратегічне
управління як процес. Прихильники хроноло�
гічного підходу розглядають стратегічне управ�
ління через призму вивчення питань еволюції
організацій і управлінських систем [3, с. 31—
39; 7, с. 68—76].

Необхідно відзначити, що в роботах осно�
воположників І. Ансоффа, К. Боумена, У. Глук,
Л. Джауха, Г. Мінцберга, Д. Пірса, М. Порте�
ра, А. Стрікленд , А. Томпсона, Р. Форестера,
Д. Хіггінса, та ін. простежується генезис від
теорії стратегічного планування, до теорії
стратегічного управління. Крім того, особлив�
істю теорії стратегічного управління є те, що
серед її засновників є не тільки теоретики, а й
практики.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
З теорії розвитку підприємства витікає, що

при розгляді цього процесу найчастіше спира�
ються на одну з можливих його моделей, а та�
кож на один з елементів цього явища, у певних
межах концепції стратегічного управління, які
розвиваються представниками різних наукових
шкіл. При цьому прихильники кожної з кон�
цепцій загострюють увагу на різних сторонах
механізму досягнення організацією довгостро�
кового стратегічного успіху. Автори підкрес�
люють важливість подолання обмежень шкіл
стратегічного управління, а також діяти у від�
повідності за ситуацією використовуючи пре�
ваги різних концепцій. Оскільки теоретичні
розробки стратегічного управління взаємодо�
повнюються, розглядаючи різні сторони меха�
нізму досягнення організацією довгостроково�
го успіху в розвитку, їх інтеграція дозволить
охопити весь спектр стратегічних елементів, які
формують вплив на підприємство в процесі
його розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Змістовною основою стратегічного управ�

ління і головним його компонентом є страте�
гія. Безліч досліджень в цій галузі привело до
появи численних підходів не тільки до визна�
чення стратегії, але і до процесу її визначення
та розробки. З початку 60�х рр. минулого сто�
ліття це поняття широко застосовується фа�
хівцями в галузі з позицій теорії та практики
управління підприємством як набір правил,
яким буде керуватися підприємство при прий�
нятті управлінських рішень. Стратегію перегля�
дають і як загальний комплексний план, який
забезпечить виконання місії і поставлених цілей
підприємства.

Слід зазначити, що чіткого поділу між різ�
ними науковими школами не існує, і наукові
праці різних дослідників можна відразу відне�
сти до декількох напрямів. Загальною тенден�
цією є поняття "стратегія" та її розуміння, яке
змінювалося на ряду з ускладненням зовніш�
нього середовища.

Історичний огляд існуючих наукових думок
до визначення сутності стратегічного управлі�
ння показує, що у працях як зарубіжних, так і
вітчизняних дослідників існує багато думок
щодо сутності стратегічного управління (табл.
1).

Спроби об'єднання напрямів різних науко�
вих шкіл отримали розвиток у вигляді класи�
фікації стратегій. Діючи в відповідності з влас�
ною точкою зору, кожен автор пропонує свою
класифікацію стратегій управління підприєм�
ством. При цьому однакові стратегії можуть
розглядатися в групах різних класифікаційних
ознак.

Такий підхід, на наш погляд, пов'язаний з
креативністю самого процесу стратегічного
управління, при якому використовують альтер�
нативність різних стратегій, а також різно�
манітність ракурсів їх застосування. Разом з
тим має значення виділення класних ознак.
Однією з найбільш продуктивних в даний час є
класифікація стратегій в залежності від обра�
ного об'єкта стратегічного управління, де роз�
різняють:

— Корпоративна стратегія (стратегія під�
приємства в цілому);

— Бізнес�стратегія, ділова або конкурент�
на стратегія (стратегія окремого підрозділу
підприємства або його бізнес процесів);

— Функціональна стратегія (стратегію фун�
кціональної зони господарювання або його
функціональних служб).

На нашу думку, ця класифікація є найбільш
універсальною з методичної точки зору, тому



12
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2015

що дозволяє врахувати і згрупувати різні види
стратегій.

Під час аналізу виникнення та подальшого
розвитку наукових поглядів на концепції стра�
тегічного управління підприємством дозволяє
виділити чотири етапи розвитку теорії страте�
гічного управління (табл. 2), кожен з етапів
може бути розглянутим як окрема концепція.

Враховуючи викладене вище, зміна еле�
ментів, що характеризують кожен з часових
відрізків, викликано еволюцією рівня знань у
процесі становлення наукової думки із страте�
гічного управління, процес еволюції можна
відобразити наступним чином (табл. 3.)

Обраний підхід до дослідження еволюції
стратегічного управління та його взаємодії з

Таблиця 1. Розвиток наукових підходів до визначення змісту стратегічного управління

Розроблено авторами.

№ Автор Рік Визначення стратегії 

1 А. Чандлер 1962 р.  Стратегія як метод встановлення довгострокових цілей організації, 
програми її дій і пріоритетних напрямків по розміщенню ресурсів  

2 Гарвардська 
школа бізнесу  1965 р.  Стратегія як метод визначення конкурентних цілей, організація  

3 М. Портер 1980-1985 рр.  Стратегія як спосіб реакції на зовнішні можливості і внутрішні сильні і 
слабкі сторони  

4 
І. Ансофф,  
Д. Стейнер,  
П. Лоранж, та ін.  

1965-1977 рр.  Стратегія, як спосіб встановлення цілей для корпоративного, 
ділового і функціонального рівнів  

5 Г. Мінцберг  1987 р.  Стратегія як послідовна, погоджена та інтегрована структура 
управлінських рішень  

6 Багато авторів 1987-1989 рр.  Стратегія як спосіб визначення економічних і неекономічних переваг, які 
організація має намір надати основним зацікавленим групам  

7 Г. Хамель  1989 р.  Стратегія як спосіб розвитку ключових конкурентних переваг 
організації  

8 А. Томпсон  1995 р.  Стратегія як набір дій і підходів по досягненню за даними показників 
діяльності  

9 А.П. Градов 1990-ті рр.  Стратегія як набір правил і прийомів, за допомогою яких 
досягаються цілі розвитку підприємств 

10 В.А. Белошапка, 
Г.В. Загорій  1990-ті рр. 

 Стратегія пов’язана із розробкою стратегії, яка є об'єднаним 
планом, який зв'язує всі складові елементи підприємства і різні 
аспекти його діяльності 

11 О. Віханський 1990-ті рр. 
 Стратегія як управління організацією, яка спирається на людський 
потенціал як на її основу, орієнтує виробничу діяльність на запити 
споживачів 

12 В.С. Єфремов Початок 2000-х рр.  Стратегія як спосіб дій, який зумовлює цілком визначену і 
відносно стійку лінію поведінки в досить тривалому інтервалі 

13 А.П. Наливайко 2000-ні рр. 
 Стратегія яка визначає набір напрямів діяльності (цілей і способів 
їх досягнення) для забезпечення стійкої відмінності та 
прибутковості 

Таблиця 2. Етапи розвитку парадигми
і основні концепції стратегічного управління

№ Етапи розвитку
парадигми Найменування концепції Основні характеристики концепції 

1 1900-1950 роки Бюджетування, управління за 
відхиленнями 

Контроль за відхиленнями, розробка річного бюджетів і 
поточних планів, реагування на ситуацію, що склалася, 
планування, орієнтоване у середину організації 

2 1950-1960 роки 

Довгострокове планування, 
управління «від досягнутого» 
з елементами передбачення 
майбутнього 

Прогнозування зростання, управління складністю, 
планування на довгострокову перспективу (5-10 років) на 
основі екстраполяції тенденцій, використання елементів 
аналізу ситуації, що склалася на підприємстві і у 
зовнішньому середовищі, орієнтація на виконання 
довгострокових планів 

3 1960-1990 роки 

Стратегічне планування, 
управління «по цілям» з 
орієнтацією на зовнішнє 
середовище 

Концентрується на аналізі зовнішнього середовища і 
визначенні стратегічних цілей. Наявність «стратегічного 
мислення», увага приділяється не тільки довгостроковому 
прогнозуванню, а поглибленому вивченню ринку, 
конкурентів, потреб споживачів. У плануванні 
використовується програмно-цільовий метод 

4 1990 роки – по 
теперішній час 

Стратегічне управління 
(стратегічний менеджмент) 
Стратегічне планування, що 
пронизує всі системи 
підприємства 

Орієнтація на майбутнє і підготовка майбутнього. Ключові 
стратегічні рішення приймаються швидко і незалежно від 
циклу планування. Випереджуюче управління по 
відношенню до встановлення стратегічних орієнтирів 
діяльності підприємства 
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технологічними циклами в економіці дозволяє
нам встановити взаємопроникнення механізмів
стратегічного управління в процеси розвитку
підприємств і з'ясувати причину зміни поглядів
на підприємство, що спостерігалися в цей пе�
ріод в економічній теорії.

Розкривши сутність змістовного аспекту
стратегічного управління, проведемо більш де�
тальне дослідження його процесу. Кожне
підприємство, приступаючи до стратегічного
управління, сподівається досягти поставлених
перед ним цілей. Але, на практиці, не всі почи�
нання закінчуються успішно. Вся проблемати�
ка в тому, що підприємства маючи стратегічні
напрацювання, не завжди надають їм певний і
усвідомлений вид. Така ситуація характерна
для багатьох вітчизняних підприємств.

Розглянемо детально сутнісне наповнення
і важливість кожного з цих елементів. У су�
часній теорії управління розробці стратегії
підприємства відводиться своє певне місце.
Класичне уявлення процесу стратегічного
управління, по М.Х. Мескону, включає в себе
розгляд його як цілого, що складається з кіль�
кох складових, які взаємодіють між собою.

Професор О.С. Віханскій в своїх роботах
визначає його наступним чином: "Стратегія

підприємства це одна з ключових складових
стратегічного управління. Вибір стратегії і її
реалізація складають основну частину страте�
гічного управління." [1, с. 24]. При цьому під
стратегічним управлінням розуміється таке
управління організацією, яка спирається на
людський потенціал як основу організації, ор�
ієнтує виробничу діяльність на запити спожи�
вачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні
зміни в організації, що відповідають виклику
з боку оточення і дозволяють домагатися кон�
курентних переваг, що в сукупності в резуль�
таті дозволяє організації виживати і досягати
своєї цілі в довгостроковій перспективі [1, с.
42—44]. О.С. Віханскій пропонує наступну
структуру стратегічного управління, зображе�
ну на (рис. 1).

Таким чином, перш ніж приступити до
процесу формування стратегії діяльності
підприємства в умовах ринку необхідно ви�
конати певну роботу для оцінки середовища,
з яким взаємодіє підприємство, визначити
місію та цілі підприємства. Потім на підставі
інформації, отриманої з аналізу навколишнь�
ого середовища, цілей і стратегічного потен�
ціалу,  наявного у даного підприємства
здійснюється вибір найбільш кращої з усіх

Параметри Бюджетування і контроль Довгострокове планування Стратегічне планування Стратегічне управління 

Припущення Минуле повторюється Тенденції зберігаються-
екстраполяція 

Нові явища, тенденції 
передбачувані 

Часткова передбачуваність 
по слабких сигналах 

Тип змін Повільні реакції 
підприємства Порівняємо з реакцією підприємства Швидкі реакції 

підприємства 

Процес Циклічний Реальний час 

Основа 
управління 

Контроль відхилень, 
комплексне управління 

Передбачення зростання, 
основ і можливостей 

Зміна стратегічних 
орієнтирів 

Облік розвитку ринку і 
зовнішнього середовища 

Акцент в 
управлінні Стабільність Передбачення Дослідження Творчість 

Таблиця 3. Еволюція стратегічного управління як самостійної галузі дослідження
та управлінської практики

Аналіз середовища 

Виконання стратегії 

Вибір стратегії Визначення місії та 
цілей 

Оцінка та контроль 
виконання

Рис. 1. Структура стратегічного управління
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можливих альтернативних стратегій, а також
методи контролю її виконання та оцінки її
ефективності.

Наявність у підприємств потенційних
стратегічних ресурсів і можливостей є пред�
метом стратегічного управління, яке спрямо�
ване на перетворення їх в реальні фактори ус�
піху. Шлях від потенційних можливостей до
реальних переваг над конкурентами, які га�
рантують успішний розвиток підприємства,
лежить через складну процедуру розробки і
оцінки необхідної стратегії управління під�
приємством.

Непередбачуваність, нестабільність і ди�
намічність зміни умов господарювання, а також
часом недостатньо повне уявлення керуючого
складу про внутрішні проблеми і резерви
підприємств визначили найбільшу важливість
оцінки факторів зовнішнього і внутрішнього се�
редовища діяльності підприємств як одного з
етапів стратегічного управління та необхід�
ності формування необхідної стратегії в реаль�
них умовах розвитку економічних відносин в
Україні.

ВИСНОВОК
Можна відзначити про суттєві розходжен�

ня у трактуванні різними науковцями етапів
розвитку концепції стратегічного управління
підприємством. Варіація підходів до теоретич�
них трактувань стратегічного управління як
новий елемент бачення розвитку підприємства
значно розширили методологічний інструмен�
тарій менеджменту, доповнили наукову течію
управління, сформулювали нові принципи уп�
равління та визначили нові горизонти завдан�
ня і функції підприємства.

В основі моделі стратегічного управління
представлений орієнтир стратегічних дій, який
за допомогою реалізації стратегічного проце�
су трансформується в результат стратегічно�
го управління. Під час реалізації стратегії
підприємства потрібно задіяти всі структурні
елементи, які входять до структури підприєм�
ства, а саме: управлінський, кадровий, вироб�
ничий, фінансовий та інші. Умовою виконан�
ня цієї моделі буде досягнення конкурентних
переваг підприємства на ринку. Орієнтація
підприємств на вирішення проблем довгостро�
кового зростання і сталого розвитку передба�
чає використання моделей, методів і інстру�
ментів стратегічного управління. На погляд
авторів,  інтеграція цих концептуальних
підходів дозволить підвищити ефективність
використання інструментарію стратегічного
менеджменту.

Література:
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менедж�

мент: человек, стратегия, организация процесс:
учебник. 2�е изд. — М.: "Фирма Гардарика",
1996.� 416 с.

2. Гапоненко А.Л. Стратегическое управле�
ние: учебник / А.Л. Гапоненко., А.П. Панкру�
хин. — 2�е изд. — М.: Изд�во ОМЕГА�Л, 2006.
— 464 с.

3. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент:
учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова — Эко�
номистъ. — 2005. — 416 с.

4. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент:
учебник / А.Т. Зуб. — 2�е изд., перераб. и доп.
— ТК Велби, Изд�во Проспект, 2007. — 432 с.

5. Кузнецов Б.Т. Стратегический менедж�
мент: учеб. пособие / Б.Т. Кузнецов. — М.:
ЮНИТИ�ДАНА, 2007. — 623 с.

6. Лапин А.Н. Стратегическое управление
современной организацией / А.Н. Лапин. — М.:
ООО "Журнал "Управление персоналом", 2006.
— 288 с.

7. Прокопчук Л.О. Стратегический менед�
жмент: учебник для вузов / Л.О. Прокопчук. —
СПб.: Изд�во Михайлова В.А., 2004. — 511 с.

References:
1. Vihanskij, O.S. and Naumov, A.I. (1996),

Menedzhment: chelovek, strategija, organizacija
process [Management: people, strategy, orga�
nization process], 2nd ed, Gardarika, Moscow,
Russia.

2. Gaponenko, A.L. and Pankruhin, A.P.
(2006), Strategicheskoe upravlenie: uchebnik
[Strategic Management: a tutorial], 2nd ed,
OMEGA�L, Moscow, Russia.

3. Sokolova, M.I. and Zajcev, L.G. (2005),
Strategicheskij menedzhment: uchebnik [Strategic
Management: a tutorial], Jekonomist, Moscow,
Russia.

4. Zub, A.T. (2007), Strategicheskij mene�
dzhment: uchebnik [Strategic Management: a
tutorial], 2nd ed, TK Velbi, Izd�vo Prospekt, Mos�
cow, Russia.

5. Kuznecov, B.T. (2007), Strategicheskij mene�
dzhment: ucheb. posobie [Strategic Management:
a tutorial], JuNITI�DANA, Moscow, Russia.

6. Lapin, A.N. (2006), Strategicheskoe up�
ravlenie sovremennoj organizaciej [Strategic
management of the modern organization], Zhurnal
"Upravlenie personalom", Moscow, Russia.

7. Prokopchuk, L.O. (2004), Strategicheskij
menedzhment: uchebnik dlja vuzov [Strategic
Management: a textbook for high schools], Izd�
vo Mihajlova V.A., St. Petersburg, Russia.
Стаття надійшла до редакції 19.01.2015 р.



15
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2015

ВСТУП
 У сучасному світі місце та роль України

залежить від її здатності ефективно реалі�
зувати свої переваги природно�ресурсного
потенціалу у світовому розподілу праці та у
міжнародній конкурентній боротьбі. Стра�
тегія розвитку аграрного сектору України
має бути спрямована на формування ефек�
тивного, ресурсозберігаючого, еколого�без�
печного, соціально спрямованого, науко�
ємного сектору економіки держави, здатно�
го задовольнити потреби внутрішнього рин�
ку та забезпечити провідні позиції на світо�
вому ринку сільськогосподарської продукції

УДК 338.439.5:635.6

О. О. Бойко,
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ECONOMIC�MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMAL SIZE OF SOYBEAN ACREAGE
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З метою визначення оптимальних розмірів посівних площ під соєю в окремих регіонах України побудована
економіко9математична модель, що враховує умови територіальної диференціації кліматичних та ринкових чин9
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та продовольства [4]. Як засвітчили розра�
хунки та дослідження, які були проведені в
попередніх публікаціях, навіть при песимі�
стичному прогнозі попит на сою в Україні
значно перевищуватиме обсяг її виробницт�
ва в 2012 році. Тобто результати прогнозних
розрахунків свідчать про стратегічну не�
обхідність збільшення посівних площ під
сою в Україні. Разом з тим, така політика
повинна проводитися економічно обгрунто�
вано, з урахуванням оптимальної структури
посівних площ залежно від територіальних
та природно�кліматичних особливостей ре�
гіонів держави.
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ОГЛЯД ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями розробки стратегії вітчизняно�
го ринку сої в українській науковій літературі
комплексно не розглядалось [4]. Економічну
ефективність виробництва культури та пробле�
мам формування ринку сої присвячені роботи
Бєляєва О.В. [3], Заболотного О.Г. [6]. Пробле�
ми агротехнічного характеру, біологічного по�
тенціалу культури, економічних характеристик
сортів сої досліджували такі українські вчені,
як А.О. Бабич [1], А.А. Побережна [2], а також
В.Ф. Петриченко [8], В.І. Заверюхін [7], В. та
інші. Із зарубіжних авторів науковий інтерес
представляють роботи Berglund D.R. [9]. Про�
те, враховуючи період бурхливого розвитку
соєвиробництва в Україні та процеси євроінтег�
рації і глобалізації вітчизняної економіки, взає�
мозв'язок і взаємовплив цих явищ потребує
гнучкого пристосування до міжнародної кон�
курентної боротьбі, забезпечивши участь у ви�
рішенні світових продовольчої, енергетичної та
екологічної проблем на основі взаємовигідних
партнерських відносин [4].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Беручи до уваги недостатнє висвітлення в

українській науковій літературі напрямів стра�
тегічного розвитку соєвиробніцтва, завданням
статті стала побудова оптимізаційної економ�
іко�математичної моделі, яка дозволить визна�
чити оптимальну структуру розподілу земель
по регіонах з урахуванням обмежень фінансо�
вих ресурсів на їх обробіток та отримання при�
бутку при встановленій ціни реалізації, що в
свою чергу і буде основою для розробки стра�
тегії розвитку соєвого підкомплексу України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наказом Мінагрополітики України № 336/
53 від 28.05.2008 р. затверджено галузеву про�
граму "Соя України 2008—2015", яка визначи�
ла одним із напрямів виробництва сої проведен�
ня оптимізації посівних площ та забезпечення
їх раціонального використання з огляду на еко�
номію витрат та зростанні прибутків при корот�
коротаційних сівозмінах "соя�пшениця", "соя�
кукурудза", "соя�ячмінь".

При цьому сприятливість умов вирощуван�
ня є одним із вагомих чинників, що забезпечу�
ють достатність ефективної роботи аграрного
сектору в різних регіонах України.

Зважаючи на експортну орієнтацію сої та
зростаючі потреби внутрішнього ринку в ре�
гіонах України, спостерігається тенденція до

росту посівних площ. Проте зростання
кількості площ не завжди відповідає тенден�
ціям росту валового збору і ефективністю
продажу за результатами маркетингового
року.

Основними факторами тут є низька уро�
жайність культури, обумовлена втратами по�
сівів, а також диспропорція витрат на вирощу�
вання та реалізаційних цін. У зв'язку з цим
збільшення посівних площ в регіонах має бути
узгодженим із фінансовими показниками гос�
подарської діяльності, що в цілому забезпе�
чить максимальний прибуток від виробництва
при дотриманні відповідного рівня урожай�
ності по даному регіону виходячи із природ�
но�кліматичних характеристик. Тому необхі�
дним є побудова оптимізаційної економіко�
математичної моделі, яка дозволить визначи�
ти оптимальну структуру розподілу земель по
регіонах з урахуванням обмежень фінансових
ресурсів на їх обробіток та отримання прибут�
ку при встановленій ціни реалізації для роз�
рахунку різноманітних схем розподілу площ
посівів.

В основу запропонованої моделі покладе�
но принцип розподілу посівних площ під сою
по регіонах України для отримання максималь�
ного прибутку. Невідомою є величина посівної
площі (xi) під сою в кожному і�му регіоні Ук�
раїни. Урожайність (Yri) є величиною обчисле�
ною згідно з природно�кліматичними умовами
заданого і�го регіону. Тоді валовий збір сої по
і�му регіону можна оцінити як добуток уро�
жайності та посівної площі — Yri×xi.. Різниця
між ціною реалізації 1 ц сої (qi) та повною со�
бівартістю 1 ц сої (si) оцінює частку прибутку,
що отримується від виробництва 1 ц сої по і�му
регіону. Тоді, критерій оптимізації — максимум
прибутку [74, с. 32] від виробництва сої обчис�
люється як сума добутків валового збору сої
та частки очікуваного прибутку по всіх і�тих
регіонах України:

)sq(xYrP iii

n

1i
i −××=∑

=
 → max (1),

де Р — прибуток з виробництва сої в Ук�
раїні, тис. грн.;

Yri — урожайність сої в і�мy регіоні Украї�
ни, ц/га;

xi — посівна площа сої в і�му регіоні Украї�
ни, га;

si — повна собівартість виробництва 1 ц сої
в і�му регіоні України, тис. грн.;

qi — ціна реалізації 1 ц сої в і�му регіоні Ук�
раїни, грн.;

26,1i =  — змінна, що визначає розподіл регіо�
нів по виробництву сої.



17
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2015

Розрахунок оптимального розміру посівних
площ для досягнення максимального прибут�
ку враховує систему обмежень:

1. Обмеження по зростанню очікуваних
розмірів валового збору сої. Включення да�
ного обмеження передбачає розрахунок оп�
тимального розміру посівних площ (xi) за
умови отримання валового збору не меншо�
го ніж очікуваний (di) у відповідності до вста�
новленого планового (прогнозованого) рівня
урожайності (Yri) в заданому регіоні Украї�
ни:

(2),
де di — валовий збір сої в і�му регіоні Ук�

раїни, ц;
2. Обмеження по розміру граничних витрат.

Включення даного обмеження передбачає, що
на виробництво сої у заданому і�му регіоні має
бути прогнозовано встановлений бюджет ви�
трат (s_maxi), ресурс якого може бути викори�
станий повністю або частково (менше прогноз�
ного рівня). Обмеження по розміру граничних
витрат має вигляд:

(3),
s_maxi — максимальний розмір повних ви�

трат на виробництво сої по і�тих регіонах
України, тис. грн.

si — повна собівартість виробництва 1 ц сої
в і�му регіоні України, тис. грн.;

3. Обмеження по виконанню плану реалі�
зації. Дане обмеження передбачає, що кількість
сої, виробленої у і�му регіоні (Yri×xi) України,
може бути реалізованою на ринку за встанов�
леною ціною (qi). Відповідно очікуваний розмір
реалізації сої у і�му регіоні складе Yri×xi×qi,
що має бути не меншим ніж розмір виручки від
реалізації (gi) встановлений на основі очікува�
ного попиту. Слід зазначити, що у разі знижен�
ня попиту на сою, показник виручки (gi) має
бути відкорегований у відповідності до бюдже�
ту очікуваних доходів:

(4),

qi — ціна реалізації 1 ц сої в і�му регіоні Ук�
раїни, , грн.;

gi — виручка від реалізації сої в і�му регіоні
України, , тис. грн.

4. Обмеження по дотриманню прибутково�
го рівня реалізаційної ціни. Включання даного
обмеження передбачає проведення оптималь�
ного розрахунку на встановленому рівні при�
бутковості:

(5),

де si — повна собівартість виробництва 1 ц
сої в і�му регіоні України, тис. грн.;

qi — ціна реалізації 1 ц сої в і�му регіоні Ук�
раїни, грн.;

ri — коефіцієнт співвідношення ціни реалі�
зації та повної собівартості 1 ц сої.

Так, якщо реалізаційна ціна 1 ц сої (qi), що
сформувалась на ринку, перевищує повну со�
бівартість 1 ц сої (si), модель включає її для роз�
рахунку як таку, що забезпечує певний рівень
прибутковості. Якщо реалізаційна ціна 1 ц сої
(qi), що сформувалась на ринку, є меншою за
повну собівартість 1 ц сої (si), модель включає
її для розрахунку з урахуванням коефіцієнту
(ri) співвідношення ціни реалізації та повної
собівартості 1 ц сої. Значення цього коефіціє�
нту приймають у межах . При ri=1 мо�
дель включає в розрахунок ціну на рівні повної
собівартості, тобто обчислює ціну на рівні без�
збитковості. Граничне значення коефіцієнту
зростання ціни (ri=Rmax) встановлюють при
необхідності, якщо розрахунок моделі вимагає
встановлення ціни на заданому рівні прибутко�
вості.

5. Обмеження по сукупному розміру зібра�
ної площі сої в Україні. Дане обмеження перед�
бачає отримання сумарного розміру оптималь�
ної площі під посіви сої по Україні у межах від
сумарних прогнозованих зібраних площ до су�
марних фактично засіяних по Україні:

(6).

6. Дотримання умови невід'ємності змінних:
(7).

На основі розробленої моделі проведено
моделювання оптимального розрахунку по�
сівних площ, що дозволяють визначити мож�
ливий очікуваний рівень прибутку від реалізації
зібраної з даних площ сої.

Моделювання грунтувалось на ітеративних
розрахунках [54, с. 421—433] по результатах
виробництва сої в Україні у розрізі 25 облас�
тей та м. Києва за період 2008—2012 рр. з вико�
ристанням табличного процесора Microsoft
Excel та його надбудови "Пошук рішення". При
розрахунках було оцінено існуючій стан вироб�
ництва сої при зафіксованих цінах поточного
періоду та стан виробництва при рівні цін не
менше повної собівартості

Територіальна диференціація розмірів по�
сівних площ сої суттєво впливає на формуван�
ня ціни реалізації та розмір очікуваного при�
бутку в цілому по Україні. В ряді областей роз�
мір посівів сої не може забезпечити необхідний
рівень прибутковості. Так, у середньому за
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2008—2010 рр. по Одеській області спостеріга�
лось щорічне зменшення посівних площ на 22%,
при цьому співвідношення ціна/собівартість
коливалось у межах від 0,5 до 0,7, тобто реалі�
заційна ціна складала від 50% до 70% повної
собівартості 1 ц сої. При цьому за цих три роки
в області втрати посівної площі, з якої збира�
ли урожай склали 48%.

За аналізом оптимального плану, збільшен�
ня посівів у даній площі не відповідає витратам
на їх обробку, в зв'язку з чим втрати площі
посівів можуть досягти граничного рівня 67%.
У 2008—2009 рр. схожа тенденція відбулась у
Донецькій та Луганській областях. Не зважа�
ючи, на поліпшення ситуації у 2010—2012 рр.
Для даних областей за розрахунком оптималь�
них характеристик прибутковості є значним
ризик втрат посівів 49%.

Значним ризиком посівів характеризують�
ся також Львівська (до 55%) та Миколаївська
(до 34%) області. Окремо слід виділити Сумсь�
ку область, яка протягом 2008—2012 рр. не до�
сягла відповідного рівня прибутковості за ра�
хунок значного перевищення повної собівар�
тості 1 ц сої над її реалізаційною ціною, незва�
жаючи на позитивну динаміку росту посівних
площ і валового збору.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

 Таким чином, результати моделювання по�
казали, що посівні площі під сою реалізують
повність свій потенціал в таких областях Украї�
ни, як Вінницька, Волинська, Житомирська,
Київська, Кіровоградська, Полтавська, Хер�
сонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівсь�
ка та АР Крим. У таких областях, як Донецька,
Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська
істотної уваги потребує цінова політика, оскіль�
ки коливання відхилень цін реалізації по відно�
шенню до рівня витрат в сторону зменшення є
основним чинником в отриманні майбутніх
збитків. В інших областях України розміри по�
сівних площ є пропорційними в отриманні при�
бутків і встановлені розмірів посівних площ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективна діяльність аграрних підпри�

ємств, з метою забезпечення продовольчої без�
пеки країни та виходу на світові ринки збуту,
можлива за умови оновлення та модернізації
їх матеріально�технічної бази (далі — МТБ).

Технічне забезпечення сільськогосподарсь�
ких товаровиробників вимагає докорінних змін,
що досить актуально, враховуючи сучасні особ�
ливості розвитку МТБ аграрних підприємств.
Забезпечення соціальних стандартів життя на�
селення та збереження земельних ресурсів
країни можливе за умов інвестиційно�іннова�
ційної моделі розвитку господарюючих су�
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ECONOMIC NATURE, CONTENT AND COMPONENTS OF MATERIAL AND TECHNICAL BASIS
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

На основі логічного аналізу та узагальнення тлумачень, які даються вітчизняними та зарубіжними науковцями на
предмет відповідності реально існуючому економічному явищу, розглядається сутність економічної категорії "матері9
ально9технічна база аграрного підприємства". Досліджуються її відмінні та спільні риси з іншими економічними кате9
горіями, що беруть участь у виробничо9господарській діяльності аграрних підприємств, а також понятійно9терміноло9
гічний апарат у частині визначення категорії "матеріально9технічна база аграрного підприємства", що на відміну від
існуючих підходів, подається як сукупність уречевлених засобів та предметів праці, що використовуються аграрним
суб'єктом господарювання у своєму соціально9економічному розвитку при здійсненні виробничої, комерційної, при9
родоохоронної, інноваційної та іншої господарської діяльності. МТБ аграрного підприємства формують земля, будівлі
і споруди, техніко9технологічні одиниці машинно9тракторного парку, інженерно9конструктивні елементи зрошуваль9
них та осушувальних систем, сільськогосподарські рослини та тварини, мінеральні та органічні добрива, засоби захис9
ту рослин та тварин, належні підприємству одиниці виробничої та соціальної інфраструктури, інші уречевлені засоби
та предмети праці, що забезпечують здійснення виробничо9господарської та рекреаційної діяльності підприємств.

On the basis of logical analysis and synthesis of interpretations that are given to domestic and foreign scholars for
compliance with existing real economic phenomenon, considered the essence of economic categories "material base of
agricultural enterprises." We study its excellent and similarities with other economic categories involved in production
and business activities of agricultural enterprises, as well as concepts and terminology in the definition of "material base of
agricultural enterprises", in contrast to existing approaches, served as set of materialized labor, equipment and items used
agricultural entity in its socio9economic development in the implementation of industrial, commercial, environmental,
innovation and other economic activities. MTB agricultural enterprises form land, buildings and structures, technical and
technological unit tractor fleet, engineering and elements of irrigation and drainage systems, agricultural plants and animals,
mineral and organic fertilizers, pesticides and animal production units appropriate to the enterprise and social infrastructure,
tools and other objects materialized labor that are engaged in production and economic and recreational activity.

Ключові слова: матеріально4технічна база, ресурсний потенціал, виробничий потенціал,
виробничий процес, продуктивні сили.

Key words: material and technical base, resource potential, production potential production
process, the productive forces.

б'єктів в сільському господарстві, що дозволить
створити сучасну та високоефективну МТБ аг�
рарних підприємств.

Вивчення її сутності відіграє в даному про�
цесі не останню роль, адже процес формуван�
ня та ефективного використання матеріально�
технічних ресурсів є неможливим без дослід�
ження змісту та складових частин МТБ аграр�
них підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження питань сутності МТБ сільсь�
когосподарських товаровиробників одержало
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широке відображення у вітчизняній та за�
рубіжній економічній літературі, зокрема при�
свячено роботи наступних науковців: В.Г. Ан�
дрійчука, П.Т. Саблука, Я.С. Гукова, М.П. Са�
хацького, І.О. Банєвої, І.К. Тальє, В.А. Горєми�
кіна, Е.В. Червен, О.В. Шебаніна, О.Ю. Єрма�
кова, Г. Емітаука, Ф. Голлопа та ін. Проте нау�
кове обгрунтування сутності МТБ сільськогос�
подарських підприємств висвітлено недостат�
ньо, особливо враховуючи сучасні особливості
останньої.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дослідження теоретико�методологічних

основ формування та розвитку матеріально�
технічної бази аграрних підприємств передба�
чає з'ясування економічної сутності, змісту та
функцій відповідної категорії, виявлення її су�
часних особливостей та прояву характерних
рис, а також здійснення методичного забезпе�
чення в частині оцінки економічної ефектив�
ності використання МТБ господарюючими су�
б'єктами. Розкриття сутності економічної ка�
тегорії "матеріально�технічна база аграрного
підприємства" включає наведення існуючих
визначень та тлумачень щодо відповідного яви�
ща реальної економіки і виділення його основ�
них змістовних рис на основі наукового уза�
гальнення. Дослідження формування та вико�
ристання МТБ аграрних підприємств має на
меті визначення суті та характерних рис даних
економічних процесів в економічно само�
стійних аграрних формуваннях різних форм
власності і господарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Визначення змісту категорії МТБ аграрних

підприємств передбачає з ясування сутності
таких понять, як "база", "матеріальна", "техні�
чна".

Відповідно до енциклопедичного словника
слово "база" походить від грецького слова, що
перекладається як "основа" [12, с. 27].

Згідно з тлумачними словниками сучасної
української мови термін "база" означає:

1. Нижня, розширена частина колони або
стовпа.

2. Основа, грунт на яких виникає або роз�
вивається те чи інше явище; сукупність умов не�
обхідних для існування чого�небудь (сукуп�
ність матеріальних ресурсів, необхідних для
розвитку чого�небудь) [2, с. 55].

Згідно з цим джерелом "МТБ — це сукуп�
ність деяких засобів устаткування, за допомо�
гою яких відбувається процес відтворення".
Вважаємо, що у даному визначенні це тлума�

чення є досить вузьким та таким, що здебіль�
шого підійде до простого промислового вироб�
ництва. Через те, що воно передбачає наявність
станка для виготовлення заготовок чи деталей.
У сільському господарстві щодо МТБ таке виз�
начення не є прийнятним.

Термін "матеріально" є прислівником до
прикметника "матеріальний", що в свою чергу
утворений від іменника "матеріал", який озна�
чає те, з чого що�небудь виготовляють, вироб�
ляють, будують тощо; сировина [2, с. 651].

Згідно з енциклопедичним словником, мате�
ріальні ресурси — основні та оборотні засоби
виробництва, які використовуються (або мо�
жуть бути використані) у виробничому процесі
та формують його матеріально�речову базу [8,
с. 463].

Тлумачення терміну "технічна", що є прик�
метником до слова "техніка", тобто пов язаний
з технікою і в сучасній українській мові перед�
бачає:

1. Сукупність засобів і знарядь праці, що
застосовуються в суспільному виробництві та
призначені для створення матеріальних цінно�
стей. // Галузь людської діяльності пов язана з
вивченням, застосуванням і вдосконаленням
засобів і знарядь праці // Галузь застосування
засобів і знарядь праці того чи іншого виду.

2.  Сукупність машин, механізмів, механіч�
них пристроїв, апаратів, окрема машина або
механізм.

3. Сукупність прийомів, навичок, що засто�
совуються в певній діяльності, в певному ре�
меслі, мистецтві [2, с. 1448].

Таким чином, МТБ являє собою сукупність
засобів і знарядь праці, машин, механізмів, апа�
ратів та того, з чого що�небудь виготовляють,
що є основою такого економічного явища, як
виробничий процес.

Засоби праці є складовою МТБ, що прий�
мають участь у виробництві продукції не мен�
ше одного виробничого циклу, за кожен з яких
вони втрачають тільки частину своєї вартості,
але зберігають свою натуральну форму і спо�
живну вартість. До засобів праці відносять різні
інструменти, механізми, двигуни — саме те, що
допомагає людям виробляти товари і надавати
послуги. Предмети праці, тобто такі складові
матеріально�технічної бази як насіння, добри�
ва, засоби захисту рослин і тварин та інші, бе�
руть участь в процесі виробництва лише одно�
го разу і повністю втрачають свою споживну
вартість протягом одного виробничого циклу.
Тому предмети праці переносять свою вартість
на вироблену продукцію в повному обсязі і
змінюють свою натуральну форму. До пред�
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метів праці належить все те, на що людина спря�
мовує свою працю, з чого саме виготовляється
продукція: лісоматеріали, вугілля, нафта, ме�
тал.

Згідно з Економічним сільськогосподарсь�
ким словником "МТБ — сукупність речових
елементів (предметів і засобів праці) високо
розвинутих продуктивних сил суспільства в
органічному зв'язку з суспільно�економічними
формами їх використання [15, с. 139—140].
Створення МТБ означає "цілковиту електри�
фікацію країни і вдосконалення на цій основі
техніки, технології і організації суспільного ви�
робництва в усіх галузях народного господар�
ства; комплексну механізацію виробничих про�
цесів, все повнішу їх автоматизацію; широке за�
стосування хімії; організаційне поєднання на�
уки з виробництвом".

Щодо визначення в Економічному енцикло�
педичному словнику [8, с. 463] терміну "мате�
ріально�технічна база", то вона являє собою су�
купність матеріально�речових елементів про�
дуктивних сил, що використовуються для ство�
рення матеріальних благ та надання послуг.
Головним елементом МТБ виробництва є ос�
новні виробничі фонди: будівлі, виробничі спо�
руди, обладнання, машини, транспортні засо�
би, в тому числі в сільському господарстві —
багаторічні насадження, робоча, продуктивна
худоба — в матеріально�речовій і вартісній
формах.

Вчений�економіст С.І. Михайлов надає та�
кого визначення: "МТБ являє собою сукупність
речових елементів та енергії, за допомогою
яких люди створюють продукцію". Вона вклю�
чає в себе: землю, іригаційні, осушувальні та
інші меліоративні системи, трактори, комбай�
ни і т.д. [7, с. 93]. У даному випадку спірним по�
стає віднесення до МТБ енергії, бо остання
може бути не уречевленою.

У радянській літературі під МТБ розуміли
сукупність засобів праці, що використовують�
ся в тій чи іншій галузі виробництва, за допо�
могою яких люди виробляють матеріальні бла�
га [6, с. 34]. Засобами праці є всі речі якими
людина діє на предмет своєї праці і видозмі�
нює. Сюди входять знаряддя праці, земля, ви�
робничі будівлі, споруди, дороги, канали,
склади і т.д. Зі всієї сукупності засобів праці
найбільшу роль в розвитку суспільного вироб�
ництва і створення матеріальних благ відігра�
ють знаряддя виробництва, тобто машини,
трактори, комбайни, сільськогосподарський
інвентар. У своїй сукупності механічні засоби
праці складають кісткову і мускульну систе�
му виробництва.

В економічній літературі вона нерідко ви�
значається як велике машинне виробництво в
промисловості, сільському господарстві, буді�
вництві та інших галузях народного господар�
ства. Окремі автори МТБ сільського господар�
ства ототожнюють з його продуктивними си�
лами. За їх думкою " ... сутність МТБ сільсько�
го господарства можна визначити як су�
купність речових елементів продуктивних сил
в їх органічній єдності з суб єктивними і сусп�
ільними факторами виробництва [1, с. 109]. В
цьому визначенні наведена сутність продуктив�
них сил і суспільних умов їх функціонування.
Якщо під "суб єктивним" фактором розумієть�
ся робоча сила, то її поєднання з "речовими
елементами", тобто із засобами виробництва і
складають продуктивні сили, а характер цього
сполучення — виробничі відносини.

Як зазначає Онищенко О.В., основу діяль�
ності підприємства становлять виробничі про�
цеси, в яких беруть участь засоби і предмети
праці та природа. Основним завданням будь�
якого підприємства є ефективне поєднання го�
ловних елементів виробництва для отримання
високих кінцевих результатів виробничого про�
цесу, завдяки якому створюється продукція та
задовольняються потреби населення [9, с. 182].

МТБ є складовою частиною виробничого
процесу. Разом з цим у сільськогосподарсько�
му виробництві використовують природні про�
цеси, які вимагають затрат часу.

Процес виробництва являє собою процес
використання людиною технічних засобів, що
відбувається з участю природних процесів.
Процес формування і ефективного викорис�
тання МТБ — важлива ділянка організації
сільськогосподарського виробництва. Вироб�
ництво продукту відбувається при наявності
трьох факторів, з яких важлива роль належить
матеріально�технічним ресурсам. Вони є зв'я�
зуючою ланкою між землею та людиною, зас�
тосовуючи які остання має можливість вплива�
ти на першу, створюючи кінцевий продукт та
показують стан та рівень розвитку МТБ
сільськогосподарських підприємств. Адже
саме наявність предметів та засобів праці,
їхнього складу та структури, ефективність за�
стосування визначають результат господарю�
вання аграрних підприємств.

Матеріально�технічні ресурси представлені
засобами і предметами праці, необхідними для
створення кінцевого продукту на всіх стадіях
виробництва від запасів до готової продукції.
Тому значимість їх для підприємства є досить
значною. Матеріально�технічні ресурси — це
сукупність засобів і предметів праці, що функ�
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ціонують в агропромисловому комплексі і за�
безпечують відтворювальні процеси [13, с. 86].

При виробництві продукції сільського гос�
подарства підприємства застосовують різні
складові матеріально�технічних ресурсів (сиро�
вину, паливо, різні матеріали, технічні засоби
та ін.). Потрапляючи у виробництво все це пе�
ретворюється на кінцеву продукцію чи надані
послуги, поступово витрачаючись і вимагають
поповнення та оновлення. Процес виробницт�
ва в аграрній сфері включає в себе застосуван�
ня МТБ, яка складається з "машин, механізмів,
обладнання, устаткування, технологічні комп�
лекси та лінії, які використовуються при
сільськогосподарському виробництві, для про�
ведення робіт з вирощування, збирання, збері�
гання та переробки сільськогосподарської про�
дукції".

МТБ сільськогосподарського виробництва
є більш ширшим поняттям на відміну від мате�
ріально�технічних ресурсів, адже включає в
себе не лише запаси до яких належить сирови�
на, матеріали, комплектуючі, напівфабрикати,
а й такі фактори виробництва, як земля, твари�
ни, рослини та інші.

Земля є головним складовим елементом
МТБ, адже без неї неможливо здійснювати
процес виробництва сільськогосподарської
продукції. Саме така її природна властивість,
як родючість забезпечує умови для вирощуван�
ня сільськогосподарських культур. Рослини та
тварини також є частинами МТБ, адже без них,
як і без землі діяльність сільськогосподарських
підприємств є неможливою. МТБ не є проста
сукупність набору речових елементів. Ці еле�
менти завжди існують реально як складна сис�
тема, що має певну структуру, тобто певні
співвідношення і пропорції, взаємовідносини і
взаємозв язки, що складають її підсистеми
різного рівня.

Структура матеріального виробництва, го�
ловним чином в її функціональному і галузе�
вому аспектах, відображає і реалізує техноло�
гію матеріального виробництва. Відповідно
технологія і організація виробництва, не явля�
ючись речовими елементами продуктивних сил,
тим не менш інтегрально пов язані з МТБ
сільського господарства виробництва як з сис�
темною сукупністю, функціонуючої в процесі
виробництва.

Важливим складовим елементом сучасного
виробництва є наука, яка все більше перетво�
рюється в безпосередню продуктивну силу.
Тому логічним є твердження, що техніка, яка
використовується в процесі наукових дослід�
жень, стає разом із засобами праці складовим

функціональним елементом матеріальних про�
дуктивних сил. Відповідно і МТБ сфери науко�
вих досліджень в галузі сільського господарства
повинна бути визнана складовою частиною МТБ
сільськогосподарських підприємств [6].

Функціональна структура МТБ сільськогос�
подарських підприємств складається у взає�
модії з наступних елементів: енергетична база
виробництва, засоби і предмети праці, техно�
логія і інформація, організація виробництва.

Характеризуючи категорію "МТБ", потріб�
но розмежувати її з категоріями "продуктивні
сили", "виробничі ресурси", "виробничий, ре�
сурсний та економічний потенціал", "активи",
"капітал". Відмінності у підходах у визначенні
даних понять існують і на сьогоднішній день.
Тому з ясування суті цих понять, їх схожостей
та відмінностей також допоможе дати більш
чітке визначення кожному з них.

МТБ представляє собою складову частину
продуктивних сил даного суспільства. Продук�
тивні сили включають в себе засоби виробниц�
тва, за допомогою яких створюються матері�
альні блага, а також людей, які застосовують
дані засоби виробництва для виготовлення ма�
теріальних благ (їжі, одягу, житла і т.д.). МТБ
включає в себе лише засоби виробництва (за�
соби і предмети праці), тому ототожнення її із
продуктивним силами, до складу яких входять
і трудові ресурси, є некоректним, адже вона є
лише складовою їх частиною.

Речові елементи продуктивних сил створю�
ються і удосконалюються людиною. Суб'єкт
процесу виробництва — людина, використову�
ючи МТБ, організовує та здійснює процес ви�
робництва. Таким чином, людина безпосеред�
ньо взаємодіє з МТБ, однак не є її складовою
частиною.

За тлумачно�термінологічним словником
поняття "ресурси" означає всі засоби, запаси,
можливості, джерела чого�небудь, включаючи
природні, інтелектуальні і технологічні, які
можуть бути застосовані в господарській діяль�
ності [4, с. 325].

Категорію потенціал почали використову�
вати в науці в кінці 70�х — на початку 80�х років
XX століття. Є значна кількість його характе�
ристик: економічний, науково�технічний, ре�
сурсний, виробничий, інформаційний та інші.

Потенціал (від лат. Potentia — сила) — су�
купність наявних засобів, можливостей у
певній галузі [12]. Найбільш чітке визначення
виробничому потенціалу дав П.Осіпов: " вироб�
ничий потенціал являє собою сукупність вироб�
ничих ресурсів, поєднаних для цілеспрямова�
ної творчої діяльності [10, с. 36].
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Кожен вчений трактує зміст термінів під
власне дослідження, з метою найповнішого
розкриття проблеми, що вивчається. Саме
тому, як зауважує німецький професор Лутці
Крушвіц, "....не має правильного чи неправиль�
ного визначення. Терміни можна створювати
лише враховуючи наші цілі" [5, с. 2].

У вузькому сенсі можна сказати, що термін
"потенціал" — це можливості, потужність,
сила, а використовуючи широке трактування —
це джерела можливостей, засобів, що можна
привести в дію з метою досягнення певного зав�
дання чи мети. За словами вчених економістів�
аграрників ресурсний потенціал сільського гос�
подарства включає в себе сільськогосподарські
угіддя, матеріальні і трудові ресурси. Ресурс�
ний потенціал сільського господарства є мате�
ріально�речовою основою виробничого потен�
ціалу, що в свою чергу вказує на можливості
підприємства виготовляти певний обсяг про�
дукції. Тобто виробничий потенціал показує не
реальні отримані результати виробництва, а
його потенціальні можливості для досягнення
поставлених цілей. Економічний потенціал в
свою чергу являє собою сукупність економіч�
них можливостей, що можуть використовува�
тися для досягнення певних цілей [3].

Отже, МТБ є більш вузькою категорією по�
рівняно з іншими економічними термінами, що
вказані вище. Вона включає в себе засоби і зна�
ряддя праці, що використовуються у процесів
виробництва, а також забезпечують надходжен�
ня необхідної інформації та інновацій для
здійснення різнопланової виробничо�госпо�
дарської діяльності. Дана категорія не включає
в себе трудові ресурси, а також не є певною мож�
ливістю чи джерелом на відміну від "потенціа�
лу". Категорія "активи" являє собою ресурси, що
контролюються підприємством і використання
яких, як очікується, приведе до отримання еко�
номічної вигоди у майбутньому. Категорія "ка�
пітал" позначає кошти, що вкладені у відтворен�
ня основних та оборотних засобів, а також в
землю, працю та управління або визначається ще
як сума коштів, необхідних для започаткування
та здійснення процесу виробництва.

Як вказує Топіха І.Н. [14, с. 86], "МТБ аг�
рарних підприємств — це велике машинне ви�
робництво, сукупність засобів та предметів
праці, що використовуються в сільськогоспо�
дарському виробництві, тобто все те, що К.
Маркс називав "кістяком та мускульною сис�
темою виробництва". Вона включає речові еле�
менти продуктивних сил галузі і створює
відповідні матеріальні умови для виробництва
сільськогосподарської продукції.

Як наголошує Примак Т.О.: "МТБ підприє�
мства — це сукупність необхідних для вироб�
ничого процесу засобів виробництва (устатку�
вання, приладів, різноманітних транспортних
засобів, допоміжних підприємств, під їздних
шляхів, тощо)". МТБ за цим визначенням вклю�
чає в себе три групи засобів виробництва, від
яких значною мірою залежить діяльність кон�
кретного підприємства. Це рухомий склад,
під'їздні шляхи та виробничо�технічна база [11,
с. 24].

За твердженням С.І. Михайлова, "МТБ яв�
ляє сукупність речових елементів та енергії, за
допомогою яких люди створюють продукцію.
Вона включає: землю, іригаційні, осушувальні
та інші меліоративні системи, трактори, ком�
байни, автомобілі, двигуни та інші засоби ме�
ханізації і електрифікації сільськогосподарсь�
кого виробництва; засоби хімізації; робочу і
продуктивну худобу, виробничі будівлі і про�
мислові споруди, багаторічні насадження, на�
сіння, корми; виробничий і господарський еле�
мент" [7, с. 92].

На нашу думку, до складових МТБ також
слід віднести відповідні засоби, що забезпечу�
ють надходження інформації, інновацій та на�
укових розробок, без яких на сьогоднішній
день неможливо досягти значних успіхів у ви�
робництві сільськогосподарської продукції.
Адже володіючи інформацією про інноваційні
технології, нову техніку та знаючи про їх пра�
вильне застосування, що може дати наука,
можна більш ефективно використовувати всі
інші складові МТБ.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведення узагальнень

підходів науковців щодо сутності та змісту
МТБ аграрного підприємства дозволяє її трак�
тувати як уречевлену сукупність засобів та
предметів праці, що використовуються аграр�
ним суб'єктом господарювання у своєму со�
ціально�економічному розвитку при здійсненні
виробничої, комерційної, інноваційної, приро�
доохоронної та іншої господарської діяль�
ності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Національна безпека України забезпечуєть�

ся шляхом проведення виваженої державної
політики відповідно до прийнятих в установле�
ному порядку концепцій, стратегій і програм у
політичній, економічній, соціальній, воєнній,
екологічній, науково�технологічній, інфор�
маційній та інших сферах.

Сьогодні будь�яка сфера розвитку вироб�
ництва має екологічний вимір, відображає взає�
модію технічних і природних комплексів і є
об'єктом для вивчення інженерною екологією
[1].

Так, сільськогосподарське виробництво в
екологічному відношенні обумовлює прояв де�
яких процесів, що виражаються в забрудненні
поверхневих і грунтових вод, ерозії грунтів і
деградації природних ландшафтів. Механізація
внесення реакційно�активних добрив без відпо�
відних попереджувальних і охоронних заходів
зумовлює зниження запасів гумусу в грунті і її
загальної родючості.
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У статті проаналізовано питання забезпечення екологічної безпеки, сталого розвитку, екологізації агропромислово9
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необхідність постійного моніторингу за екологічно несприятливими процесами в АПК, розробки заходів, спрямованих на
екологічно безпечне функціонування об'єктів АПК, формування екологічного світогляду в сучасних умовах господарю9
вання. Запропоновано застосування інтегрованого підходу, який має бути сконцентрований на всіх ланках виробництва
продовольства та доведення його до безпосереднього споживача. Розглянуто стратегічні пріоритети розвитку АПК Ук9
раїни, адже метою інноваційного розвитку аграрного сектора має стати кардинальне підвищення віддачі від наявних у
країні ресурсів за рахунок застосування технологічних, організаційних та інших інновацій. Зроблено висновки щодо не9
обхідності вирішення проблем структурних перетворень в умовах глобальних змін зовнішнього середовища, значення і
ролі даної галузі у забезпеченні продовольчої і екологічної безпеки.
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strategic priorities of agricultural development Ukraine in the works of local scientists. Specified the need for continuous
monitoring of environmentally unfavorable processes in agriculture, development of measures for environmentally safe
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Основним причинами погіршення екологі�
чної ситуації, на думку Малика М. і Хвесика М.,
є відсутність прогресивних технологій, недо�
тримання науково обгрунтованих сівозмін, пе�
ревага монокультури в деяких агропідприєм�
ствах; низькі норми внесення органічних доб�
рив; порушення технології застосування міне�
ральних добрив і пестицидів; збільшення площ
кислих, засолених, техногенне забруднених
земель через призупинення робіт із вапнуван�
ня та гіпсування грунтів, значне поширення
ерозійних процесів [2].

На думку Положенцевої К. [3], базовим
стратегічним орієнтиром АПК має бути перехід
підприємств і організацій комплексу на режим
стійкого розвитку на основі модернізації ви�
робничого потенціалу, впровадження прогре�
сивних індустріальних технологій виробницт�
ва сільськогосподарської продукції, створен�
ня умов для підвищення прибутковості сіль�
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ськогосподарського виробництва, динамічно�
го соціального розвитку сільських районів.

Проте, як звертають увагу Маєвський В., Ме�
льнік О., Черніченко О., такі важливі питання як
забезпечення екологічної безпеки, сталого роз�
витку, екологізації агропромислового виробниц�
тва не враховані [4; 5; 6]. Але саме ці питання є
надзвичайно актуальними і вимагають негайно�
го розв'язання. Необхідно зазначити, що дані
положення потребують конкретизації та розроб�
ки законодавчих актів, відповідних державних
програм розвитку і підтримки. Даний висновок
обумовлений загостренням проблем екологічної
безпеки, посиленням тенденцій деградації грун�
тового покриву, забрудненнями, ерозіями.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Найважливішим завданням аграрної науки

є розробка і вдосконалення технологій, які доз�
воляли б отримувати сільськогосподарську
продукцію з вмістом радіонуклідів в безпечних
для здоров'я людини кількостях, вирішувати
екологічні проблеми, наслідки яких призводять
до корінної зміни водного, теплового і агро�
хімічного режимів території, глибокої зміни
структури і стану природних ландшафтів.

Забезпечення біосферносумісного земле�
робства на меліорованих землях є одним з важ�
ливих завдань, реалізація якого залежить і від
розробки екологічно спрямованих технологій.
Причиною забруднення природного середови�
ща є викиди шкідливих речовин від пересувних
джерел і стаціонарних об'єктів АПК, у тому
числі тваринницьких, переробних і ремонтно�
обслуговуючих підприємств.

Все це потребує постійного моніторингу за
екологічно несприятливими процесами в АПК,
розробки заходів, спрямованих на екологічно
безпечне функціонування об'єктів АПК, фор�
мування екологічного світогляду.

Отже, ціль полягає у наступному: проана�
лізувати аспекти екологічної безпеки АПК Ук�
раїни та напрямок розвитку її стратегічних
пріоритетів.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними напрямами вдосконалення сис�

теми державного регулювання в аграрному сек�
торі, згідно з Законом України "Про основні за�
сади державної аграрної політики до 2015 ро�
ку" [7], є наступні:

— реформування системи органів виконав�
чої влади, що здійснюють державне регулюван�
ня аграрного сектору, шляхом перегляду та
чіткого розмежування їх повноважень і запро�
вадження прямої підпорядкованості, почина�

ючи з районного рівня, наближення її до стан�
дартів Європейського Союзу;

— розроблення та впровадження, з урахуван�
ням положень загальнодержавних програм, рег�
іональних програм розвитку аграрного сектору;

— спрямування діяльності органів виконав�
чої влади на посилення стратегічного аналізу,
прогнозування та моніторингу, інспекційних і
контрольних функцій.

Стратегічні пріоритети можна поділити на
три складових (рис. 1), тому що метою інновацій�
ного розвитку аграрного сектора має стати кар�
динальне підвищення віддачі від наявних у країні
ресурсів за рахунок застосування технологічних,
організаційних та інших інновацій. Мова йде не
лише про збільшення обсягів сільськогосподарсь�
кої продукції. Необхідно перш за все підвищити
рівень рентабельності основних видів продукції
в сільськогосподарських підприємствах.

Інтеграція вітчизняного АПК має відбува�
тись на основі підвищення конкурентоспро�
можності агропідприємств з урахуванням
прийнятих в світі концепції сталого розвитку,
вимог екологічної безпеки, зменшення ресур�
соємності сільськогосподарської продукції.
Таким чином, інтенсифікація зусиль, спрямо�
ваних на екологізацію аграрного виробництва,
розробка механізмів впровадження новітніх
агроекологічних технологій, механізмів стиму�
лювання агроекологічного розвитку, забезпе�
чення дотримання технолого�екологічних ви�
мог і стандартів господарювання має стати най�
важливішими напрямами розвитку АПК.

У даному контексті заслуговують на увагу
дослідження Скидана О.В. [8], в яких автор під
стратегічною метою екологічної політики в агро�
продовольчій сфері України пропонує вважати
екологічну чистоту харчової продукції, тобто
продукції, яку отримують безпосередні спожи�
вачі для задоволення своїх харчових потреб, ос�
кільки забруднення продукції може відбуватися
також у процесі її переробки, зберігання тощо.

Досягнення визначеної мети потребує зас�
тосування інтегрованого підходу, який має
бути сконцентрований на всіх ланках вироб�
ництва продовольства та доведення його до
безпосереднього споживача. Пріоритетом аг�
роекологічної політики виділено формування
екологічної безпеки агропродовольчого вироб�
ництва, яка розглядається як стан навколиш�
нього природного середовища, рівень викори�
стання природно�ресурсного потенціалу,
організація виробництва і збуту харчових про�
дуктів, за яких відсутні потенційні загрози по�
гіршення якості довкілля та екологічної чисто�
ти харчової продукції, що створюють загрозу
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здоров'ю населення. Також агроекологічна
політика має базуватися на превентивному
підході, орієнтуючись не на усунення наслідків
екологічних порушень, а на їх прогнозування
та попередження, стимулювання розвитку та�
ких механізмів природокористування і госпо�
дарської діяльності, які не призводять до по�
рушення природних екосистем.

 Принциповим є положення щодо участі у
процесі агроекологічного управління державно�
го, громадського і корпоративного секторів, ос�
кільки лише за такого підходу можливо підвищи�
ти рівень екологічної свідомості та відповідаль�
ності природокористувачів та стимулювати про�
цес розвитку вітчизняної системи агроекологіч�
ного управління на європейських засадах.

Розглядаючи доцільність впровадження
екологічного сільськогосподарського вироб�
ництва, Скальський В.В. наголошує на необхі�
дності: відтворення родючості грунтів і збере�

ження навколишнього природного середови�
ща; розвитку сільських територій та підвищен�
ня рівня життя сільського населення; підвищен�
ня ефективності та прибутковості сільськогос�
подарського виробництва; зміцнення експорт�
ного потенціалу держави; поліпшення іміджу
України як виробника й експортера високояк�
існої здорової органічної продукції; забезпе�
чення продовольчої безпеки України [9].

Вдосконалення агропромислового виробниц�
тва безпосередньо пов'язане з використанням
природних ресурсів, розвитком трудових про�
цесів, які обумовлюють накопичення матеріаль�
них благ в суспільстві. Враховуючи це, зростає
роль галузевої агропромислової екології, що ос�
нована на оцінці ступеню шкоди, яка наноситься
природі. Її метою є використання відповідних
методів і форм управління виробництвом, які за�
безпечували б його функціонування, не порушу�
ючи механізмів саморегуляції об'єктів біосфери

Рис. 1. Стратегічні пріоритети розвитку АПК України
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5. Державна підтримка розвитку 
рослинництва з урахуванням вимог 
Світової організації торгівлі (СОТ), 
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моніторингу 
продуктових ринків та 
інформаційного й 
телекомунікаційного 
забезпечення учасників 
цих ринків. 
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єдиної електронної 
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ресурсів. 
3. Унормування розвитку 
органічного 
землеробства шляхом 
створення системи його 
сертифікації для 
стимулювання 
виробництва органічної 
екологічно чистої 
продукції. 
4. Розробка 
альтернативних видів 
палива і створення 
сприятливих умов щодо 
розширення 
використання 
біологічних видів палива. 
5. Застосування сучасних 
інноваційних технологій 
у виробництві та 
переробці продукції. 
6. Реалізація спільного зі 
Світовим Банком 
проекту «Розвиток 
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і природного балансу, розробка і удосконален�
ня технічних засобів захисту довкілля, розвиток
екологічно безпечних і маловідходних технології.

У результаті економічної реформи, яка
охарактеризувалася переходом від планової
економіки, з її централізованим стратегічним
управлінням галузями виробництва, до ринко�
вої економіки, в якій підприємства різних форм
власності отримали повну господарську са�
мостійність, з'явилася необхідність в розробці
механізму стратегічного управління.

Серйозний науковий інтерес до поняття і
вмісту стратегії підприємства з'явився на по�
чатку шістдесятих років двадцятого сторіччя.
З того часу поняття стратегії визначалося
багато раз, уточнювалося, інтерпретувалося.
А. Чандлер в своїй роботі [10], яка вже стала
класикою, писав: "Стратегія є визначенням ос�
новних довгострокових цілей підприємства і
адаптацією напрямів дій і розміщення ресурсів,
необхідних для досягнення цілей. Оскільки
прийняття нової стратегії може зумовити за�
лучення нових співробітників або виробничих
потужностей, перекроїти горизонти бізнесу,
які бачать керівники компанії, це може мати
значний вплив на форму організації компанії".

Інше ключове визначення стратегії було
зроблене на початку сімдесятих років К. Енд�
рю [11], який до базової дефініції А. Чандлера
додав поняття компетенції. Він також вважав,
що загальна стратегія має два однаково важ�
ливих аспекти, які тісно взаємозв'язані, але
можуть розглядатися і окремо: перший — фор�
мулювання стратегії, другої, — її виконання.
Формулювання стратегії — це встановлення
ідеальної аналітичної мети, тоді як її виконан�
ня має, перш за все, адміністративне наповнен�
ня. За К. Ендрю, стратегія є ідентифікацією чо�
тирьох складових. А саме: ринкових можливо�
стей; загальної компетентності і ресурсів; влас�
них цінностей і прагнень; підтверджених зобо�
в'язань перед суспільством.

Таким чином, стратегія повинна забезпечи�
ти відповідність внутрішніх сил і можливостей
фірми зовнішнім потребам. Слід зазначити, що
визначення стратегії, що сформулював К. Енд�
рю, лежить в основі сучасної стратегічної кон�
цепції, яка висуває на перший план ідеї і про�
блеми, дослідження яких актуально сьогодні.

Слід зазначити, що в теперішній час теорія і
практика стратегії переживає етап переосмис�
лення своєї сутності у напрямі оновлення зна�
чення внутрішніх процесів підприємства за ви�
значенням, створенням, залученням, викорис�
танням, захистом стратегічно важливих ре�
сурсів.

У дореформений період на українських під�
приємствах були створені актуальні на той час
системи цільового управління, в рамках яких
здійснювалося оперативне управління діяльн�
істю підприємств. Воно доповнювалося страте�
гічним управлінням розвитку виробництва з
боку галузевих міністерств. Ставши само�
стійними, підприємства виявилися поза страте�
гічним управлінням [12].

Ефективним механізмом стратегічного управ�
ління є правильно вибрана стратегія підприємства
і галузі в цілому (система стратегій, що включає
ряд взаємопов'язаних підприємницьких, органі�
заційних і трудових стратегій). Саме стратегія на�
правляє і мобілізує використання науково�техн�
ічного, виробничо�технологічного, фінансово�
економічного, соціального і організаційного по�
тенціалів підприємства в заданому напрямі, для
досягнення ринкового успіху.

Необхідно зазначити, що в управлінні спо�
стерігається інтеграція стратегії і механізмів
управління, які взаємно обумовлюють один
одного. При цьому механізми управління адап�
туються до новостворюваної стратегії, а якщо
це неможливо, то стратегія адаптується до ре�
ального механізму управління. З одного боку,
будь�який окремо взятий механізм управління
робить певний вплив на формування стратегії,
а з іншого боку, сформована на підприємстві
стратегія, робить вплив на формування певно�
го механізму управління.

У той же час, механізми управління дифе�
ренціюються за тривалістю циклів управління.
Так, мотиви інноваційної і перетворюючої ре�
акції відповідають цілям стратегічного управ�
ління, а мотиви конкурентної і виробничої
реакції — цілям оперативного і поточного
управління. Але всі ці підприємницькі реакції
доповнюють одна одну, що призводить до ство�
рення єдиного механізму підприємницьких ре�
акцій в єдиній системі стратегічного, оператив�
ного і поточного управління підприємством.

Крім того, оскільки аграрні підприємства
являють собою не лише динамічну виробничо�
господарську, а і соціальну систему, то і самі
чинники управління, на які здійснюється дія,
мають різну природу. А, як відомо, різнорідні
механізми управління не є відособленими і пред�
ставляють складну категорію управління — ком�
плекс взаємопов'язаних механізмів, діяльність
яких повинна бути взаємно погоджена.

ВИСНОВКИ
Отже, аналізуючи напрацювання вчених,

зазначимо, що на цей час здійснено значні роз�
робки у площині вирішення проблем реалізації
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державної політики в АПК, створено достатнє
наукове підгрунтя для його поступового рефор�
мування. Проте, незважаючи на існуючі напра�
цювання, даний напрям вимагає подальшого вив�
чення, наукові дослідження з даної проблема�
тики мають поглиблюватись, виходячи з необх�
ідності вирішення проблем структурних пере�
творень в умовах глобальних змін зовнішнього
середовища, значення і ролі даної галузі у за�
безпеченні продовольчої і екологічної безпеки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічні перетворення в Україні і бажан�

ня держави інтегруватись в світову ринкову
економіку спонукають до інвестиційної актив�
ності в аграрній сфері, її підприємств і галузей,
від ефективного розвитку яких залежить про�
довольча безпека країни.

Сьогодні для організації сільського госпо�
дарства як системи, яка має свою специфіку, що
проявляється в безпосередній залежності від
природно�кліматичних умов, сезонності і ха�
рактеристик технологічного процесу, особли�
вої актуальності набувають питання інвестицій�
ної привабливості, використання інвестиційних
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ресурсів для пожвавлення інвестиційної актив�
ності в сільськогосподарських організаціях, що
буде спонукати до поновлення відтвореного
процесу в сільському господарстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вагомий внесок у розвиток наукових основ

економічної теорії щодо інвестиційної діяль�
ності та інвестиційної привабливості зробили
вітчизняні науковці: І.П. Андрушків, О.В. Ко�
лянко, І.І. Вініченко, В.М. Гриньова, В.В. Кова�
льов, В.С. Кравців, М.І. Крупка, Н.П. Резнік,
Н.Д. Свірідова, А.І. Сухоруков, Н.О. Шевчен�
ко та ін.
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Разом із тим, незважаючи на величину та
значимість наукових досліджень, присвячених
цій проблемі, окремі питання інвестиційного
забезпечення економічного розвитку сільсько�
господарських підприємств залишаються недо�
статньо вивченими й потребують подальшого
дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі викладеного можна сформулю�

вати завдання дослідження, яке полягає у виз�
наченні стану та інвестиційної привабливості
аграрної сфери України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрний сектор економіки України фор�
мує 8,89% валового внутрішнього продукту та
21,27 % вартості експорту (2013 р.). Площа
сільськогосподарських угідь — 41525,8 тис. га.
(68,8% загальної території України), кількість
діючих сільськогосподарських підприємств —
55858 одиниць, кількість зайнятого населення
в цій галузі — 3577,5 тис. осіб (17,53% від за�
гальної кількості) [7; 2; 6].

Серед економістів та науковців є відповід�
но два протилежних погляди щодо інвестицій�
ної привабливості аграрної сфери. Ми вважає�
мо, що аграрна сфера — це потужний плацдарм
України, це її могутність сьогодні та безбідна
перспектива завтра. Але проблема полягає в
тому, що для досягнення максимальної ефек�
тивності використання аграрного потенціалу
необхідні значні інвестиційні вкладення.

На думку експертів, інтерес інвесторів до
сільського господарства України зростатиме,
і це пояснюється перевагами, які має наша дер�
жава у порівнянні з іншими країнами світу [2].

Розглянемо більш детально тенденції роз�
витку та стан аграрної сфери. Так, за даними
Державної служби статистики України [7] має�

мо тенденцію поступового зменшен�
ня площ сільськогосподарських угідь
протягом 1990—2013 рр. (рис. 1). Ос�
новною причиною цього є водна та
вітрова ерозія грунтів, але не останнє
місце займає також низька культура
господарювання (і як результат —
деградація земель і їх опустелюван�
ня).

Більшість сільськогосподарських
товаровиробників не дотримуються
науково обгрунтованих сівозмін та
грунтозахисних технологій. Для ви�
рощування сільськогосподарських
культур не вноситься потрібна

кількість органічних і мінеральних добрив, що
призводить до виснаження грунтів, зниження
їх родючості та посилення деградації [8].

Як зазначається в розпорядженні Кабінету
Міністрів України "Про схвалення Концепції
боротьби з деградацією земель та опустелюван�
ням" [5], "деградація земель та опустелювання
є одними з найбільш серйозних викликів для
сталого розвитку країни, які спричиняють іс�
тотні проблеми екологічного і соціально�еко�
номічного характеру".

Не зважаючи на це, значення аграрної сфе�
ри для економіки визначається тим, що за які�
стю сільськогосподарських земель Україна
займає перше місце у світі.

На фоні глобального попиту на продукти
харчування Україна зберігає відносно високу
інвестиційну привабливість, адже вона є однією
з небагатьох країн світу, де функціонують ве�
ликі агрокомпанії, цікаві інвестиційному капі�
талу. Експерти відзначають суттєві переваги
вітчизняного агросектору над іншими сектора�
ми економіки [2]. При цьому варто враховува�
ти особливості ведення українського бізнесу,
який, на нашу думку, повинен будуватись на
основі ціннісних орієнтирів таких, як родина,
сім'я, Батьківщина.

Кількість діючих підприємств у сільському
господарстві (рис. 2) у 2013 році зменшилась на
8,7 % по відношенню до 2002 року. Серед усіх
представлених організаційно�правових форм
господарювання лише кількість приватних
підприємств практично не змінилася, поряд з
тим, як значно зменшилася кількість виробни�
чих кооперативів (на 61,6%), державних підпри�
ємств (на 51,2%), підприємств інших форм (на
26,8%), господарських товариств (на 11,2%),
фермерських господарств (на 5,1%).

Варто відзначити, що більше 70% усіх
підприємств у сільському господарстві пред�
ставлені фермерськими господарствами. Зако�

Рис. 1. Площа сільськогосподарських угідь України

Джерело: побудовано за даними [6].
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ном України "Про фермерське господарство"
[4] визначено, що фермерське господарство є
форма підприємницької діяльності громадян,
які виявили бажання виробляти товарну
сільськогосподарську продукцію, займатися її
переробкою та реалізацією з метою отриман�
ня прибутку на земельних ділянках, наданих їм
для ведення фермерського господарства.

Варто зазначити, що з точки зору пропаган�
дистських методів державного регулювання —
стимулювання розвитку фермерських госпо�
дарств втілює в собі прояв патріотичного веден�
ня сільського господарства. Зі створенням та
функціонуванням фермерських господарств
відроджуються реальні власники, які здійсню�
ють діяльність із врахуванням економічних
інтересів не лише сьогодення, а й майбутнього,
бо це сімейний бізнес, розвиток якого не мож�
ливий без підтримки належного рівня органі�
зації виробництва, відповідного бережливого

ставлення до землі, здійс�
нення капітальних вкладень
для подальшого розвитку.
Саме ці характеристики ве�
дення агробізнесу можуть і
мають стати основними мо�
тивами активізації інвести�
ційних процесів в аграрній
сфері.

Серед проблем функціо�
нування фермерських гос�
подарств можна виділити
наступні: незадовільний
стан технічного забезпечен�
ня, недостатній рівень про�
фесійної кваліфікації фер�
мерів, низькі можливості
залучення кредитних ре�
сурсів.

Фермерські господар�
ства вважаються прогресивними формами при�
ватної підприємницької діяльності, але їх кон�
курентоспроможність та інвестиційна приваб�
ливість є в основному значно меншою від
гігантів агробізнесу, тому перспективою роз�
витку фермерських господарств повинно бути
їх об'єднання та кооперування з виробництва,
зберігання, переробки і збуту сільськогоспо�
дарської продукції, з постачання фермерів за�
собами виробництва, надання їм сервісних по�
слуг та розвитку фірмової торгівлі.

Основним мотиватором активізації інвести�
ційних процесів є все ж таки показники резуль�
тативності діяльності сільськогосподарських
підприємств. Особливої уваги заслуговує од�
нин з таких показників — валова продукція
сільського господарства. Динаміка цього показ�
ника (рис. 3) дає можливість говорити про по�
зитивні зрушення у 2013 році, але в перспективі
оптимальними є показники 90�х років, досяг�

нення яких можливе лише у
випадку формування парадиг�
ми ведення агробізнесу з вико�
ристанням інноваційної моделі
розвитку.

Так, у 2013 р. індекс обсягу
сільськогосподарського ви�
робництва порівняно з 2012 р.
становив 113,7%, у т.ч. у сіль�
ськогосподарських підпри�
ємствах — 120,7%, у господар�
ствах населення — 106,4%.

Ключовим є необхідність
формування в Україні вже у
найближчій перспективі інно�
ваційної моделі розвитку сіль�

Рис. 2. Кількість діючих сільськогосподарських підприємств
у сільському господарстві

Джерело: побудовано за даними [6].

Джерело: побудовано за даними [6].

Рис. 3. Динаміка та структура валової продукції
сільського господарства
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ського господарства, спро�
можної забезпечити його
стійке прискорене зростання
[7].

Переведення аграрного
сектора на інноваційну осно�
ву залежить від обсягів та
джерел інвестиційних вкла�
день як щодо модернізації
техніко�технологічної бази,
так і налагодження випуску
конкурентоспроможної на
світовому ринку продукції
продовольства.

Ефективне використання
земельних ресурсів в значній
мірі залежить від оптималь�
ного співвідношення галузей виробництва в
сільськогосподарських формуваннях.

Як можемо спостерігати, у 90�х роках XX
століття співвідношення валової продукції тва�
ринництва та рослинництва було майже рівним.
Але з роками проявляється диспропорція в їх
результативності, яка триває до сьогоднішніх
днів. Так у 2013 році співвідношення валової
продукції рослинництва та тваринництва скла�
дає 69,6 % та 30,4 % відповідно.

Валова продукція тваринництва протягом
аналізованого періоду мала лише незначні зміни
і залишається в середньому на 50% меншою від
показника 1990 р. Серед позитивних зрушень
варто відмітити значне збільшення валової про�
дукції як рослинництва, так і тваринництва у
2005, 2011 та 2013 роках. А по�
чинаючи з 2011 року валова
продукція рослинництва пере�
вищила показник 1990 року на
11,64%, у 2012 році — на 2,56%
та у 2013 році — на 20,89%.

Позитивну динаміку ма�
ють відносні показники ви�
робленої сільськогосподарсь�
кої продукції на 100 га
сільськогосподарських угідь
та на одну особу (рис. 4).

Нарощування виробництва
сільськогосподарської продук�
ції створює сприятливі умови
для розвитку альтернативної
енергетики, зокрема для збіль�
шення виробництва біопалива.
За рахунок розширення пере�
робки сільськогосподарської
продукції на біопаливо можна
забезпечити збільшення попи�
ту на цю продукцію та підви�

щення ефективності галузі. В масштабах країни
збільшення виробництва біопалива дозволяє змен�
шити залежність від імпортних джерел енергії [8].

Позитив, який приваблює інвесторів в аграр�
ну сферу — значні можливості та перспективи
її розвитку. На рисунку 5 можемо спостерігати
ефективність виробництва продукції рослин�
ництва та тваринництва. Дані розрахунки є
відповіддю на питання чому саме рослинництво
залишається провідною галуззю. Рентабельність
продукції рослинництва надає можливості для
розширеного відтворення виробництва. В агро�
бізнесі рослинництво забезпечує порівняно
швидку оборотність капіталу, високу рента�
бельність продукції, а відтак, і швидку окупність
інвестицій із порівняно меншими ризиками.

Рис. 4. Продуктивність виробництва продукції
сільського господарства

Джерело: побудовано за даними [6].

Рис. 5. Динаміка рентабельності продукції рослинництва
та тваринництва
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У 2013 році порівняно з 2012 роком спосте�
рігається зменшення рентабельності продукції
рослинництва на 11,2 відсоткових пунктів, що
пов'язано із зменшенням ефективності вироб�
ництва зернових, насіння соняшника та ріпаку.
При цьому більш ефективним виявилося виро�
щування та реалізація картоплі та овочів від�
критого грунту. Спостерігається падіння також
рентабельності тваринництва — на 3%. Варто
відзначити, що розвиток тваринництва носить
інерційний характер. У галузі тваринництва
лише реалізація молока була більш ефективні�
шою порівняно з 2012 роком. При цьому інші
галузі лише поглибили свій і без того "стагнац�
ійний" стан — рентабельність вирощування
рогатої худоби скоротилася на 13,7% і досягла
своєї рекордної збитковості (�43,2)%.

Наявність пільгових режимів оподаткуван�
ня забезпечує приток інвестиційних коштів в
сільськогосподарське виробництво, зокрема
через: забезпечення прибутковості діяльності
сільгосппідприємств та, відповідно, наявності
у них коштів для капітальних інвестицій; спри�
ятливої та прогнозованої на середньостроко�
ву перспективу податкової системи, що фор�
мує привабливість для залучення інвесторів.
Нескладно пересвідчитись, що обсяг інвестицій
в основний капітал дещо перевищував суму по�
даткових пільг, що підтверджує висновок про
наявність прямого (прибутки господарств) і
опосередкованого (інвестиційна привабли�
вість) ефекту. Скасування податкових пільг
негативно вплине на обидва фактори інвести�
ційної привабливості, що спричинить згортання
інвестиційних процесів та зупинку розвитку
аграрного виробництва [1].

Система податкових пільг для АПК включає:
спеціальний режим оподаткування ПДВ, фіксо�
ваний сільськогосподарський податок, ПДВ
підприємств із переробки молока та м'яса.

Не зважаючи на спроби держави підтрима�
ти діяльність сільськогосподарських підпри�
ємств, спостерігаються незначні прямі іноземні
інвестиції у сільське господарство, які за дани�
ми Державного комітету статистики України
[7] у 2013 році складають 839,3 млн дол. США.
(1,4% в загальному обсязі інвестицій).

У 2013 році, за даними Держаної служби ста�
тистики України, прямі іноземні інвестиції у
сільське, лісове та рибне господарство зросли на
15%, тоді як в економіку загалом — лише на 5%.

Основною країною�інвестором є Кіпр,
звідки надійшло 376,2 млн дол. США, тобто
45%. Але справа в тім, що інвестиції з Кіпру —
реінвестиції, тобто ті фінансові ресурси, які
раніше направлялися з держави в офшорні ком�

панії Кіпру. На другому місці — Німеччина, яка
інвестувала в аграрний сектор України 71,5 млн
дол. США (8,5%). За нею — Данія, частка якої
становить близько 8% — 66,2 млн дол. США.
Значні інвестиції у вітчизняне сільське госпо�
дарство вкладають також Велика Британія
(5%), Польща (4,1%), Віргінські (Британські)
острови (3,9%), Франція (2,8%) та Нідерланди
(2,7%).

Більше половини інвестицій — 56% — спря�
мовується в рослинницькі галузі, переважно на
вирощування однорічних і дворічних культур.
У розвиток тваринництва в 2013 році спрямо�
вано 34% прямих іноземних інвестицій.

Інвестиційний процес в Україні демонструє
існування міжрегіональної асиметрії в терито�
ріальному розподілі інвестиційних ресурсів. Так,
найбільша частка капітальних інвестицій припа�
дає на Київську область (11,52%), Полтавську
(9,9%), Вінницьку (6,81%). Від 5% до 6% інвес�
тицій направлялись у 2013 році у Чернігівську,
Кіровоградську, Черкаську, Дніпропетровську
та Харківську області. Як можемо спостерігати
з даних картограми — чим далі від центра — тим
менше інвестується в сільське господарство,
особливо малу частку інвестицій отримали За�
карпатська (0,31%), Чернівецька (1,27%), Во�
линська (1,3%), Рівненська (1,37%) області.

Отже, світова тенденція зростання попиту
на продукти харчування, попит на біопаливо
(біоетанол, біодизель) екстраполює можли�
вість України стати світовим експортером сіль�
ськогосподарської продукції.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, аграрний сектор є привабливим для
інвесторів насамперед через природні умови та
географічне розташування, при цьому він несе
в собі феноменальні бізнесові можливості. Але
в ході дослідження було визначено проблему
деградації земель сільськогосподарського при�
значення. Вирішення цієї проблеми можливе
лише із використанням наукових підходів щодо
підвищення технологічної потужності земель
з урахуванням регіональних особливостей та
природно�кліматичних умов.

Серед організаційно�правових форм веден�
ня агробізнесу одними із перспективніших вва�
жаємо фермерське господарство, розвиток
якого не лише збільшить інвестиційний потен�
ціал аграрної сфери, але і буде представляти
Україну, як державу з патріотичним ставлен�
ням до землі, фермери — патріоти рідних зе�
мель та майбутні інвестори не лише сільсько�
господарських земель, але й розвитку та покра�
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щення територій, соціального та економічного
статусу людей, що працюють на цій землі.

Підвищення ефективності галузі можливе
лише за рахунок переходу на інноваційну мо�
дель розвитку, при цьому не варто забувати, що
інновації в сільському господарстві — це не
лише нова техніка, це використання нових
ефективних технологій. Не останнє місце в цій
моделі розвитку займає людський капітал,
ефективність використання якого в першу чер�
гу залежить від відповідної кваліфікації праці�
вників аграрної сфери. Задача держави в цьо�
му аспекті — популяризація агробізнесу, зміна
свідомості сучасної молоді щодо престижу ро�
боти на сільськогосподарських підприємствах.

У країні спостерігається перевиробництво
зернових культур, соняшнику, картоплі. В той
же час виробництво фруктів, плоді, ягід, м'яса,
молока, риби є недостатнім і збитковим. Як заз�
началося вище, ефективне використання зе�
мельних ресурсів у значній мірі залежить від
оптимального співвідношення рослинництва та
тваринництва, яке можливе лише у випадку
більш ефективного управління другим.

Для підвищення інвестиційної привабливості
аграрної сфери в українському суспільстві по�
винно утвердитися розуміння особливої ролі
сільського господарства, необхідності забезпе�
чення пріоритетності його розвитку, насампе�
ред як соціально значимої галузі. Саме таким є
завдання держави — покращення інвестиційної
привабливості галузі без використання значних
фінансових ресурсів, впровадженням пропаган�
дистських методів державного регулювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Становлення і розвиток ринкових форм гос�
подарювання в аграрному секторі економіки на
базі приватної власності на землю і майно по�
требують удосконалення економічного меха�
нізму господарювання, де провідна роль нале�
жить проблемі підвищення ефективності сіль�
ськогосподарських підприємств як основного
товаровиробника. У сучасних умовах розвит�
ку аграрного сектору України чітко просліджу�
ються тенденції нестабільності й небажаних
структурних змін. Це проявилося, насамперед,
у загальному спаді виробництва сільськогоспо�
дарської продукції та її стрімкому скороченні
в сільськогосподарських підприємствах. В Ук�
раїні економічний механізм сільськогоспо�
дарського виробництва в умовах якісних пере�
творень перехідного періоду не використову�
вався належним чином, про що свідчать, зок�
рема, результати господарювання сільськогос�
подарських підприємств. Саме це обумовлює
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необхідність зміни заходів щодо реалізації ос�
новних засад цього механізму у практичній
діяльності. Економічний механізм функціону�
вання сільськогосподарського виробництва є
гармонійним поєднанням дії вертикального
ланцюжка окремих механізмів (макроекономіч�
ний рівень, рівень регіону та внутрішньогоспо�
дарський рівень). Тому актуальним питанням на
сучасному етапі залишається забезпечення ре�
зультативності основних елементів економіч�
ного механізму сільськогосподарського вироб�
ництва, діючих на макро� та мезорівнях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні, методичні та прикладні аспек�
ти економічного механізму господарювання в
ринкових умовах висвітлені в роботах В.Я. Ам�
бросова, В.С. Габор, М.Г. Грещака, В.Л. Дикань,
І.В. Кошкалди, Т.Г. Маренич, П.Т. Саблука,
Г.В. Саєнко [1; 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10] та інших. Однак
багато питань цієї важливої проблеми, теоре�
тичного та прикладного характеру, залишають�
ся ще недостатньо дослідженими.

BASIC DIRECTIONS OF FUNCTIONING EFFECTIVENESS INCREASE ECONOMIC
MECHANISM OF AGRICULTURAL PRODUCTION
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Обгрунтування основних напрямів підви�

щення результативності функціонування еко�
номічного механізму сільськогосподарського
виробництва на макро� та мезорівнях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Економічний механізм функціонування
сільськогосподарського виробництва в процесі
дослідження представлено як гармонійне по�
єднання дії вертикального ланцюжка окремих
механізмів (макроекономічний рівень, рівень ре�
гіону та внутрішньогосподарський рівень). Суть
економічного механізму сільськогосподарсько�
го виробництва на регіональному рівні полягає у
встановленні правильних співвідношень окремих
частин виробничої вертикалі сільського госпо�
дарства, досягнення взаємної відповідності фун�
кціонування цих частин на основі раціонального
сполучення регіональних і міжрегіональних
ринків продовольства, інтеграції й кооперації в
сільському господарстві, цінового й фінансово�
го механізмів, системи страхування й податків,
бюджетної підтримки в АПК [5].

Основним елементом економічного механізму
функціонування сільськогосподарського вироб�
ництва на макро� та мезорівнях є ціноутворення.

Основною передумовою для аналізу функ�
ціонування ціноутворення на сільськогоспо�
дарську продукцію регіону є аналіз цінових
тенденцій в динаміці (рис. 1).

Показниками, що яскраво відображають
цінову динаміку, є індекси цін. На діаграмі, на�
веденій нижче, розглянуто динаміку ланцюго�
вих індексів цін реалізації сільськогосподарсь�
кої продукції сільськогосподарськими підприє�
мствами Харківської області.

За останні 13 років простежується тенден�
ція зростання ціни реалізованої продукції
сільськогосподарськими підприємствами об�
ласті. Найвищі темпи зростання цін було зафі�
ксовано у 2000 та 2010 роках, коли зростання
цін в порівнянні з попередніми роками склада�
ло відповідно 44,7 % та 39,2 %. Ще більш неста�
більна цінова тенденція характерна для реалі�
зації рослинницької та тваринницької про�
дукції сільськогосподарських підприємств
Харківської області. Найбільший стрибок цін
на продукцію рослинництва за останні 13 років
в області зафіксовано в 2010 році, коли ціни на
даний вид продукції зросли на 49%. Ціни на
продукцію тваринництва в 2000 році різко зрос�
ли на 83,8% в порівнянні з 1999 роком, а потім в
2009 році різко зменшились 12 % в порівнянні з
2008 роком. У 2013 році збільшились на 15,5%.

Безумовно, такі цінові коливання не йдуть
на користь сільськогосподарським товарови�
робникам та не сприяють стабілізації їх фінан�
сового стану, а отже, не можуть забезпечити
стійкий економічний розвиток.

Важливим чинником ринкового розвитку є
паритетне співвідношення цін. Від цінових дисп�
ропорцій залежить фінансова результативність

Рис. 1. Індекси цін реалізації сільськогосподарської
продукції сільськогосподарськими підприємствами Харківської області

(у відсотках до попереднього року)

Джерело: авторські розрахунки на основі даних статистичного збірника [8].
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сільськогосподарських підприємств в процесі
адаптації к умовам ринкового господарства.

Цінові еквіваленти в останні роки в Україні
складалися вкрай несприятливо для сільського
господарства. Причинами цього послужили: лібе�
ралізація цін на матеріально�технічні ресурси й
послуги без ув'язування з можливою динамікою
цін на сільськогосподарську продукцію; обме�
ження цін на сільськогосподарську продукцію
через монополізацію переробних підприємств;
зниження платоспроможності населення; вплив
на ринок низьких цін на імпортне продовольство,
рівень яких у багатьох випадках визначається
демпінговою політикою; відсутністю антимоно�
польного регулювання з боку держави в оптовій
торгівлі продовольчою продукцією.

Диспаритет цін, що склався в Харківській
області, сприяв перекачуванню частини обо�
ротного капіталу сільгоспвиробників в інші га�
лузі й викликав помітне зростання матеріаль�
них витрат по основних видах сільськогоспо�
дарської продукції.

Особлива увага в нашому дослідженні при�
діляється прямій фінансовій підтримці сіль�
ськогосподарських підприємств з боку держа�
ви. Це — один із багатьох інструментів держав�
ного регулювання сільськогосподарського ви�
робництва, але немаловажний. У цей час фінан�
сування сільського господарства Харківської
області, як і інших регіонів України, здійс�
нюється більш ніж за 20 напрямами. Разом з тим
"розпилення" бюджетних коштів по широкому
колу напрямків не дозволяє ефективно їх ви�
користовувати й не забезпечує необхідне еко�
номічне зростання сільськогосподарського ви�
робництва в цілому. Так, за досліджуваний пе�
ріод (табл. 1) суми бюджетного фінансування
розвитку сільськогосподарського виробницт�
ва, починаючи з 2000 р. (12,8 млн грн.), постійно
зростали і досягли свого максимального розм�
іру в 2010 р. (107,6 млн грн.). У 2011 р., що суп�

роводжувався наслідками світової фінансової
кризи та погіршенням макроекономічного ста�
новища в Україні, розміри бюджетної під�
тримки розвитку сільськогосподарського ви�
робництва в регіоні скоротилися майже в 7 ра�
зів.

У наступні роки такі суми знову скорочу�
валися і в 2013 р. їх загальний розмір складав
майже 8,9 млн грн. Таким чином, за останні 2—
3 роки відбувся так званий "відкат" в процесі
бюджетного фінансування сільського госпо�
дарства на рівень початку 2000 років. Цей факт
не надає додаткової можливості для стійкого
розвитку сільськогосподарського виробницт�
ва в сільськогосподарських підприємствах об�
ласті.

Варто приділити увагу й іншим напрямам
бюджетного фінансування розвитку сільсько�
господарського виробництва в сільськогоспо�
дарських підприємствах області. До таких на�
прямів відносяться наступні бюджетні програ�
ми підтримки: "Фінансова підтримка через ме�
ханізм здешевлення кредитів", "Часткова (30%)
компенсація вартості складної сільськогоспо�
дарської техніки вітчизняного виробництва",
"Здешевлення вартості страхових премій
(внесків), фактично сплачених суб'єктами аг�
рарного ринку" та інші напрями.

Серед основних елементів економічного ме�
ханізму сільськогосподарського виробництва на
макро� та мезорівнях важливе місце також на�
лежить кредитуванню. Об'єктивна необхідність
та особлива роль кредиту, без якого галузь як
товаровиробник не може існувати, зумовлені
специфікою відтворювального процесу.

Однією з головних причин недостатнього
кредитування сільськогосподарських товаро�
виробників в Україні є те, що комерційним бан�
кам не вигідно надавати кредити сільськогос�
подарським товаровиробникам через значно
вищий, ніж в інших галузях, ступінь ризику.

Надано коштів  
з Держбюджету 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всього на розвиток 
виробництва 12804,6 37813,3 60110,5 87484,9 107597,5 15666,2 8740,1 8856,3 

в тому числі 
Фінансова підтримка 
розвитку рослинництва 

0,0 2460,6 38337,9 28296,6 30434,5 3398,2 3942,7 1130,0 

Фінансова підтримка 
розвитку тваринництва 248,6 12519,1 14426,1 26498,8 31664,4 5243,5 2907,7 572,2 

Інші напрями фінансової 
підтримки розвитку 
виробництва 

12556,0 22833,6 7346,5 32689,5 45498,6 7024,5 1889,7 7154,1 

Соціальна сфера 2315,0 13642,2 5213,3 6577,6 11724,9 9080,0 3786,7 337,9
Разом 15119,6 51455,5 65323,8 94062,5 119322,4 24746,2 12526,8 9194,2

Таблиця 1. Динаміка обсягів прямої державної підтримки розвитку сільського господарства
Харківської області за 2000—2013 рр., тис. грн.

Джерело: за даними Головного управління агропромислового розвитку Харківської області.
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Далі розглянемо динаміку нарахування та
сплати загальної суми податків по сільськогос�
подарським підприємствам області (табл. 2).

Розрахунки визначили чітку тенденцію
збільшення платежів до бюджету. Так, у 2013 ро�
ці було нараховано 340,4 млн грн., що на 242,0
млн грн. більше ніж у 2005 році. Суттєво знизи�
лись виплати ФСП у 2013 році на 388,5 тис грн.
відносно 2005 року. А що ж стосовно ПДВ, то
тут простежується чітка тенденція до збільшен�
ня його величини на 2607,6 тис грн. Так, платежі
до бюджету зросли на 354,4 млн грн у 2013 році.
Також у 2013 році в порівняні з 2005 роком сут�
тєво збільшилась питома вага суми сплачених
податків у сумі виручки від реалізації, на 11,3%.
Отже, підвищення ефективності податкової
політики відносно сільськогосподарського ви�
робництва буде досягнуто лише при узгоджен�
ня цієї політики з іншими елементами економіч�
ного механізму функціонування галузі.

Дослідження стану інвестування є одним із
найважливіших етапів результативності еконо�
мічного механізму сільськогосподарського ви�
робництва, що діє на макро� та мезорівнях.
Відносно 2000 року розмір інвестицій у 2013 році
збільшився на 319,5 млн грн., а проти 2010 року
зменшився на 350,4 млн грн. Також, збільшилась
питома вага інвестицій в основний капітал у вар�
тості основних засобів на 10,4 % у 2013 році
відносно 2000 року.

Незважаючи на істотне пожвавлення інве�
стиційної діяльності, обсяги вкладень у галузь
в 2010 році були майже в тричі більшими ніж у
2011, що свідчить про глибоку інвестиційну кри�
зу та значні втрати, яких зазнало сільське гос�
подарство України за цей період.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ДАНОМУ НАПРЯМІ
Теперішньому стану розвитку вітчизняного

сільського господарства притаманні такі харак�
теристики — відсутність значних інвестицій в
галузь, насамперед інноваційного спрямування,
а звідси — і відсталість технічної бази та техно�
логій; нерозвиненість ринкової інфраструктури,
а отже, звуженість суто ринкових каналів збу�
ту та недосконалість ціноутворення на сільсько�
господарські товари; руйнація виробничої
інфраструктури АПК і зниження до критичної
межі експлуатаційної надійності техніки та
відсутність за багатьма напрямками виробничо�
го обслуговування; недостатній рівень розвит�
ку людського капіталу на селі (сукупність при�
родних здібностей людей, набуті ними знання,
професійні навички) і неможливість у зв'язку з
цим ефективно використовувати матеріальні
фактори виробництва. Саме це є причиною того
факту, що багаті за родючістю землі, вигідне гео�
графічне положення країни, сприятливі кліма�

Показники 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2013 р. 
(+,-) до 
2005 р. 

Нараховано платежів до 
бюджету, млн грн. 98,3 125,4 138,6 67,6 226,7 297,1 340,3 242 

в тому числі 
ФСП, тис. грн. 4600,0 4889,3 3099,2 4176,5 4211,5 4211,5 4211,5 -388,5 

ПДВ, тис. грн. 3253,5 2985,1 3200,3 3051,5 1913,5 5575,1 5861,1 2607,6 
плата за землю, тис. грн. 3389,1 4873,9 3971,8 7094,9 11793,3 15495,5 16891,3 13502,2 
податок на прибуток,  
тис. грн. 199,4 285,8 380,0 534,9 316,8 344,9 359,9 160,5 

Сплачено платежів до 
бюджету, млн грн. 43,1 47,3 146,6 122,3 91,1 109,3 397,5 354,4 

Виручка від реалізації 
сільськогосподарської 
продукції та послуг,  
млн грн. 

837,3 868,1 1117,7 1495,9 1795,3 2188,1 2423,8 1586,5 

Сума витрат на 
виробництво 
сільськогосподарської 
продукції, млн грн. 

775,2 896,3 1004,8 1678,8 1847,3 2044,9 2584,9 1809,7 

Питома вага суми 
сплачених податків в сумі 
виручки від реалізації, % 

5,1 5,4 13,1 8,2 5,1 5,0 16,4 11,3 

Питома вага суми 
сплачених податків в сумі 
витрат на виробництво 
сільськогосподарської 
продукції, % 

5,6 5,3 14,6 7,3 4,9 5,3 15,4 9,8 

Таблиця 2. Динаміка податкових платежів сільськогосподарських підприємств
Харківської області та показники рівня оподаткування за 2005—2013 рр.

Джерело: за даними Головного управління агропромислового розвитку Харківської області.
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тичні умови, дуже дешева робоча сила на селі не
забезпечили сільськогосподарським товарови�
робникам очікуваних переваг у досягненні вищої
ефективності виробництва та достатньо високої
конкурентоспроможності більшості видів
сільськогосподарської продукції на зовнішньо�
му ринку.

Отже, проведений аналіз свідчить про не�
задовільний стан функціонування економічно�
го механізму сільськогосподарського вироб�
ництва Харківської області. Тільки, якщо всі
елементи механізму будуть відлагоджені і дія�
ти в безпосередньому взаємозв'язку, зможемо
говорити про ефективність дії всього механіз�
му.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Зростання екологічних викликів на шляху

суспільного розвитку обумовлюють необхід�
ність забезпечення прийнятного рівня техноген�
но�екологічної безпеки (ТЕБ) і агроекологічної
у тому числі. Економічний поступ набуває но�
вих якостей і спрямовується на забезпечення
сталого рівня суспільно�екологічних відносин
між навколишнім природним середовищем
(НПС) і суспільством. Тому пошук умов, які да�
ють можливість компромісу між цілями еконо�
мічного розвитку сільського господарства та
збереженням НПС є одним із головних завдань
сучасної аграрної науки.

У 2013 р. у Варшаві відбувся Саміт ООН із
питань зміни клімату [1], який було присвячено
пошуку вирішення глобальних проблем зміни
клімату. Дискусії розвивались за двома базови�
ми напрямами: це питання підготовки нової гло�
бальної угоди, яку очікується підготувати до
2015 р. і ввести в дію після 2020 р. та питання, що
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пов'язані з необхідністю підвищення зобов'язань
зі скорочення викидів на період до 2020 р., тоб�
то у рамках другого періоду Кіотського прото�
колу (КП).

Оголошена Україною мета — мінус 20 % ви�
кидів від рівня 1990 р. не може вирішити пробле�
му пом'якшення антропогенного впливу на зміну
клімату і фактично означає зростання викидів
парникових газів (ПГ). За міжнародними дослі�
дженнями економічно доцільною метою зі ско�
рочення викидів є мінус 58 % скорочення від
рівня 90�го р. [2]. Тобто Україна поки що не є
лідером у кліматичних переговорах у цьому
плані.

Міжнародна громадськість, з огляду на стан
кліматичної системи, вимагає більш рішучих
крокв. На недавньому одноденному Саміті ООН
з проблем змін клімату у Нью�Йорку, що був
організований генеральним секретарем ООН
Пан Ґі Муном, було здійснено спробу досягти
домовленостей щодо припинення до 2030 р.
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втрат тропічних лісів, збільшення виробництва
продовольства та досягнення частки електро�
мобілів у містах до 30% від загальних продажів
нових машин. Передбачається, що ці заходи,
можуть надати скорочення до 2030 р. викидів
вуглекислого газу на 4,5—8,8 мільярдів тонн на
рік, що еквівалентно викидам вуглецю, які ви�
робляють мільярд автомобілів [3]. Наприкінці
2015 р. у Парижі має відбутися новий саміт, на
якому очікується поява угодиу щодо уповіль�
нення зростання викидів ПГ.

Питанням міжнародного квотування викидів
ПГ займались багато вчених, наприклад: Лога�
чова О. розглядає міжнародну торгівлю викида�
ми як економічний інструмент регулювання ста�
ну довкілля, досліджує питання організаційно�
економічного механізму формування національ�
ного плану розподілу квот на викиди ПГ [4].
Крім того, автор розглядає соціально�еко�
номічні наслідки впровадження механізмів КП.
Ларін В. зосереджував увагу на змінах клімату,
Кіотському протоколі, енергетичному майбут�
ньому світу, а також багато інших актуальних
питань міжнародного квотування підіймають
Костицький В., Кульман А., Лінник С., Лисов Є.,
Донець Л., Авдєєва Т., Дюканова О. та інші. Вив�
ченням глобальних проблем цивілізації займа�
ються такі всесвітньовідомі діячі, як: Д. Медо�
уз, Б. Коммонер, У. Тоффлер, Б. Гаврилишин,
Сабуро Окітаті та інші.

Оцінка потенціалу ринку торгівлі квотами в
Україні та перспективи для сектору сільського
господарства. Після ратифікації Угоди про асо�
ціацію з ЄС в Україні зростає актуальність пи�
тань формування національного вуглецевого
ринку. Передбачається, що протягом двох років
з моменту набрання чинності цим документом
Україна зобов'язується впровадити власну внут�
рішню систему торгівлі викидами.

У 2011 р. Україна отримала грант Світового
банку на створення внутрішнього вуглецевого
ринку в рамках проекту "Партнерство задля
підготовки до ринкових механізмів". Проект пе�
редбачав розробку оптимальної моделі впровад�
ження вуглецевого ринку з урахуванням досві�
ду інших країн�учасниць.

Зараз майже 50% одиниць скорочення викидів
у світі за проектами спільного впровадження ма�
ють українське походження. Отже, можна при�
пустити, що в Україні закладено фундамент по�
дальшої розбудови задля мінімізації викидів ПГ
і низьковуглецевого розвитку економіки на рин�
ковій основі [5]. Одна з переваг запровадження
схеми внутрішньої торгівлі — це сприяння вітчиз�
няним промисловим підприємствам у реалізації
потенціалу скорочення викидів ПГ.

Сьогодні основна частка викидів СО
2
 в ат�

мосферу — 58% припадає на країни ЄС, Китай,

США та Індію [6]. На думку вчених, для стри�
мування підвищення середньої температури
кліматичної системи Землі — в межах 2°C, мак�
симальний обсяг усіх майбутніх викидів вугле�
кислоти не повинен перевищувати 1,2 млрд т.
Однак в існуючих темпах забруднення повітря
ця температурне обмеження буде подолано вже
до середини поточного сторіччя. Таким чином,
основними завданнями, які стоять перед краї�
нами світу, є побудова світової енергетики з
мінімальними обсягами викидів СО

2
 та збере�

ження лісів планети.
Аналіз динаміки викидів ПГ в країнах додат�

ку I РКЗК ООН показав, що впродовж періоду
2000—2010 рр. частка України від загальних ви�
кидів ПГ була відносно сталою і становила
близько 2% [7]. В цілому за 2000—2010 рр. вики�
ди в країнах із перехідною економікою зросли
на 5%, а від розвинутих країн і України — ско�
ротились на 4 та 3% відповідно.

Обсяг викидів ПГ в Україні в 2010 р. стано�
вив 383,2 млн т СО

2
�екв. і зменшився порівняно

з 1990 р. на 59%, а порівняно з 2009 р. зріс на 5%.
Спостерігалось, що структура викидів за вида�
ми ПГ протягом 2000—2010 рр. залишалась до�
сить стабільною. Найбільша частка викидів при�
падала на діоксид вуглецю — 76% у загальному
обсязі викидів ПГ, а викиди метану та закису
азоту становили відповідно 17 і 7%. Близько 85%
викидів ПГ в Україні пов'язано з видобуванням,
транспортуванням та споживанням викопного
палива і саме воно в основному визначає рівень
та тенденції викидів ПГ. В останні роки на вики�
ди ПГ від кінцевого споживання викопного па�
лива припадало близько 75% у загальному об�
сязі викидів ПГ. Якщо говорити більш детально,
то викиди СО

2
 протягом 2000—2010 рр. були до�

мінуючими серед решти ПГ і змінювались в діа�
пазоні 70—76%. Головними джерелами викидів
діоксиду вуглецю в країні є спалювання палива
в енергетичній галузі та промисловості. Викиди
метану протягом часового ряду змінювались в
діапазоні від 16 до 22%. Найбільші обсяги мета�
ну в Україні виділяються в процесі видобуван�
ня, підготовки, транспортування, зберігання та
споживання викопних видів палива. Обсяги ви�
кидів закису азоту на проміжку часу 2000—2010
рр. складали 7—8% загальних викидів ПГ. Ви�
киди N

2
O в Україні переважно відбуваються від

сільськогосподарських грунтів за рахунок ант�
ропогенного надходження в них азотовмісних
речовин (органічні та мінеральні добрива, рос�
линні залишки).

Внесок сектору Промисловість упродовж
періоду 2000—2010 рр. змінювався в межах 62—
65% від сумарних викидів ПГ. Частки сектору
Транспорт протягом періоду, що аналізується,
коливались в діапазоні 9—12%, а сектору Сіль�
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ське господарство — 10—13%. На частку секто�
ру Лісове Господарство припадає 14% від за�
гальних обсягів викидів в Україні і 4,5% — на
Землекористуання. Від сектору Поводження з
відходами протягом зазначеного періоду надхо�
дило близько 3% загальних викидів ПГ.

Серед факторів рівня викидів ПГ в Україні
слід назвати ізовнішні, а саме — стану світової
економіки. В основному це спричинено тим, що
Україна є експортно�орієнтованою державою із
значною часткою в експорті продукції третього
технологічного укладу — сталі, продукції неор�
ганічної хімії (аміаку, азотних добривта ін.),
руди та ін., при виробництві якої відбуваються
значні викиди ПГ та формуються відносно нижчі
обсяги доданої вартості.

Для господарства України, і сільського гос�
подарства зокрема, впровадження механізмів
Кіотського протоколу відкриває можливість от�
римання додаткових інвестицій чи впроваджен�
ня новітніх технологій (агротехнологій) в обмін
на одиниці скорочення викидів ПГ. Згідно з
Кіотським протоколом, підписант, що переви�
щує обсяги викидів, може зменшити їх кількість
не на своїй території, а в іншій країні, фінансу�
ючи її екологічні проекти, а зменшення викидів
зараховувати собі. Це вигідно економічно роз�
виненим державам, оскільки вартість поліпшен�
ня забруднючих виробництв, наприклад, у краї�
нах ЄС, набагато вища, ніж, скажімо, в Україні.

Тому пріоритетним завданням для нашої
країни є створення необхідної інфраструктури
з реалізації механізмів Кіотського протоколу і,
в тому числі, проектів спільного впровадження
(ПСВ). Ще в 2006 р. було прийнято постанову
Кабінету Міністрів України №206 "Про затвер�
дження Порядку підготовки, розгляду, схвален�
ня та реалізації проектів, спрямованих на ско�
рочення обсягу антропогенних викидів парни�
кових газів", де досить ефективно прописана
процедура підготовки ПСВ. Отримувати виго�
ду від реалізації ПСВ за Кіотським протоколом
можуть українські підприємства всіх форм влас�
ності.

Однак в Україні діє низка бар'єрів і перепон
як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру,
через які більшість українських підприємств втра�
чають можливості залучення додаткового фінан�
сування. Ці перешкоди, наряду з недостатнім
рівнем поінформованості власників щодо проце�
су підготовки пакету документів та рівня ймовір�
них переваг від залучення гнучких механізмів,
знаходятья в інституціональній та юридичній
площинах. Вирішення цих проблем потребує вив�
чення та пропозицій щодо їх подолання на націо�
нальному та регіональному рівнях.

Ринок ЄС. СВТ викидами діє у країнах Євро�
пи з 2005 р. Основні засади її полягають у тому,

що кожне європейське промислове підприєм�
ство, яке відповідає вимогам Схеми Торгівлі Ви�
кидами EU ETS, отримує певну кількість серти�
фікатів на викиди ПГ. Якщо деякі підприємства
здатні зменшувати шкідливі викиди, наприклад,
шляхом технологічних інновацій, то вони мо�
жуть продавати залишкові сертифікати іншим
фірмам, які перевищують норми наданого їм
ліміту. Аналогічно, невикористані внаслідок
зниження виробництва сертифікати можуть
бути продані. Таким чином ініціюється націо�
нальний, а згодом, і європейський ринок серти�
фікатів, який, з точки зору економічної теорії, є
одним із найкращих методів регулювання рин�
ку. Крім ЄС, шляхом впровадження внутрішніх
вуглецевих ринків пішли Японія, Китай, США,
Австралія, Канада, Нова Зеландія, Казахстан.

Така ж система може функціонувати і в Ук�
раїні. Диференційований розподіл сертифікатів
на викиди ПГ між найбільш енергоємними та ре�
сурсоємними секторами економіки дозволить
уряду не лише керувати структурною перебудо�
вою і впровадженням інноваційної політики, але
й запустити внутрішній ринок торгівлі дозвола�
ми на викиди ПГ — внутрішній вуглецевий ри�
нок (ВВР). Цей ринок стимулюватиме подальше
скорочення викидів на підприємствах у найбільш
гнучкий і дешевий спосіб, і таким чином, підви�
щить ефективність природоохоронної політики
в цілому [8]. Досвід ЄС свідчить про те, що СТВ
вимагає витонченого інституційного підгрунтя.
Зокрема, низка країн ЄС були вимушені створи�
ти від однієї до шести інституцій для адмініст�
рування СТВ (Duer, 2007). Крім того, для забез�
печення прозорого розподілу дозволів на вики�
ди, необхідно розмежувати виконавчі та конт�
ролюючі функції між різними державними орга�
нами. Таким чином, нам необхідний політичний
імпульс зусиллям щодо збереження навколиш�
нього природного середовища.

Висновок більшості експертів — і вітчизня�
них, й іноземних: ринок є найбільш дієвим меха�
нізмом підвищення енергоефективності націо�
нального виробництва і встановлення енергетич�
ної безпеки країни. По�перше, підприємству ви�
гідно фіксувати скорочення викидів, отриманих
за модернізації виробництва. Це значно компен�
сує вартість заходів, оскільки квоти видаються
мінімум на п'ять років. По�друге, з'являється до�
даткова конкурентна перевага при виході на
ринки за рахунок додаткових знижок на ціну
своєї продукції за реалізації вуглецевих квот.

Створення ВВР у довгостроковій перспективі
призведе до запуску циклічного механізму мо�
дернізації виробництва, стимулювання наукових
розробок, впровадження нових, більш ефектив�
них енергозберігаючих технологій. Україна не
повинна нехтувати шансом створити ВВР, забез�
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печити його міжнародну інтеграцію та викори�
стовувати еколого�економічні переваги залучен�
ня цих механізмв. Необхідно залучати набутий
міжнародною спільнотою досвід щодо розбудо�
ви таких ринків. Оскільки система торгівлі ви�
кидами ЄС функціонує порівняно давно, можна
скористатись цим досвідом і уникнути деяких
помилок, що негативно впливатимуть на націо�
нальну економіку та ефективність її СТВ. На�
приклад, одним із складних моментів функціо�
нування ринків і європейської СТВ зокрема є не�
стабільність цін (у даному контексті — цін на ви�
киди ПГ). Як повідомило видання Financial
Times, у минулому році вартість квот на викиди
вуглецю, яка функціонує в Євросоюзі вже вісім
років, впала нижче 5 євро за тонну. Цього мож�
на уникнути, якщо запровадити встановлення
нижньої ціни на аукціонах та передбачити спец�
іальний резерв дозволів, якщо ціни перевищують
певний рівень — як це було передбачено у СТВ
Каліфорнії [9].

Іншим прикладом використання набутого
міжнародного позитивного досвіду функціону�
вання ВВР є розробка інструменту захищеності
найбільш вразливих сфер діяльності у конкурен�
тному середовищі вуглецевої торгівлі. У СТВ
Євросоюзу створено перелік галузей, підприє�
мствам яких найбільш важко витримати додат�
кове навантаження від впровадження СТВ, че�
рез що існує загроза їх закриття. Такий перелік
уряд створює задля надання підприємствам, що
підпадають під високий ризик, певних префе�
ренцій щодо участі у СТВ. Це вимагає опрацю�
вання превентивних заходів задля вирішення
подібних проблем з урахуванням особливостей
вітчизняної економіки.

Великий потенціал використання економіч�
них інструментів із обороту вуглецевих авуарів
має сектор лісового господарства України, що
врешті�решти має призвести до впровадження
кліматоохоронних заходів. Наявність потенца�
лу зумовлено порівняно низьким рівнем лісис�
тості України — один з найнижчих у Європі —
15,9% (у той час як середня лісистість країн
Східної Європи перевищує 43% [10]). Вирубка
лісів — надзвичайно гостра проблема в Україні
та інших країнах Європи. Переважна більшість
здобутого дерева у необробленому або мало об�
робленому вигляді йде на експорт. Гранули, які
чимало домогосподарств у ЄС використовують�
ся у якості дешевого палива, також походять в
основному з України та Білорусі, і виготовля�
ються з дерева, здобутого нелегальним шляхом.

У контексті посилення негативних тенденцій
зміни клімату, створення ВВР є завданням, що
виходить за межі охорони природи і стає прин�
циповим питанням міжнародної економіки,
політики та національної ідеології. Для форму�

вання ВВР необхідна так звана "розробка пра�
вил гри", тобто обгрунтування та закріплення на
законодавчому рівні умов функціонування цих
економічних інструментв, що вимагає залучен�
ня всіх зацікавлених сторін, включаючи пред�
ставників бізнес�структур, експертного середо�
вища та громадськості.

Лише конструктивна взаємодія бізнесу, на�
уки і держави сприятиме посиленню енергетич�
ної незалежності України, стимулюватиме мо�
дернізацію, підвищення енергоефективності та
конкурентоспроможності національного вироб�
ництва в контексті забезпечення прийнятного
рівня техногенно�екологічної і агроекологічної
безпеки.

ВИСНОВКИ
Існування проблеми глобальної зміни кліма�

ту не викликає сумнівів. Останній звіт групи ек�
спертів ООН, який вийшов у 2014 р., доводить,
що антропогенний фактор насьогодні набуває
статусу маргінального для частоти та інтенсив�
ності надзвичайних природних явищ, які є на�
слідоками глобальної зміни клімату. Розрахун�
ки свідчать, що природні катаклізми на 95% обу�
мовлені діяльністю людини. З огляду на те, що
розрив між зобов'язаннями, які оголошують
вчені для країн, та реальними зобов'язаннями
країн зі скорочення викидів, надзвичайно вели�
кий, ймовірніше за все, що країнам доведеться
дуже багато зробити на шляху до того, щоб не
перевищити визначені межі.

Наслідки для України і для Європи вже
відчутні. Це і надзвичайна кількість опадів, і ано�
мальні буревії, точні прогнози яких все усклад�
нюються, а вартість подоланні їх наслідків та
обсяги збитків постійно зростають.

Переорієнтація економіки України на шлях
забезпечення екологічно збалансованого вико�
ристання НПС вимагає докорінних реформ як на
національному, так і на регіональному рівні. Не�
обхідність реформування обумовлена, з одного
боку, макррівні враховувати шкоду, що наносить�
ся НПС, а з іншого — неефективністю вирішення
проблем раціонального природокористування та
охорони довкілля через недосконалість діючого
еколого�економічного інструментарію.

Зважаючи на еколого�економічну ситуацію
в Україні, обставини господарювання, досвід
організації природоохоронної діяльності в краї�
нах�членах ЄС, пріоритетним напрямом форму�
вання дієвої екологічної політики слід вважати
фінансово�економічне заохочення суб'єктів гос�
подарювання, які прагнуть знизити обсяги
шкідливих викидів і відходів виробництва. Тоб�
то, якщо торгувати обсягами скорочення, то
маємо потенціал додаткових фінансових над�
ходжень. Стрижнем екологічної політики Украї�
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ни має бути стимулювання природоохоронної
діяльності, яке грунтується на існуючій методо�
логічній базі, апробованій вітчизняною практи�
кою, а також враховує досягнення інших країн
у розв'язанні екологічних проблем.

Без побудови ВВР у країні реалізувати потен�
ціал Кіотських механізмів вкрай складно. Врахо�
вуючи той факт, що це є дуже складним інстру�
ментом і Україна не має досвіду інструментів такої
діяльності, необхідно провести детальну підготов�
ку. У першу чергу, варто реалізувати низку підго�
товчих заходів, зокрема, покращити національний
кадастр викидів ПГ (завершити розробку системи
національних коефіцієнтів розрахунків обсягів
викидів/поглинання ПГ для ключових категорій і,
у тому числі, завершити розробку інформаційної
бази даних щодо діяльності лісового господарства.
Крім того, потребує розробки механізм національ�
ної СТВ (визначення науково обгрунтованогооб�
меження на викиди, розробки правил розподілу
дозволів на викиди таадміністрування системи).
Також обов'язковою є підготовка та розробка за�
конодавчо�інституційної бази з метою розподілу
виконавчих та контролюючих функцій між різни�
ми інституціями.

Внутрішня торгівля дозволами на викиди ПГ
може стати важливим інструментом скорочен�
ня обсягів надходжень ПГ, який дозволить мак�
симізувати прибутки від реалізації стратегічної
переваги України як одного з найбільших про�
давців дозволів на викиди ПГ.

Таким чином, запровадження гнучких ме�
ханізмів стане новим еколого�економічним
інструментом для країн, що орієнтуються на до�
сягнення сталого рівня еолого�економічного
розвитку. Для України ж це один із інструментів
на шляху досягнення збалансованого розвитку
економіки, у т.ч. і сільського господарства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією із умов ефективного розвитку під�

приємства як суб'єкта господарювання, галузі та
економіки в цілому є розробка та реалізація пев�
ної низки заходів, що спрямовані на ефективне ви�
користання всіх наявних та прихованих ресурсів,
активізацію інвестиційно�інноваційної діяльності
тощо.

Кластерні формування являють собою прий�
нятну структуру для розробки нових форм госпо�
дарювання і передбачає перехід від прямого втру�
чання органів державної влади до регулювання за
допомогою опосередкованих стимулів [8].

Кластерне формування поєднує групи вироб�
ників, покупців та постачальників, які функціону�
ють у взаємозв'язку із державними установами,
асоціаціями, фінансовими та бізнес�послугами,
інформаційними та комунікаційними технологія�
ми та інфраструктурою по розвитку людських ре�
сурсів.

Метою створення кластерів є забезпечення
економічного розвитку та підвищення конкурен�
тоспроможності кінцевого продукту виробничої
діяльності його членів на ринках [8]. Формування
кластерних утворень є результатом зацікавленості
його учасників в посиленні своїх конкурентних
переваг, отриманні максимального прибутку від
спільної співпраці та спрямоване на вивчення умов
їх функціонування у взаємозв'язку та взаємоза�
лежності.
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production, and many others. The generalization of insights made it possible to identify the main potential barriers to
the formation of cluster structures, and also their certain benefits. The study defined several key scenarios of formation
of cluster associations.

Ключові слова: кластер, економічний розвиток, виробництво, переваги, перешкоди проце4
су формування.

Key words: cluster, economic development, manufacture, benefits, barriers formation process.

Формування кластерів в Україні — це новітній
шлях перебудови економіки для виходу на новий
рівень світових господарських відносин, оскільки
найбільш перспективним методом підвищення кон�
курентоспроможності економіки регіонів країни
є продукування та оперативне впровадження інно�
вацій [1; 2; 4].

Теоретичне підгрунтя до формування клас�
терів відображені в роботах М. Портера, М. Ен�
райта, Е Фезера, М.П. Войнаренка, І.В. Пилипен�
ка Г.Б. Клейнера та багатьох інших. Але при цьо�
му багато питань потребують подальшого уточнен�
ня та розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Принципи формування кластерів — це об'єк�

тивно властиві процесу кластеризації відправні
начала, основні закони, правила та закономірності
формування кластерних утворень. Вони сприяють
подоланню прогалин при формуванні кластерів та
спрямовують розвиток і функціонування різних
типів кластерних утворень. На підставі існуючих
принципів як найважливіших критеріїв необхідності
та обгрунтованості кластеризації, відбувається ко�
ординація функціонування механізму регулюван�
ня відносин в кластері.

Формування кластерів передбачає вивчення
основних передумов їх створення (рис 1).

Передумовою формування кластерних об'єд�
нань є розробка та реалізація цілої низки заходів.
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Ці заходи необхідні для розуміння та зіставного
порівняння регіональних економік, визначення
можливості залучення суб'єктів господарювання
до кластерного утворення та сприяння співробіт�
ництву між ними, для ефективної організації ро�
боти кластеру та надання послуг учасникам клас�
теру, для розбудови спеціалізованої робочої сили
та стимулювання інновацій та підприємництва, для

розвитку маркетингової діяль�
ності та пошуку можливостей
для брендінгу регіонів та стиму�
лювання та реалізації інвестиц�
ійної діяльності із розподілен�
ням ресурсів та інвестицій.

Узагальнення існуючих на�
робок дозволяє виділити ос�
новні потенційні перешкоди
щодо формування кластерних
структур. В першу чергу, досить
важко досягти однакового пози�
тивного ефекту для різних регі�
онів або підприємств із різною
виробничою діяльністю, узгоди�
ти виробничо�господарські про�
цеси усіх учасників кластерного

об'єднання.
Потенційними ризиками кластерного розвит�

ку є і дефіцити матеріальної інфраструктури, і
відсутність або труднощі доступу до капіталу, і
складності із обранням лідерів кластерного ут�
ворення, і наявність слабкої нерозвиненої техно�
логічно�інституціональної структури, і регіо�
нальна ізольованість та обмеженість при форму�

Близькість ринку 

Забезпечення 
спеціалізованою робочою 

Доступ до специфічних 
природніх ресурсів 

Наявність 
постачальників капіталу 

Наявність підприємств, орієнтованих на 
підвищення продуктивності за рахунок 
збільшення масштабів виробництва 

Передумови створення 
кластерних структур 

Наявність 
постачальників 
устаткування 

Рис. 1. Передумови створення кластерних об'єднань

Джерело: узагальнено автором на підставі [1; 2; 5].

Таблиця 1. Перешкоди щодо формування кластерних утворень

№ Потенційні складності 
кластерного підходу Сутність заходів 

1 2 3
1. Недосконалість 

нормативно-законодавчої 
бази 

Заходи повинні бути спрямовані на законодавчу урегульованість економічної сутності кластеру, 
накопичення достатнього досвіду функціонуванні кластеру, розробка та впровадження чітких, дієвих 
методик, щодо оцінки діяльності кластеру та ідентифікації кластерного об’єднання, підвищення 
якості бізнес-клімату, створення психологічної готовності до кооперації тощо  

2. Складності при виборі 
переможців (лідерів) 

Заходи повинні визначити цільову або пріоритетну галузь (підприємство) при створенні кластерного 
формування. Необхідно формувати інфраструктуру з надання послуг для забезпечення розвитку 
кластерного формування при глибокому дослідженні економічних проблем регіону  

3. Дефіцит матеріальної 
інфраструктури 

Заходи повинні бути спрямовані на визначення напрямів залучення капітальних інвестицій та 
розробку оптимальної ефективної логістичної та транспортної системи, яка має сприяти 
безперешкодному забезпеченню учасників кластерного формування матеріально-технічними 
ресурсами 

4. Перешкоди або 
відсутність доступу до 
капіталу 

Заходи повинні бути спрямовані на активізацію інвестиційно-інноваційної діяльності при залучені 
додаткових ресурсів та капіталу. Вони повинні визначати підприємницьку та інноваційну 
спроможність працівників та компаній, сприяти наданню ефективних банківських послуг та 
наближенню навіть самих віддалених джерел капіталу до місцевих громад 

5. Слабка технологічно-
інституціональна 
структура 

Заходи повинні бути спрямовані на визначення ефективних організаційних напрямків співпраці між 
учасниками кластерного формування та місцевими та/або регіональними установами. При 
формуванні кластерних об’єднань регіональні установи мають надавати інформацію та допомогу при 
оновленні технологій, економічному вивченні ринку цінних паперів та навчанні і тренінгах на всіх 
рівнях співпраці. Висока питома вага в галузевій структурі виробництва екстенсивного напряму  

6. Регіональна ізольованість 
та обмеженість 

Заходи повинні бути спрямовані на розширення діапазону імпортування нової інформації та ідей між 
учасниками кластеру з метою підвищення їх конкурентоспроможності. Розробка та впровадження 
новітніх передових методів щодо формування та функціонування кластеру. Розширення доступу 
компаній до навчання з метою досягнення будь-якої конкурентної позиції на ринку  

7. Відсутність навичок та 
можливостей 

Розробка та впровадження навчальних програм з метою отримання навичок працівниками 
кластерного утворення що мають відповідати потребам роботодавців. Усунення розбіжності між 
кваліфікаційним рівнем наявної робочої сили та вимогами виробничого, інноваційного та 
організаційного процесів. Стимулювання та мотивація працівників  

8. Кластерні ієрархії  Розробка та впровадження заходів щодо рівномірного розподілу ефектів від функціонування 
кластерного об’єднання між його учасниками. Мінімізація залежності користі від кластеру в 
залежності від його величини, місця розташування, можливості застосовувати інформаційні системи 
та технології тощо. Усунення або мінімізація залежності результатів роботи кластеру в цілому від 
ефективності роботи кожного учасника окремо. Врахування особливостей економіко-фінансової 
діяльності кожного окремого кластеру для усунення або мінімізації похибок при проведенні 
порівняльної оцінки ефективності його функціонування з іншими кластерними утвореннями  

8. Залежність 
конкурентоспроможності 
підприємств-учасників 
кластеру від періоду 
створення та їх розміру 

Заходи спрямовані на отримання додаткових переваг членами кластеру, які увійшли до його складу в 
останню чергу. Підтримка нових членів кластерних об’єднань шляхом надання інституціональної 
підтримки, створення спеціалізованої інфраструктури, добре розвиненої мережі та зберігання коштів. 
Створення рівних позицій для кластерних структур, що утворилися в різні часові періоди  
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ванні та обміні інформацією між учасниками кла�
стерного формування, і недостатність або
відсутність навичок та можливостей працівників
при недосконалій системі освіти, і наявність кла�
стерної ієрархії, і неможливість усіма учасника�
ми кластеру витримати конкуренцію (табл. 1) [4;
6; 7].

Всі ці перераховані перешкоди щодо форму�
вання кластерних об'єднань формують від не�
доліків кластерного процесу, до яких можна відне�
сти надмірну концентрацію підприємств на
внутрішніх зв'язках, ізолювання середовища за
межами кластеру (може призвести до старіння
матеріально�технічної бази та зниження її конку�
рентоспроможності), замкнутість кластеру (може
призвести до зниження гнучкості підприємств�
учасників), відсутність або недостатність конку�
рентів в рамках окремого кластеру (може призве�
сти до необхідність постійного удосконалення ви�
робничого та збутового процесу) та інші.

Але при формуванні кластерних структур не�
обхідно врахувати певні переваги та вигоди. Виго�
ди від застосування кластерного підходу в еко�
номіці поділяються на прямі (наприклад, доступ та/
або наявність до висококваліфікованих трудових
ресурсів, що відповідають вимогам підприємства,
галузі або регіону) та опосередковані (наприклад,
наявність нематеріальних активів, які не переносять
свою вартість на баланс, але потенційно мають
більший вплив, ніж прямі вигоди) [3; 7; 8].

Переваги використання кластерного підходу
можна поділити на виробничі, організаційні,
фінансові, інституційні, інформаційні та науково�
освітні. В таблиці 2 виділено потенційні переваги
кожного з підходів.

Крім того, перевагами кластерного підходу
є використання ряду можливостей. До них мож�
на віднести можливості застосування внутріш�
ньої спеціалізації та стандартизації, збільшен�
ня продуктивності праці, ефективного обміну
ідеями, досвідом між усіма учасниками кластер�
ного формування для формування конкурентно�

го середовища, забезпеченості зайнятості насе�
лення, розвитку інфраструктури підприємств та
цілеспрямованої переорієнтації  збиткових
підприємств.

Але, не зважаючи на велику кількість теоре�
тичних наробок, існує безліч невирішених питань
при визначення сутності кластеру, певних класи�
фікаційних ознак, методичних підходів щодо його
оцінки та ідентифікації. Недостатньо висвітленні
та розроблені механізми методичної та методоло�
гічної, інформаційно�консультаційної та освітньої
підтримки розвитку кластерів. Відсутність відпо�
відної координації діяльності державних та місце�
вих органів виконавчої влади по реалізації клас�
терної політики обмежує набір інструментів
фінансової підтримки кластерних проектів із
різноманітних джерел фінансування. На ефектив�
ний розвиток кластерів впливає рівень сприятли�
вості підприємства до інновацій, що в свою чергу
уповільнює оновлення модельного ряду продукції,
що випускається та знижує рівень її споживчих
якостей. Недостатній розвиток інноваційної діяль�
ності може пояснюватися недостатньою кваліфі�
кацією кадрів, яка прямо залежить від розвине�
ності механізмів безперервної освіти. Заслуговує
уваги удосконалення якості та доступності транс�
портної та інженерної інфраструктури. Таким
чином, все це обумовлюють недостатній рівень
організаційного розвитку кластеру через неефек�
тивність стратегічного планування та відсутність
ефективність інформаційних комунікацій між
учасниками кластеру.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи всі існуючі наробки можна ви�

ділити декілька основних сценаріїв формування
кластерних об'єднань. У першу чергу, це процес
взаємодії фундаментальної науки та розроблю�
вачів комплексних технологічних рішень. Цей
процес базується на основі створенні ефективних
наукомістких та комерційно затребуваних техно�
логій. Другий сценарій передбачає оптимізацію

Таблиця 2. Переваги формування кластерних утворень

№ Групи переваг 
кластерного підходу Потенційні переваги кластерного підходу 

1 2 3
1 Виробничі переваги Підвищення ефективності збуту на підставі встановлення стійких логістичних зв’язків  

Значне спрощення доступу підприємств до різних видів ресурсів 
2 Організаційні переваги Ефективне забезпечення функціонування міжгалузевих зв’язків 

Диверсифікація економічного розвитку регіону
3 Фінансові переваги Зниження фінансових та кредитних ризиків

Підвищення стабільності і прогнозованості грошових потоків 
Потенційне зростання бази оподаткування
Зниження трансакційних витрат на організацію діяльності, отримання інформації, 
забезпечення юридичного захисту, вибудування взаємин як із зовнішніми контрагентами 
підприємства, так із внутрішніми учасниками 

4 Інституційні переваги  Створення інституціональних умов для залучення всіх видів ресурсів та підвищення 
конкурентоздатності регіону та/або галузі 

5 Науково-освітні 
переваги 

Активізація інноваційної діяльності підприємств-учасників кластеру за рахунок залучення 
наукових закладів 
Розвиток інноваційного потенціалу та зменшення витрат на впровадження інновацій 

6 Інформаційні переваги Формування інформування спільного інформаційного середовища 
Застосування ІТ-систем для підвищення ефективності комунікативних зв’язків 
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вибору типу виробництва. На основі результатів
опробування дослідно�експериментальних
зразків продукції обирається одиничний, серій�
ний або крупносерійний тип виробництва. На�
ступний сценарій визначає позиціювання даної
групи підприємств на ринку за результатами дос�
ліджень попиту на кінцевий продукт. У рамках
цього сценарію створюється або використовуєть�
ся система маркетингових мереж та дилерів, що
була створена одним із підприємств�членів клас�
теру. Ще один сценарій формування кластерів ба�
зується на визначенні перспективності створен�
ня продукту при проведенні аналізу альтернатив
реалізації та організації кластеру. Аналіз перед�
бачає визначення та оцінку ризиків кожного із
проектів на всіх етапах їх реалізації при дослід�
женні впливу стабільності попиту на результат
реалізації проекту в залежності від вартості про�
дукції. Характерною особливістю наступного
сценарію є підготовка кадрів, що здатні працю�
вати в умовах високої невизначеності, взаємодії
носіїв широко професійних якостей, технологіч�
ної гнучкості та перепрофілювання сучасного ви�
робництва. І останній сценарій визначає як по�
винен бути організований кластер. Тобто визна�
чає всі особливості формування та розвитку кла�
стерного утворення при взаємодії всіх технолог�
ічних груп, які утворюють технологічну основу
кластеру, а саме сучасних наукових лабораторій,
центрів розробки, промислово�технологічних та
маркетингових груп тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вітчизняні підприємства функціонують в

умовах великої кількості різноманітних ри�
зиків, здатних постійно створювати для
суб'єктів господарювання різні види проблем
економічного та неекономічного характеру.
Оскільки переважна більшість таких ризиків

УДК 338.124.4
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕІНЖИНІРИНГУ
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REENGINEERING BUSINESS PROCESSES
AS A TOOL OF ANTI�RECESSIONARY MANAGEMENT

У статті визначено методичні підходи до відбору найбільш перспективних для проведення реінжинірингу бізнес9
процесів на підприємстві та розрахунку очікуваного ефекту від здійснення конкретних антикризових заходів. Оцін9
ку ефективності реінжинірингу бізнес9процесів підприємства пропонується здійснювати у шість кроків. По9перше,
необхідний аналіз показників фінансового стану підприємства з метою з'ясування типу кризи. Другим кроком має
бути визначений характер реінжинірингу бізнес9процесів відповідно до типу кризи. Третій крок передбачає оцінку
бізнес9процесів підприємства за критеріями ступеня несправності, важливості для клієнта та ймовірності успішного
реінжинірингу. На четвертому етапі здійснюється вибір бізнес9процесу, що в першу чергу піддаватиметься реінжин9
ірингу, на основі критерію максимізації інтегральної оцінки бізнес9процесу. П'ятим кроком будується прогноз зміне9
них параметрів бізнес9процесу (тривалість, трудомісткість, витратність) та розрахунок прогнозних показників ЕВІТ,
ЕАТ, ROTA та ROЕ. На шостому кроці формується висновок щодо можливості подолання кризи завдяки реінжині9
рингу саме обраного бізнес9процесу.

In the article, there are methodological approaches to the selection of the most promising for the reengineering of
business processes in the enterprise and the calculation of the expected effect of the implementation of specific anti9
recessionary measures. It is proposed to carry out the evaluation of the effectiveness of reengineering business processes
in six steps. Firstly, it is necessary to analyze the financial condition of the company and to find out the type of crisis. The
second step should be to define the nature of business process reengineering according to the type of crisis. The third step
involves the evaluation of business processes of the company by criteria of the degree of malfunction, the importance of
the client and the probability of successful reengineering. The fourth stage is the choice of business process which will be
exposed to reengineering basing on the criteria of maximizing integrated assessment of the business process. The fifth
step is based on the prediction of the changed parameters of the business process (duration, complexity, expensive) and
calculation of estimated figures EBIT, EAT, ROTA and ROE. The sixth step is formed on the possibility of overcoming
the crisis through reengineering which is chosen as a business process.

Ключові слова: антикризове управління, бізнес4процес, реінжиніринг, сіткові графіки,
фінансовий стан.

Key words: anti4recessionary management, business process, reengineering, charts, financial
condition.

носить для підприємства об'єктивний харак�
тер, то їх усунення є фактично неможливим.
Саме тому власники і менеджмент суб'єктів
господарювання повинні з розумінням і відпо�
відальністю підходити до створення на
підприємстві постійно діючої системи анти�
кризового управління. Основними завдання�
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ми такої системи мають стати: своєчасне ви�
явлення ознак кризових явищ на підприємстві,
оцінка ступеня їх фактичного і потенційного
негативного впливу на діяльність суб'єкта гос�
подарювання, підбір найбільш оптимальних
для конкретного випадку інструментів анти�
кризового регулювання, організація прове�
дення комплексних антикризових заходів, оц�
інка ефективності здійснених заходів для по�
долання кризових явищ та розробка превен�
тивних заходів для запобігання їх прояву у
майбутньому.

Прогресивною концепцією антикризового
управління є реінжиніринг бізнес�процесів,
завдяки якому суб'єкти господарювання мо�
жуть не лише здобути певні конкурентні пере�
ваги, але й подолати існуючі кризові явища та
запобігти виникненню нових. Реінжиніринг
бізнес�процесів визнається найбільш радикаль�
ним управлінським підходом, і в той же час він
може використовуватись як в умовах кризи, так
і в періоди успішної діяльності суб'єкта госпо�
дарювання. Саме тому розробка методичних
підходів до оцінки ефективності реінжинірин�
гу бізнес�процесів суб'єктів господарювання є
актуальним теоретичним і практичним завдан�
ням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання застосування реінжинірингу

як ефективного інструмента антикризового
управління на підприємствах знайшли відобра�
ження в роботах багатьох вітчизняних і зару�
біжних дослідників, зокрема Н. Абдикєєва [1],
О. Виноградова [2], В. Корінєва [4], І. Миколай�
чука [5], Л. Таранюка [3] та ін. Вчені досить де�
тально характеризують сутність реінжинірин�
гу бізнес�процесів, передумови його впровад�
ження, механізми застосування реінжинірин�
гу в різних економічних умовах тощо. Однак
недостатньо дослідженими залишаються пи�
тання пошуку простої та універсальної мето�
дики визначення ефективності реінжинірингу
бізнес�процесів у процесі антикризового
управління.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є розробка методичних

підходів до оцінки ефективності реінжинірин�
гу бізнес�процесів як інструмента антикризо�
вого управління на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Впровадження реінжинірингу бізнес�про�

цесів на будь�якому підприємстві є достатньо
складним процесом, який потребує належної

кваліфікації менеджменту, розуміння та під�
тримки з боку власників і персоналу підприєм�
ства, залучення достатнього обсягу фінансових
та інших ресурсів. Саме тому прийняття рішен�
ня про можливість та доцільність реінжинірин�
гу окремого бізнес�процесу чи їх сукупності
потребує відповідної підготовки. На нашу дум�
ку, вказана підготовка має проходити у декіль�
ка етапів, на кожному з яких приймається від�
повідне управлінське рішення. Такими етапа�
ми можуть бути наступні:

1. Аналіз показників фінансового стану під�
приємства з метою з'ясування типу кризи. Не�
гативні значення показників ЕВІТ (прибуток до
сплати відсотків та податків) та ROTA (рента�
бельність сукупних активів), що спостерігають�
ся протягом декількох звітних періодів, свід�
чать про фінансову кризу або кризу ліквідності
на підприємстві. Позитивні значення ЕВІТ та
ROTA разом з від'ємними значеннями ЕАТ
(прибуток після оподаткування) та ROЕ (рен�
табельність власного капіталу) свідчать про
кризу успіху. Якщо всі значення згаданих фі�
нансових показників є позитивними, але темпи
їх зростання від'ємні, то можемо говорити про
кризу стратегії на підприємстві.

2. Визначення характеру реінжинірингу
бізнес�процесів відповідно до типу кризи. У
випадку фінансової кризи реінжиніринг мож�
ливий лише стосовно одного бізнес�процесу,
найбільш "несправного", і лише за умови на�
явності джерел зовнішнього фінансування
(зокрема, у формі інвестицій). Якщо на
підприємстві діагностується криза успіху, то
реінжиніринг можливий стосовно 1—2
бізнес�процесів, які виявляться найбільш "не�
справними" на момент аналізу і характеризу�
ються високою ймовірністю успіху їх модер�
нізації. У випадку кризи стратегії підприєм�
ство може здійснити реінжиніринг декількох
бізнес�процесів, в першу чергу тих, що забез�
печують найбільший приріст корисності для
клієнта. Криза стратегії може діагностувати�
ся на в цілому успішному підприємстві, яке
забезпечене власними фінансовими ресурса�
ми та з більш�менш "справними" бізнес�про�
цесами. Саме тому увага має приділятися
бізнес�процесам, що створюють найбільшу
цінність для клієнтів.

3. Оцінка бізнес�процесів підприємства за
критеріями ступеня несправності, важливості
для клієнта та ймовірності успішного реінжи�
нірингу. Рівень "несправності" бізнес�проце�
су оцінюється за результатами побудови
сіткового графіка, зокрема, за наявності "пе�
тель" у графіку та неодноразового переходу
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бізнес�процесу від одного до іншого підрозд�
ілу підприємства і назад. Важливість бізнес�
процесу для клієнта оцінюється близькістю
процесу до кінцевого споживача та питомою
вагою доданої вартості, створеної процесом
у споживчій вартості продукту для клієнта.
Ймовірність успішного реінжинірингу задано�
го бізнес�процесу оцінюється наявними резер�
вами у поліпшенні ключових параметрів про�
цесу.

4. Вибір бізнес�процесу, що в першу чергу
піддаватиметься реінжинірингу. Такий вибір

суб'єкту господарювання доцільно здійснюва�
ти на основі розрахунку інтегральної оцінки
бізнес�процесу за методикою, відображеною у
таблиці 1.

5. Прогноз змінених в результаті проведен�
ня реінжинірингу параметрів бізнес�процесу
(тривалість бізнес�процесу, його трудоміст�
кість, обсяги необхідних фінансових та інших
ресурсів тощо) та розрахунок прогнозних по�
казників ЕВІТ, ЕАТ, ROTA та ROЕ.

6. Обгрунтування висновку щодо можли�
вості подолання кризових явищ в результаті

Таблиця 1. Ілюстрація методики відбору бізнес:процесу
для реінжинірингу

Джерело: власні дослідження.

Рис. 1. Алгоритм аналізу ефективності реінжинірингу
бізнес:процесів як інструмента антикризового управління підприємством

Джерело: власні дослідження.
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проведення реінжинірингу конкретного бізнес�
процесу. Якщо така можливість відсутня, то у
менеджменту підприємства є вибір: обрати в
якості об'єкта реінжинірингу інший бізнес�про�
цес чи відмовитися від проведення реінжині�
рингу взагалі.

На рисунку 1 наведений алгоритм аналізу
ефективності реінжинірингу бізнес�процесів як
інструменту антикризового управління під�
приємством. Як видно з представленого рисун�
ка, аналіз потенційної ефективності реінжині�
рингу обраних бізнес�процесів доцільно
здійснювати у декілька послідовних етапів.
Розглянемо їх детальніше.

Етап 1. З'ясування типу кризи. На цьому
етапі встановлюється, який тип кризи є домі�
нуючим на конкретному підприємстві: криза
ліквідності, криза успіху чи стратегічна кри�
за.

Етап 2. Визначення характеру реінжинірин�
гу. Характер реінжинірингу може бути визна�
чений як одиничний (здійснюваний за рахунок
коштів інвестора), також процедура реінжині�
рингу може застосовуватися відносно інших
процесів або може реалізовуватися проект реі�
нжинірингу більш як одного бізнес�процесу.
Однак при цьому необхідно враховувати, що у
випадку використання кредитів ризик проекту
реінжинірингу має бути мінімальним. Це озна�
чає, що, в першу чергу, необхідно обирати
бізнес�процес, ймовірність успішної модерні�
зації якого буде найвищою. Зрозуміло, що важ�
ливим критерієм відбору також є ступінь не�
справності бізнес�процесу. В цьому випадку ми
охарактеризуємо реінжиніринг як мультипро�
цесний та з можливим залученням зовнішньо�
го фінансування.

Етап 3. Оцінка бізнес�процесів. Перед по�
чатком третього етапу алгоритму оцінки ефек�
тивності реінжинірингу бізнес�процесів необ�
хідно ввести додаткові умови. Перші два етапи
можуть бути реалізовані для певної сукупності
підприємств на основі аналітичних даних. На�
ступний етап передбачає поглиблений аналіз
функціонування конкретного підприємства, він
не є стандартним та характеризується значно
вищим рівнем трудомісткості. Тому третій і
подальші етапи мають реалізовуватися лише
окремо для кожного підприємства з досліджу�
ваної сукупності.

Вихідною умовою для виділення найбільш
несправних бізнес�процесів є складання
сіткових графіків фактично здійснюваних на
підприємстві бізнес�процесів. Характер не�
справності бізнес�процесів може бути різним.
У процесі створення сіткових моделей бізнес�

процесів стає зрозумілим, наскільки повно
виконуються передбачені цим процесом опе�
рації та дії. Неповне виконання, обмеження
бізнес�процесу лише окремими операціями
(діями) є ознакою несправності бізнес�про�
цесу.

Іншим проявом несправності бізнес�проце�
су є ускладнення руху інформації та відпові�
дальності за процес у формі "петель". Це оз�
начає, що протягом одного бізнес�процесу
безпосередня процедура задоволення спожи�
вачів та функції контролю, координації і уз�
годження здійснюються співробітниками
різних підрозділів підприємства. З метою ви�
явлення таких "петель" в процедуру створен�
ня сіткової моделі бізнес�процесів пропо�
нується додати ще один елемент: поряд із стан�
дартними характеристиками робіт і подій, за�
стосовуваних у сітковому плануванні, необх�
ідно зазначати приналежність виконавців пев�
них робіт до структурних підрозділів підприє�
мства. Це зручно робити, використовуючи
різні кольори. Закріпивши кольори за струк�
турними підрозділами, ми можемо зображу�
вати на сітковому графіку виконувані роботи
відповідними кольорами. Тоді чергування ко�
льорів на сусідніх ланцюжках сіткового гра�
фіка дозволить виділити "петлі" як патології
бізнес�процесу.

Важливою характеристикою справного
бізнес�процесу є його періодичність, точніше,
її визначеність. Відсутність чіткого правила
щодо початку бізнес�процесу є ознакою його
несправності. Таким чином, можемо виділити
три ознаки несправності бізнес�процесу: 1) не�
повнота бізнес�процесу; 2) відсутність чітко�
го правила, що встановлює початок бізнес�
процесу; 3) "петлі" у рухові інформації і пере�
дачі відповідальності протягом бізнес�проце�
су.

Для того, щоб встановити найбільш цінні
для споживача бізнес�процеси, пропонується
поділити бізнес�процеси підприємства на 3 гру�
пи: основні бізнес�процеси (маркетинг, закуп�
ки, виробництво, логістика), управляючі бізнес�
процеси (стратегічне планування, розвиток) та
допоміжні бізнес�процеси (кадри, фінанси,
бухгалтерія, сервіс). Таким чином, основні
бізнес�процеси за ступенем важливості для
споживача отримують оцінку "3", управляючі
бізнес�процеси — "2", а допоміжні — "1". Зро�
зуміло, що абсолютно неважливих процесів
бути не може, тому оцінка "0" не виставляєть�
ся.

Оцінка бізнес�процесів з точки зору ймо�
вірності їх успішного реінжинірингу здійсню�
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ватиметься нами на основі прийомів бенчмар�
кінгу з використанням шести важелів управл�
іння операційним прибутком підприємств. Три
з них визначаються питомою вагою матеріаль�
них витрат, витрат на оплату праці, адмініст�
ративних та збутових витрат підприємства в
операційному прибутку. Ще три важелі виз�
начаються оборотністю складових активів
підприємства: фіксованих активів, запасів та
дебіторської заборгованості. Залучивши до
аналізу дані щодо питомої ваги адміністратив�
них та збутових витрат у чистому доході від
реалізації продукції підприємствами, ми змо�
жемо окремо оцінити резерви зниження пи�
томої ваги адміністративних та збутових вит�
рат, отримавши, таким чином, не шість, а сім
важелів управління.

Закріпимо ці важелі за існуючими бізнес�
процесами конкретного підприємства та по�
рівняємо їх значення із середніми і найкращи�
ми за сукупністю підприємств. Якщо значення
важелю досліджуваного підприємства виявить�
ся гіршим за середнє по сукупності, то це оз�
начає, що резерв для покращення є найбільшим
і ми можемо ставити оцінку "3" відповідному
бізнес�процесу. Якщо значення важеля є кра�
щим, ніж середнє по сукупності, але гіршим,
ніж максимальне, то можемо констатувати, що
резерв для покращення існує, але його викори�
стання є достатньо складним. Тому ймовірність
успішного реінжинірингу відповідного проце�
су отримує оцінку "2". У випадку, якщо значен�
ня важеля для підприємства виявляється найк�
ращим по сукупності, робимо висновок, що
ймовірність досягнення успіху в процесі реалі�
зації антикризового реінжинірингу відповідно�
го бізнес�процесу є мінімальною і оцінюється
одним балом.

Маючи відповідні залежності та виходячи з
поточних результатів діяльності конкретного
підприємства, можна встановити величину не�
обхідних покращень, які забезпечать позитив�
ну динаміку фінансових результатів та вихід з
кризи.

ВИСНОВКИ
Отже, в даній статті визначено методичні

підходи до відбору найбільш перспективних
для проведення реінжинірингу бізнес�про�
цесів та розрахунку очікуваного ефекту від
здійснення конкретних антикризових за�
ходів. В основу визначення перспективності
бізнес�процесів для їх реінжинірингу покла�
дено ступінь їх "несправності" та рівень цін�
ності процесу для споживачів. Очікувані на�
слідки реінжинірингу конкретних бізнес�про�

цесів можуть проявлятися у формі економії
елементів операційних витрат, прискорення
швидкості обертання складових активів або
у вигляді інших ефектів. Очікуване значення
таких ефектів має закладатися в проекти реі�
нжинірингу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток аграрного сектору краї�

ни в цілому і сільськогосподарських підпри�
ємств зокрема характеризується національни�
ми інституціональними особливостями взає�
модії економічних агентів, необхідністю орга�
нізаційно�економічної модернізації та форму�
вання інноваційної моделі функціонування
соціально�економічних взаємодій. Оскільки,
національна інноваційна аграрна система — це
сукупність суб'єктів, інститутів (відносин між
суб'єктами, правил взаємодії) та інфраструкту�
ри (фінансової, організаційної), що забезпечу�
ють виробництво (генерацію), поширення і
впровадження інновацій в економіку агропро�
мислового комплексу. Тому формування меха�
нізму активізації впровадження інновацій у
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діяльність аграрних підприємств досить ак�
туально та повинно здійснюватися на основі
інституційної моделі інноваційного розвитку
аграрного сектору.

СТАН ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Питання інновацій, інноваційного розвитку

підприємств та різні аспекти пов'язані з роз�
робкою та реалізацією стратегії інноваційної
діяльності були предметом досліджень багатьох
вчених. Зокрема, А.Ф. Бондаренко, В.О. Васи�
ленко, О.І. Волкова, C.А. Володіна, Воротіна,
Л.М. Ганущак, В.М. Геєць, О.І. Дацій, М.П. Де�
нисенко, В.В. Дергачова, М.В. Зубця, С.М. Ква�
ша, М.І. Кісіль, Н.В. Краснокутська, І.М. Крей�
дич, О.В. Крисальний, М.Ф. Кропивко, Ю.О. Лу�
пенко, М.І. Лобанов, М. Й. Малік, П.П. Мики�
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тюк, П.Т. Саблук, Н.М. Сіренко, Н.С. Танклев�
ська, Л.І. Худолій, В.С. Шебанін, В.Г. Шмать�
ко, С.В. Шолудченко, В.Г. Щербак, В.М. Яцен�
ко, а також російських науковців: Г.І. Андрєє�
ва, С.В. Валдайцева, В. Дергачова, П.Н. Завлі�
на, С.Д. Ільєнкової, Г.А. Романенка, Л.М. Хог�
берга, Р.А. Фатхутдінова та ін.

Водночас у вітчизняних та зарубіжних дже�
релах не до кінця досліджено питання ефектив�
ного механізму активізації впровадження інно�
вацій у діяльність аграрних підприємств, що зу�
мовлює актуальність цього дослідження.

МЕТА СТАТІ
Метою статі є розробка механізму активі�

зації впровадження інновацій у діяльність аг�
рарних підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Інституційний механізм регулювання відно�

син у сфері впровадження інновацій формуєть�
ся у вигляді державного управління інновацій�
ним розвитком АПК, яке є видом діяльності
органів виконавчої влади з реалізації внутріш�
ньої ї зовнішньої політики аграрного розвитку
[1]. Слід зазначити, що інституціональне сере�
довище є надскладною системою, адже охоп�
лює різновекторні, різноаспектні чинники й
фактори, які у свою чергу детерміновані еко�
номічними агентами, суспільством і конкретни�
ми особистостями. Держава у цьому випадку
виступає загальноекономічним інститутом,
який по�суті є визначальним, адже за його ке�
рівництвом відбувається інституційне регулю�
вання, зокрема і у процесі впровадження інно�
вацій у діяльність аграрних підприємств. Про�
те в основі зазначеного процесу покладено на�
ціональні особливості, усталені традиції, які
змінюються у досить тривалому періоді і навіть
після зміни інституціональної моделі розвит�
ку суспільства зберігають вплив на нього, що
зараз і спостерігається, особливо в аграрному
секторі. Існуючі проблеми формування іннова�
ційної моделі галузі, інституціональні за при�
родою, а їх вирішення залежатиме від якості
модернізації інститутів, рівня диверсифікації
державних і ринкових механізмів. Тому й важ�
ливо звернути увагу на взаємодії економічних
агентів, суспільних інститутів і держави через
регулювання економіки, що "… реалізується
шляхом зацікавлення приватних фірм у вирі�
шенні таких завдань ..., як розвиток наукових
досліджень і впровадження їх результатів, роз�
виток і модернізація інфраструктури економі�
ки, стимулювання експорту товарів і послуг,
ефективне залучення капіталу, нагромаджен�

ня знань і досвіду тощо" [2]. В інноваційній
сфері узгодження зазначених позицій сьогодні
є найбільш проблемним, адже втрачено дина�
міку позитивних змін у формуванні, накопиченні
і якісно�прогресивному накопиченні інтелек�
туального капіталу — головного продуцента
інновацій.

Інноваційна аграрна система України як
сукупність суб'єктів та інститутів, діяльність
яких спрямована на здійснення інноваційних
процесів в аграрному секторі економіки, по�
кликана забезпечити створення та розповсюд�
ження інновацій в аграрній сфері, технологіч�
не оновлення сільськогосподарського вироб�
ництва на основі передових науково�технічних
розробок, формування конкурентоспромож�
ного агропромислового комплексу. Вона являє
собою єдність інноваційного комплексу (орга�
нізацій і колективів, безпосередньо зайнятих
створенням і впровадженням інновацій, а та�
кож необхідної науково�виробничої інфраст�
руктури), форм і результатів інноваційної
діяльності, суб'єктів управління, регулювання
та сприяння інноваційній діяльності (сукуп�
ності органів влади, інститутів, центрів техно�
логічного прогнозування, структур держави та
недержавних інститутів інноваційної сфери).

Завдяки здатності використовувати широ�
кий спектр правових, адміністративних, еконо�
мічних, інших засобів впливу на інноваційну
сферу саме державі відведена центральна роль
в моделі сприяння впровадження інновацій у
діяльність аграрних підприємств. Вона встанов�
лює загальні правові рамки інноваційної діяль�
ності, виступає в якості замовника на іннова�
ційну продукцію аграрних підприємств, має
можливість стимулювати інноваційну діяль�
ність за допомогою кредитів, позичок, подат�
кових пільг та інших економічних важелів,
фінансувати більшу частину фундаментальних
і найважливіших прикладних досліджень у
сільському господарстві та має свої наукові
підрозділи, які проводять дослідження. Вва�
жаємо доцільним особливу увагу приділити
саме удосконаленню існуючих економічних
важелів й стимулів організаційно�економічно�
го механізму державного стимулювання впро�
вадження інновацій у діяльність аграрних під�
приємств та запровадити надання:

1) пільгового оподаткування для аграрних
підприємств, за умови оформлення відповідно�
го інноваційного проекту, а саме: для аграрних
підприємств, які впроваджують інновації впер�
ше знизити загальне оподаткування на 20% тер�
міном на 3 роки, або до моменту отримання
результату впровадження інновацій; для аграр�
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них підприємств, які впроваджують інновації
протягом 3—5 років і мають завершені інно�
ваційні проекти, знизити загальне податкове
навантаження на 30% на період впровадження
інновацій, а за умови використання ресурсо�
ощадних та енергозберігаючих інновацій зни�
зити до 40—50%; для аграрних підприємств, які
реалізують національні інноваційні проекти та
програми, знизити загальне оподаткування на
40—70% залежно від фази впровадження інно�
вації та його ролі у інноваційному розвитку аг�
рарного сектора;

2) надання пільгових кредитів венчурним
фондам для фінансування впровадження інно�
вацій у діяльність аграрними підприємствами
під 5—6%;

3) надання субсидій аграрним підприєм�
ствам для залучення у діяльність науковців для
впровадження інновацій у вигляді 50% витрат,
але не більше 20 тис. грн. на рік на одну юри�
дичну особу;

4) знизити відсоткову ставку для довго�
строкового кредитування комерційними банка�
ми впровадження інновацій до 6—9% річних
шляхом компенсування частини відсотків за ра�
хунок державного бюджету або відповідних
державних венчурних фондів;

5) запровадити державне страхування впро�
вадження інновацій у діяльність аграрних під�
приємств;

6) забезпечити державні форвардні закуп�
ки за інтервенційними цінами на продукцію,
отриману в результаті впровадження іннова�
ційної діяльності, за умови її відповідності існу�
ючим стандартам якості на відповідний аналог.
Варто зауважити, що дану підтримку необхід�
но надавати не лише підприємствам, які виро�
щують перспективні сорти рослин або породи
тварин, але й тим господарюючим суб'єктам,
інноваційна діяльність яких пов'язана зі зміною
технології виробництва, використання енерго�
та ресурсоощадних технологій, новітніх за�
собів захисту тощо;

7) витрати на оформлення патентів на ліцен�
зії на винахід, отриманий в результаті іннова�
ційної діяльності аграрних підприємств, покла�
сти на місцевий або державний бюджети в за�
лежності від масштабу інновації.

Акцентуємо увагу, що в епоху інформаційно�
го суспільства запорукою та однією із найваж�
ливіших умов ефективного впровадження інно�
вацій у діяльність аграрних підприємств виступає
вимір і оцінка потоків знань та інформації. Виді�
ляють чотири типи таких потоків [3; 4].

1. Взаємодія між аграрними підприємства�
ми — це насамперед спільна дослідницька ді�

яльність та інше технічна співпраця. В цьому
напрямку значно підвищує ефективність такої
взаємодії створення інноваційної платформи
аграріїв регіону.

2. Взаємодія між аграрними підприємства�
ми, університетами та державними науковими
установами. Зауважимо, що якість наукових
досліджень, фінансованих державою, і взаємо�
дія наукових установ з агропромисловим ком�
плексом можуть бути одними з найбільш важ�
ливих національних активів при просуванні
інновацій. Фінансовані державою дослідні ус�
танови є для аграрних підприємств джерелом
не тільки фундаментальних знань, але і нових
методів, інструментів та корисних навичок.
Потоки знань між державним і приватним сек�
торами можна вимірювати різними способами,
але в національних інноваційних обстеженнях
застосовувалися переважно чотири інструмен�
ти: індикатори спільної дослідницької діяль�
ності, спільні патенти і спільні публікації, аналіз
цитування, обстеження фірм. На нашу думку,
організація процесу впровадження інновацій у
діяльність аграрних підприємств вимагає змін і
перебудови системи економічних відносин як
між наукою та аграрним виробництвом, так і
структурними підрозділами в навчальних зак�
ладах. Вважаємо, що інноваційна аграрна сис�
тема повинна сприяти розвитку інноваційного
підприємництва в науковій сфері. Прискорен�
ня темпів впровадження інноваційних техно�
логій у діяльність аграрних підприємств мож�
ливе за рахунок гнучкої форми взаємодії та
максимального наближення наукового потен�
ціалу до практики, за рахунок формування
інноваційного фонду та ринку науково�техно�
логічно�технічної продукції в аграрному сек�
торі регіону.

3. Поширення технологій. Найбільш тра�
диційним типом потоку знань в інноваційній
системі є впровадження технології у формі
нових машин і устаткування. Для різних країн
і секторів економіки характерні різні темпи
впровадження технологій. Водночас очевид�
но, що інноваційна активність аграрних
підприємств все більше залежить від викори�
стання технологій, створених поза цих су�
б'єктів.

4. Мобільність робочої сили. Рух людей і
знань, носіями яких вони є ("неявні знання"),
— це один з ключових потоків всередині інно�
ваційної системи. Більшість досліджень з впро�
вадження інновацій унаочнює, що навички і
комунікаційні можливості персоналу грають
важливу роль при впровадженні нових техно�
логій.
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Крім того, необхідно зауважити, що охоп�
люючи сфери генерації, розповсюдження,
впровадження, комерціалізації знань, органі�
заційна структура аграрної інноваційної сис�

теми як сукупність суб'єктів і об'єктів іннова�
ційної діяльності, які взаємодіють у процесі
створення та реалізації інноваційної про�
дукції, а також здійснюють свою діяльність у

Рис. 1. Організаційна структура аграрної інноваційної системи
Розроблено автором.
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рамках проведеної державної інноваційної
політики, включає в себе ряд підсистем, а саме:
генерації знань; освіти і професійної підготов�
ки та перепідготовки кадрів; інноваційної аг�
рарної діяльності, виробництва та реалізації
продукції і послуг; технологічної інфраструк�
тури; фінансової інфраструктури; інформа�
ційної інфраструктури; управління і регулю�
вання (рис. 1).

Разом з тим необхідно зауважити, що в Ук�
раїні на сьогоднішній день відсутні умови для
повномасштабної науково�дослідної роботи,
яка є джерелом інновацій для впровадження у
діяльність аграрними підприємствами. Тому не�
обхідно використовувати існуючі інноваційні
продукти, які зарекомендували себе на світо�
вому ринку.

Оскільки фінансові можливості аграрних
підприємств придбати нові іноземні технології
вельми обмежені, а кваліфікаційний рівень
кадрів, як правило, не забезпечує необхідний
рівень впровадження запозичених інновацій�
них технологій, то цілком очевидно, що техні�
чний і організаційно�управлінський рівень цих
інновацій повинен відповідати інституційному
розвитку, а не випереджати його, що в даному
випадку тотожне втраті всіх очікуваних пере�
ваг.

Тому вважаємо доцільним використати на�
ступний алгоритм реалізації інструментів запо�
зичення (трансформації) інноваційних зарубі�
жних технологій аграрними підприємствами
(рис. 2).

Згідно дослідження, основний зміст іннова�
ційної діяльності аграрних підприємств як ком�
понентів інституціональної моделі запозичен�
ня зарубіжних технологій в сфері АПК є: про�
ведення аналізу і формування прогнозу на�
прямів науково�технологічного та інноваційно�
го розвитку економіки з урахуванням реальних
умов ринкового попиту; розвиток інфраструк�
тури інноваційної аграрної системи; залучен�
ня в господарський обіг результатів інтелекту�
альної діяльності; технологічне переоснащен�
ня виробництва для випуску інноваційної про�
дукції; проведення експертизи розробок, на�
дання консультаційних, інформаційних, юри�
дичних чи інших послуг з виведення інновацій�
ної продукції на ринок.

Враховуючи вищезазначене, вважаємо до�
цільним побудувати відповідний механізм ак�
тивізації впровадження інновацій у діяльність
аграрних підприємств, розроблений у відпо�
відності до вимог інституційної моделі впро�
вадження інноваційних технологій. Розроб�
лений механізм включатиме запозичення

Рис. 2. Алгоритм запозичення (трансформації) зарубіжних інновацій для їх впровадження
у діяльність аграрних підприємств

Розроблено автором.
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(трасформацію) зарубіжних інновацій, ор�
ганізаційно�економічний механізм держав�
ного стимулювання впровадження інновацій,
а також оцінку співвідношення вимог альтер�
нативних інноваційних продуктів та можли�
востей аграрного підприємства. Для зруч�
ності використання на практиці аграрними
підприємствами, пропонуємо розділити його
на такі етапи (рис. 3):

— етап №1 включає визначення доціль�
ності впровадження, створення ініціативної
групи, формування стратегічних напрямів
впровадження інновацій. Даний етап визна�
чає базу впровадження інновацій, він зале�
жить безпосередньо від керівництва підприє�
мства та його готовності до впровадження
інновацій;

— етап № 2 містить конт�
роль за впровадженням інно�
вацій, оцінку співвідношення
вимог альтернативних інно�
ваційних продуктів та мож�
ливостей аграрного підприє�
мства й мотивацію персона�
лу. Має на меті виконання уп�
равлінських завдань та зале�
жить не лише від керівницт�
ва підприємства, а й від парт�
нерів по реалізації інновацій;

— етап №3 передбачає
трансфер зарубіжних техно�
логій, державну підтримку
інноваційної діяльності галу�
зі, якісне фінансове забезпе�
чення.

Даний етап у більшій мірі
залежить від зовнішнього
оточення господарюючого
суб'єкта. Слід зауважити, що
питання якісного фінансово�
го забезпечення впровад�
ження інноваційної діяль�
ності віднесено до даного
етапу через те, що: по�перше,
існує ряд інновацій, впровад�
ження яких не потребує до�
даткових фінансових ре�
сурсів; по�друге, особливі�
стю інноваційної діяльності у
сільському господарстві є ви�
сокий рівень зацікавленості в
його успішній реалізації з
боку органів державної та
місцевої влади, по�третє, ви�
користання залучених та по�
зичених фінансових ресурсів

для впровадження інновацій передбачає їх без�
посередню залежність не від аграрного
підприємства, а від установи, що надає кошти.

— етап №4 — отримання результатів впро�
вадження інновацій у діяльність аграрних
підприємств. Реалізація попередніх етапів ак�
тивізує процес впровадження інновацій у
діяльність аграрних підприємств, у результаті
чого отримуємо два ключових варіанта їх за�
вершення (етап №4): створення передумов для
розробки власних інноваційних продуктів та
отримання результату впровадження інно�
вацій. У першому випадку для підприємства
відкриваються такі додаткові можливості як:
покращення якості діяльності підприємства;
зниження витрат на купівлю патентів та
ліцензій; отримання додаткового доходу від

Рис. 3. Механізм активізації впровадження інновацій
у діяльність аграрних підприємств

Розроблено автором.
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реалізації інтелектуальних продуктів; надання
дорадчих послуг у питанні впровадження інно�
вацій тощо.

Необхідно зауважити, що непередбачу�
ваність та висока ризикованість впроваджен�
ня інноваційної діяльності є запорукою фор�
мування таких сценаріїв їх завершення: отри�
мання негативного результату, отримання по�
зитивного результату та створення умов для
нових інновацій. При отриманні негативного
результату виникає необхідність у керівників
даного процесу визначити передумови їх ви�
никнення, детально проаналізувавши кожен із
етапів; визначити відповідальних та ступінь їх
впливу за отриманий результат. Якщо у резуль�
таті впровадження інновацій виникає не�
обхідність впровадження нових інновацій, аг�
рарні підприємства повинні проаналізувати
доцільність їх впровадження, повернувшись до
першого етапу. Отримання такого результату
стимулює аграрні підприємства до розробки
власних інноваційних продуктів.

Негативний результат є найменш бажаним
варіантом впровадження інновацій, але не
менш вірогідним. Його отримання змушує
підприємство до комплексного аналізу, метою
якого є визначення причин та відповідальних
осіб, оцінка збитку, розподіл відповідальності
за результат, виявлення наслідків такого ре�
зультату на господарську діяльність підприє�
мства тощо. Досягнення позитивного резуль�
тату впровадження інновацій передбачає: ви�
конання поставлених завдань та реалізація
цілей; розподіл відповідальності між усіма
учасника процесу впровадження інновацій;
аналіз кожного етапу впровадження інновацій
тощо.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, інноваційна аграрна система Украї�

ни, це сукупність суб'єктів та інститутів, ді�
яльність яких спрямована на здійснення інно�
ваційних процесів в аграрному секторі еконо�
міки. Завдяки здатності використовувати ши�
рокий спектр правових, адміністративних, еко�
номічних, інших засобів впливу на інноваційну
сферу саме державі відведена центральна роль
в моделі сприяння впровадження інновацій у
діяльність аграрних підприємств. Згідно зі заз�
наченим, запропоновано удосконалення існу�
ючих економічних важелів й стимулів органі�
заційно�економічного механізму державного
стимулювання впровадження інновацій у
діяльність аграрних підприємств. Доведено, що
формування механізму активізації впровад�
ження інновацій у діяльність аграрних підпри�

ємств повинно здійснюватися на основі інсти�
туційної моделі інноваційного розвитку аграр�
ного сектору. Таким чином, запропоновано,
механізм впровадження інновацій у діяльність
аграрних підприємств, розроблений у відпові�
дності до вимог інституційної моделі впровад�
ження інноваційних технологій, що включати�
ме запозичення (трасформацію) зарубіжних
інновацій, організаційно�економічний ме�
ханізм державного стимулювання впроваджен�
ня інновацій, а також оцінку співвідношення
вимог альтернативних інноваційних продуктів
та можливостей аграрного підприємства. Вико�
ристання на практиці запропонованого меха�
нізму активізації впровадження інновацій доз�
волить підвищити рівень інноваційного розвит�
ку підприємств господарювання аграрного сек�
тора та сприятиме забезпеченню продовольчої
безпеки країни й економічному добробуту
нації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У всьому світі питанням продовольчої безпе�

ки приділяється велика увага. Про це свідчить ми�
нулий в 2014 р. саміт продовольчої і сільськогос�
подарської організації ООН (ФАО), на якому не
лише вирішувалися питання надання допомоги
слаборозвинутим економікам розвиненими краї�
нами, але і був визнаний глобальний характер про�
довольчої проблеми.

В умовах дії перерахованих чинників розвиток
системи фінансового забезпечення продовольчої
безпеки країни стає найважливішим завданням
державної економічної політики, направленої на
досягнення стійкого зростання вітчизняного
сільськогосподарського виробництва і динамічно�
го розвитку АПК в цілому. В даний час створення
ефективної системи фінансового забезпечення
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У статті відмічено, що забезпечення продовольчої безпеки України стає найважливішим завданням державної
економічної політики, направленої на досягнення стійкого зростання вітчизняного сільськогосподарського вироб9
ництва і динамічного розвитку агропромислового комплексу в цілому. В даний час створення ефективної системи
фінансового забезпечення продовольчої безпеки країни неможливо без консолідації фінансових ресурсів держави,
агробізнесу і інших підприємницьких структур. Для України продовольча безпека виступає в якості найважливішого
національного інтересу. На вміст продовольчої безпеки роблять вплив як загальносвітові тенденції (економічна гло9
балізація, посилення міжнародної конкуренції, міжнародна і внутрішня інтеграція і кооперація і ін.), так і конкретна
ситуація в країні. У сучасних умовах досягнення продовольчої безпеки економіка України повинна базуватися на
таких принципах, як еволюційність, поетапність, державний протекціонізм, у поєднанні з ринковим механізмом. Мо9
дифікація бюджетного фінансування продовольчої безпеки передбачає концентрацію засобів на пріоритетних на9
прямах сільськогосподарського виробництва і підвищення його конкурентоспроможності в умовах зростаючої ролі
сільськогосподарських транснаціональних корпорацій.

It is marked in the article, that providing of food safety of Ukraine becomes the major task of public economic
policy, directed on achievement of proof growth of domestic agricultural production and dynamic development of
agroindustrial complex on the whole. Presently creation of the effective system of the financial providing of food safety
of country it is impossible without consolidation of financial resources of the state, agribusiness and other enterprise
structures. For Ukraine food safety comes forward in quality major national interest. On maintenance of food safety
both world tendencies (economic globalization, strengthening of international competition, international and internal
integration and co9operation and other) and concrete situation, have influence in a country. In the modern terms of
achievement of food safety the economy of Ukraine must be based on such principles, as evolutional, stage9by9stage,
state protectionism, in combination with a market mechanism. Modification of the budgetary financing of food safety
foresees the concentration of facilities on priority directions of agricultural production and increase of his competitiveness
in the conditions of growing role of agricultural multinational corporations.

Ключові слова: аграрний сектор економіки, продовольчий ринок, сільськогосподарська про4
дукція, продовольча безпека.
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продовольчої безпеки країни неможливо без кон�
солідації фінансових ресурсів держави, агробізне�
су і інших підприємницьких структур.

Таким чином, у сучасних умовах проблема роз�
витку системи фінансового забезпечення продо�
вольчої безпеки має велике соціально�економічне
значення для розвитку країни і вимагає подальшо�
го теоретичного дослідження, розробки відповід�
ного методологічного забезпечення, методичних і
практичних рекомендацій до її рішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблеми фінансового забезпе�
чення продовольчої безпеки неможливе без тео�
ретичного осмислення всіх аспектів розвитку по�
стсоціалістичних економік, вмісту і особливостей
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відтворювальних процесів, державного регулю�
вання економіки, забезпечення національної еко�
номічної безпеки. Вивченням цих питань зай�
маються багато вчених�економістів, серед яких
А.І. Архипов, Л.І. Абалкин, А.В. Бузгалін, А. Бого�
молов, С.Ю. Глазьев, А.Р. Зельднер, Д.С. Львів,
А. Мау, А.Н. Нестеренко, Е.А. Олейников,
А.А. Пороховський, Д. Сенчагов, А.І. Татаркин і ін.

Особливе місце в сучасній науковій літературі
відводиться дослідженню питань, пов'язаних з
фінансово�кредитною підтримкою АПК і сільсько�
го господарства. Так, проблеми бюджетного фінан�
сування аграрного сектора економіки отримали
віддзеркалення в працях Н.Р. Баришникова, Р. Бес�
пахотного, І.Н. Буздалова, З.П. Опенишева, Б. По�
шкуса, І.Г. Ушачева і ін. Актуальним проблемам дер�
жавної підтримки страхування ризиків в сільському
господарстві присвячені роботи Н.Р. Борхунова,
Л.Л. Голованова, А. Зонова, А.В. Никітіна і ін.

Питання, пов'язані з банківським і інвестицій�
ним кредитуванням сільськогосподарських під�
приємств, досліджуються у працях Н.Ф. Зарук,
М.М. Коробейниковим, М.Л. Лішанським, О. По�
пової, А.І. Хицковим і ін. Тенденції і проблеми
розвитку сільськогосподарської кредитної коопе�
рації знайшли віддзеркалення в працях З. Ігнато�
ва, Ю.Н. Панової, І.В. Самсонової і ін.

Слід відмітити, що різним аспектам проблеми
фінансового забезпечення сільського господар�
ства і АПК в економічній науці приділено достат�
ньо багато уваги, доводиться констатувати, що в
даний час відсутні роботи, присвячені досліджен�
ню цілісної системи фінансового забезпечення
продовольчої безпеки країни. Дискусійними і по�
требуючими подальшого рішення залишаються
питання, пов'язані з розвитком фінансового забез�
печення продовольчої безпеки на основі активно�
го використання механізму державно�приватного
партнерства, а також з обгрунтуванням необхід�
ності і змісту процесу консолідації фінансових
ресурсів держави, агробізнесу і інших підприєм�
ницьких структур для стійкого зростання
сільськогосподарського виробництва і зниження
ризику в аграрному секторі економіки. Подаль�
шого теоретичного осмислення вимагають питан�
ня, що стосуються визначення соціально�економ�
ічних наслідків приєднання України до Європейсь�
кого Союзу для вітчизняних сільськогосподарсь�
ких виробників. Необхідна розробка методичних
і практичних рекомендацій по створенню консо�
лідованої системи фінансового забезпечення про�
довольчої безпеки України в умовах сучасних
світових економічних тенденцій.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розвиток теорії і методології

фінансового забезпечення продовольчої безпеки
країни в умовах глобалізації і посилення міжна�
родної конкуренції, а також розробка методичних
і практичних рекомендацій зі створення системи
фінансового забезпечення продовольчої безпеки

України на основі використання механізму дер�
жавно�приватного партнерства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відставання світового виробництва продуктів

харчування, від зростання населення здатне нада�
ти серйозного поштовху на активізацію інтересів
країн�імпортерів, що обумовлює нагальну не�
обхідність розробки державної політики в галузі
забезпечення продовольчої безпеки. При цьому
слід дотримуватися оптимального поєднання
рівнів самозабезпеченості і імпорту, політики
співпраці з великими продовольчими транснаціо�
нальними компаніями, і створення гарантій мож�
ливості забезпечення продовольством населені
країни за рахунок внутрішніх ресурсів.

Забезпечення продовольчої безпеки країни за�
лежить від рівня розвитку сільського господарства.
В Україні у цій галузі економіки склалася украй
непроста ситуація. За 1990—2013 рр. площа
сільськогосподарських угідь зменшилася на 22,7
млн га (на 10,6 %); рентабельність виробництва
сільськогосподарської продукції в порівнянних
цінах знизилося на 12,4 %. Значно скоротилося по�
голів'я худоби, що привело не просто до зменшен�
ня виробництва м'яса і молока, а до втрати продо�
вольчої незалежності країни по даних продуктах.
Падіння обсягів виробництва сільськогосподарсь�
кої продукції стало наслідком руйнування матері�
ально�технічної бази і соціальної інфраструктури
села, скорочення інвестиційної активності сільсько�
господарських організацій, зниження родючості
грунтів, порушення еквівалентності обміну і так далі
Крім того, у зв'язку з приєднанням України до СОТ
з'являються нові загрози для стійкого розвитку
вітчизняного сільськогосподарського виробництва
і продовольчої безпеки країни [1].

У розвинених країнах світу продовольча безпе�
ка як складова і найважливіша частина національ�
ної економічної безпеки визнається національним
пріоритетом з активною державною участю. Держа�
ва, використовуючи різні інструменти і форми фінан�
сового регулювання (система дотацій і компенсацій,
звільнення від податків, зниження тарифів на спо�
живання сільськими господарствами ресурси, сис�
тема кредитування і страхування з компенсацією з
бюджету і т. д.) подає значну підтримку виробникам
сільськогосподарської продукції [2, с. 46].

Для України продовольча безпека виступає в
якості найважливішого національного інтересу.

На вміст продовольчої безпеки мають вплив як
загальносвітові тенденції (економічна глобалізація,
посилення міжнародної конкуренції, міжнародна і
внутрішня інтеграція і кооперація і ін.), так і конк�
ретна ситуація в країні. У сучасних умовах досягнен�
ня продовольчої безпеки України повинне базува�
тися на таких принципах, як еволюційність, по�
етапність, державний протекціонізм у поєднанні з
ринковим механізмом. Відповідно до цих принципів
забезпечення продовольчої безпеки України в серед�
ньостроковій перспективі (до 2015 р.) має бути на�
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правлене на досягнення лідерства на міжнародному
ринку по таких продуктам, як м'ясо, соняшникова
олія, овочі. На цьому етапі основною задачею забез�
печення продовольчої безпеки країни є задоволен�
ня мінімальної потреби середньостатистичних ук�
раїнців в добовій калорійності, при оптимальному
співвідношенні в харчовому раціоні білків, жирів,
вуглеводів і не замінимих амінокислот шляхом на�
рощування власного виробництва, а також забезпе�
чення економічної доступності основних продуктів
харчування для населення [3, с. 121].

В умовах дії перерахованих чинників розвиток
системи фінансового забезпечення продовольчої
безпеки країни стає найважливішим завданням
державної економічної політики, направленої на
досягнення стійкого зростання вітчизняного
сільськогосподарського виробництва і динамічно�
го розвитку АПК в цілому. В даний час створення
ефективної системи фінансового забезпечення
продовольчої безпеки країни неможливе без кон�
солідації фінансових ресурсів держави агробізне�
су і інших підприємницьких структур.

Методологія формування консолідованої систе�
ми фінансового забезпечення продовольчої безпе�
ки, на нашу думку, повинна базуватися на принци�
пах державно�приватного партнерства. При цьому
достатньо складно виділити його безальтернативні
принципи. На нашу думку, основними з них є:

— кооперація (об'єднання) держави і бізнесу;
— орієнтація на національно значущий, а не

приватний результат;
— економічна і соціальна відповідальність су�

б'єктів партнерства;
— ефективність.
Таким чином, у сучасних умовах проблема роз�

витку системи фінансового забезпечення продо�
вольчої безпеки має велике соціально�економічне
значення для розвитку країни і вимагає подальшо�
го теоретичного осмислення, розробки відповід�
ного методологічного забезпечення, методичних і
практичних рекомендацій до її рішення.

ВИСНОВКИ
Модифікація бюджетного фінансування продо�

вольчої безпеки передбачає концентрацію засобів
на пріоритетних напрямах сільськогосподарсько�
го виробництва і підвищення його конкурентосп�
роможності в умовах зростаючої ролі сільськогос�
подарських транснаціональних корпорацій. Для
України пріоритетними напрямами бюджетного
фінансування аграрного сектора економіки є:

— підтримка і збереження тваринництва, що є
своєрідним локомотивом розвитку АПК і спожива�
ючого значні об'єми рослинницької продукції. У тва�
ринництві основним напрямом державної підтрим�
ки є створення умов для нарощування виробництва
м'яса великої рогатої худоби і молочних продуктів в
цілях підвищення рівня їх споживання населенням.
Пріоритетний розвиток м'ясного і молочного ско�
тарства має важливе значення для збільшення вітчиз�
няних ресурсів яловичини і молока;

— виробництво екологічно чистої сільськогос�
подарської продукції що сприятиме нарощуванню
експортного потенціалу вітчизняного  агропро�
мислового комплексу. Необхідно стимулювати
вітчизняних товаровиробників, охочих займатися
виробництвом органічної продукції, використову�
ючи при цьому різноманітні форми державної
підтримки (податкові пільги, субсидії, державні
гарантії, пільгове кредитування  і т.д.);

— розвиток сільських територій. Соціальна і
інженерна інфраструктура має стратегічно важ�
ливу роль, оскільки створює умови для нормаль�
ного функціонування суспільства і покликана за�
безпечити стійку базу всіх процесів, що відбува�
ються в ньому.
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