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DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONALLY�ECONOMIC RELATIONS OF SMALL AND MIDDLE
BUSINESS ENTITIES

Важливу роль у соціально<економічному розвитку національної економіки відіграють суб'єкти малого та серед<
нього підприємництва, які варто розглядати як один із головних чинників формування й розвитку конкурентоспро<
можності економіки, підтримки внутрішнього ринку, як важливе джерело формування бюджету різних рівнів і ство<
рення нових робочих місць.

Метою дослідження є узагальнення сучасних тенденцій та особливостей розвитку організаційно<економічних
відносин суб'єктів малого та середнього підприємництва та окреслення можливих шляхів подолання проблем, пов'я<
заних з їх забезпеченням.

Однією з основних проблем суб'єктів малого та середнього підприємництва є необхідність свідомого формуван<
ня власного майбутнього, що передбачає завоювання на ринку сприятливих конкурентних позицій з метою забезпе<
чення довготривалого зростання. В умовах зростаючої глобалізації економічні процеси, що відбуваються у госпо<
дарській діяльності підприємства, спрямовані на його розвиток у поєднанні з можливістю розвитку ефективних орга<
нізаційно<економічних відносин з іншими учасниками ринку.

Для малих і середніх підприємств важливим завданням є обгрунтування власної стратегії на підставі наявної
інформації та сигналів, що надходять з навколишнього середовища, з урахуванням необхідності формування ефек<
тивних організаційно<економічних відносин з партнерами.

Управління реалізацією стратегій співпраці суб'єктів малого і середнього підприємництва має низку специфіч<
них особливостей. Це стосується як обгрунтування самої стратегії, широти охоплення нею напрямів і сфер госпо<
дарської діяльності підприємства, так і часу виконання, забезпечення контролю ходу реалізації стратегії, можли<
вості для здійснення змін (забезпечення гнучкості, адаптивності стратегії).

Дослідження доводить, що основними напрямами розвитку відносин між суб'єктами малого та середнього підприє<
мництва мають стати: вдосконалення правового супроводу їх діяльності; підвищення відповідності функціонування
малих і середніх підприємств світовим стандартам; впровадження міжнародного досвіду їх діяльності; активізація
інноваційної діяльності; поглиблення міжрегіональних та міжнародних зв'язків; розвиток конкуренції тощо.

An important role in socio<economic development of national economy is played by small and middle business
entities, which should be considered as one of main factors of forming and development of economy competitiveness,
support of internal market, as an important source of budget formation at different levels and creation of new workplaces.

The aim of the research is to summarize the current trends and peculiarities of the development of organizationally<
economic relations of small and middle business entities and the determination of possible ways to overcome the problems
associated with their provision.

One of basic problems of small and middle business entities there is a necessity of the conscious forming of the own
future, which involves gaining favorable competitive positions in the market in order to ensure long<term growth.

In the context of growing globalization, the economic processes, which take place in the economic activity of the
enterprise are focused on its development in consolidation with the possibility of developing effective organizational
and economic relations with other market participants.

The important task for small and medium<sized enterprises is to justify their own strategy based on available
information and signals coming from the environment, taking into account the need to form the effective organizational
and economic relations with partners.
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The management of implementation of strategies of small and middle business entities collaboration has a row of
specific features. This concerns both the justification of the strategy itself, the breadth of its scope and areas of the
enterprise's economic activity, and the time of execution, ensuring control over the implementation of the strategy, the
opportunity for change (flexibility, adaptability of the strategy).

The research proves that the main directions of the relations development between the subjects of small and middle
business entities should be: improvement of their activities legal support; increasing the correspondence of the small and
middle business entities functioning to world standards; introduction of international experience of their activities;
activation of innovation activity; deepening interregional and international relations; development of the competition
etc.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Характерною особливістю сучасної еконо�

міки є зростаюча конкуренція, прогресивна
глобалізація і зростаючі вимоги споживачів.
Забезпечення ефективності господарської
діяльності вимагає належного обгрунтування
стратегії для її розвитку.

Важливу роль у соціально�економічному
розвитку національної економіки відіграють
суб'єкти малого та середнього підприємницт�
ва, які варто розглядати як один із головних
чинників формування й розвитку конкуренто�
спроможності національної економіки, під�
тримки внутрішнього ринку, як важливе дже�
рело формування бюджету різних рівнів і ство�
рення нових робочих місць. Отже, ці суб'єкти
господарювання варто називати рушійною си�
лою економіки.

Основні причини, які перешкоджають роз�
витку малого і середнього підприємництва в Ук�
раїні: недостатність підтримки малого та серед�
нього підприємництва; складність доступу до
фінансово�кредитних ресурсів; неналежний
розвиток інфраструктури, що виявляється у не�
достатньому рівні методичного, консультатив�
ного, інформаційного забезпечення підприєм�
ницької діяльності.

Однією з основних проблем суб'єктів мало�
го та середнього підприємництва є необхідність
свідомого формування власного майбутнього,
що передбачає завоювання на ринку сприятли�
вих конкурентних позицій з метою забезпечен�
ня довготривалого зростання, незважаючи на
зміни навколишнього середовища. В умовах
зростаючої глобалізації, економічні процеси,

Ключові слова: підприємництво, суб'єкти підприємництва, організаційно3економічні відно3
сини, розвиток, співробітництво.

Key words: entrepreneurship, business entities, organizationally3economic relations, development,
cooperation.

що відбуваються у господарській діяльності
підприємства, спрямовані на його розвиток у
поєднанні з можливістю розвитку ефективних
організаційно�економічних відносин з іншими
учасниками ринку.

Однією з основних умов подолання негатив�
них тенденцій розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні є розроблення та
здійснення комплексу заходів щодо розв'язан�
ня проблем, які перешкоджають подальшому
поліпшенню бізнес�середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішенню проблем розвитку малого та се�
реднього підприємництва в Україні у різних
аспектах присвятили свій доробок відомі віт�
чизняні фахівці. Зокрема, Л. Безчасний, З. Вар�
налій, В. Геєць, О. Лібанов, І. Лукінов, В. Нові�
ков та ін. Проте невирішеними певною мірою
залишаються питання розвитку організацій�
но�економічних відносин між суб'єктами ма�
лого та середнього бізнесу. Тому, враховую�
чи актуальність вирішення зазначених про�
блем, подальші дослідження є цілком обгрун�
тованими.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є узагальнення сучас�
них тенденцій та особливостей розвитку орга�
нізаційно�економічних відносин суб'єктів ма�
лого та середнього підприємництва та окрес�
лення можливих шляхів подолання проблем,
пов'язаних з їх забезпеченням.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для малих і середніх підприємств важливим

завданням є обгрунтування власної стратегії на
підставі наявної інформації та сигналів, що над�
ходять з навколишнього середовища, з ураху�
ванням необхідності формування ефективних
організаційно�економічних відносин з партне�
рами по ринку.

Економічне співробітництво як інструмен�
тарій реалізації стратегії дозволяє формувати
конкурентні переваги для суб'єктів малого і
середнього підприємництва. Особливості роз�
витку організаційно�економічних відносин
суб'єктів малого і середнього підприємництва
мають вплив на концепцію та обгрунтування
стратегії економічної активності.

Офіційна статистика України та ЄС свід�
чить, що частка великого бізнесу у ВВП Украї�
ни в 2016 р. склала близько 40%. У 2012 р. вона
становила 47,5%. Має місце фактичне зменшен�
ня частки великого бізнесу у ВВП України та
зростання частки малого і середнього. У 2012 р.
частка малого бізнесу у ВВП України була
10,7%, а в 2016 р. 16,7%. Частка великого бізне�
су у ВВП ЄС складає 38% (останні дані є тільки
за 2015 р.). У той же час, частка середнього
бізнесу у ВВП ЄС становить 29%, а малого 27%.
В окремих країнах ЄС ці показники різняться.
У Польщі частка великого бізнесу у ВВП краї�
ни 49%, у Німеччині 46%, а у Франції 45%. На
Кіпрі частка великого бізнесу всього 23%, на
Мальті 23%. При цьому Мальта є лідером ма�
лого бізнесу. У ВВП Мальти 47% має малий
бізнес [1].

Результати дослідження та господарська
практика свідчать, що конкурентоздатність су�
часного підприємства значною мірою залежить
від його здатності вийти за межі попередніх
організаційних кордонів і формувати міжсу�
б'єктні організаційно�економічні відносини на
ринку, які дозволяють отримати синергічний
ефект.

Організаційно�економічну взаємодію варто
розглядати у двох аспектах. З позицій першо�
го аспекту передбачається широка співпраця
суб'єктів ринку як співіснування економічних
операторів, функціонування яких спрямоване
на спільні дії. Сутність такого співіснування,
відповідно до теорії ігор, полягає у певній спів�
праці гравців на ринку, але при цьому їх госпо�
дарська діяльність залишається у стані окремих
механізмів [2].

З погляду другого аспекту, варто розгляда�
ти вузьку співпрацю, пов'язану з існуванням
певних господарських контактів, виникненням
недовготривалих зв'язків між підприємствами.

Такі зв'язки можуть проявлятися у межах гос�
подарської діяльності кожного з учасників.

В економічній літературі взаємодія між су�
б'єктами ринку зазвичай розглядається як спів�
робітництво з метою досягнення спільних цілей
на основі їх ідентифікації, взаємної довіри, ло�
яльності та дій в інтересах усіх учасників, дот�
римуючись при цьому загальноприйнятих
принципів вирішення конфліктів. Такі дії на
ринку є взаємно сумісними і доповнюють гос�
подарські інтереси кожного з учасників відно�
син, мають позитивне значення з точки зору їх
впливу на формування власних економічних
вигод підприємства.

Різні типи і види відносин, що виникають
між гравцями на ринку, забезпечують, у той же
час, просування до спільної мети і взаємного
пошуку шляхів її досягнення.

Форми організаційно�економічних відноси�
ни між підприємствами обираються залежно
від рівня диверсифікації їх господарської діяль�
ності.

Взаємодія між підприємствами у межах та�
кого розуміння може бути визначена як фор�
мування таких відносин, які не є притаманни�
ми звичайним відносинам за господарськими
угодами.

При формуванні організаційно�економіч�
них відносин, насамперед, визначаються мета і
зміст співробітництва та їх правове й організа�
ційне підгрунтя як відповідні форми співробіт�
ництва та інтеграції господарської діяльності
підприємств.

Якщо у підприємстві розвиваються зовні�
шньоекономічні відносини, то вони потребу�
ють відповідних умов, вимагають від суб'єктів
ринку нових поглядів на питання щодо фор�
мування конкурентних переваг і подальшої
співпраці.

В економічній літературі можна знайти ба�
гато відображень форм і методів формування
та розвитку економічного співробітництва. На�
голосимо на тому, що різноманітність форм і
методів співпраці зумовлюється великою кіль�
кістю чинників, пов'язаних, як правило, з особ�
ливостями організації господарської діяль�
ності суб'єктів ринку.

Розвиток економічного співробітництва за�
безпечує виникнення синергічного ефекту. Та�
кий ефект від взаємодії підприємств дає кож�
ному учаснику відносин більше, ніж функціо�
нування кожного з них окремо. З цих позицій,
взаємодіючі підприємства набувають принци�
пово нові властивості, яких не було у господар�
ській діяльності до формування організаційно�
економічних відносин.
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Підприємства, співпрацюючи з іншими су�
б'єктами господарювання, отримують додат�
кові ресурси, необхідні для зміцнення власно�
го потенціалу та ефективної конкуренції на
ринку. Такі ресурси мають стратегічний харак�
тер і є цінним джерелом щодо зміцнення кон�
курентних переваг.

У свою чергу, ресурси стратегічного харак�
теру як джерело формування конкурентних
переваг підприємства, варто розглядати як ре�
зультат співпраці з іншими суб'єктами ринку,
адже вони дозволяють створювати ефектив�
ний інструментарій конкуренції, передбача�
ють отримання спільних конкурентних пере�
ваг усіма учасниками партнерських відносин.
Співпраця з іншими підприємствами забезпе�
чує відчутні переваги та економічні вигоди, що
слугуватимуть на користь подальшого розвит�
ку учасників організаційно�економічних
відносин.

Серед найбільш важливих з подібних пере�
ваг та економічних вигод варто назвати: підви�
щення ефективності господарської діяльності
підприємства шляхом досягнення економії від
масштабу, передачі технологій, підвищення
рівня інноваційної діяльності та зміцнення кон�
курентоздатності суб'єктів ринку та їхньої про�
дукції чи послуг.

Таким чином, співпраця, розвиток органі�
заційно�економічних відносин між підприєм�
ствами, зумовлює можливість реалізації інвес�
тиційних проектів завдяки накопиченим додат�
ковим ресурсам.

Погляд на процеси економічного співробі�
тництва через призму теорії формування стра�
тегії підприємства показує, що функціональні
стратегії розвитку можуть мати вплив як внут�
рішніх, так і зовнішніх чинників.

Внутрішній розвиток підприємства охоплює
проблеми збереження, розширення та забезпе�
чення ефективного використання його потен�
ціалу. Це досягається за рахунок залучення
додаткових інвестицій, спільного використан�
ня майна усіма учасниками організаційно�еко�
номічних відносин у межах існуючої правової
та організаційної структури суб'єктів господа�
рювання.

На противагу цьому, вплив зовнішніх чин�
ників на зростання інтеграції та ресурсного
забезпечення господарської діяльності з інши�
ми підприємствами, зумовлений саме співпра�
цею з різноманітними суб'єктами ринку при
збереженні економічної та правової незалеж�
ності партнерів і обмеження взаємодії у конк�
ретних діапазонах, а також у низці випадків
об'єднання з іншими операторами щодо спіль�

ного управління усіма господарськими проце�
сами.

Вибір стратегії розвитку зовнішньоеконо�
мічного зростання підприємства пов'язаний
з природою цієї взаємодії і визначає вибір
конкретної форми співпраці та побудови
організаційно�економічних відносин. Взає�
модія відбувається також у виборі та обгрун�
туванні конкретної стратегії, що сприяє за�
безпеченню перемоги у конкурентній бо�
ротьбі та пропонує тип відносин, який буде
спрямованим на поєднання підприємства з
іншими гравцями ринку в певній галузі націо�
нальної економіки.

На початковій стадії розвитку організацій�
но�економічних відносини між підприємствами
вони мають не економічний характер, а лише
соціально�інформативний. У цьому випадку
відсутні видимі зв'язки, прямі господарські
контакти не підтримуються.

Нагадаємо, що такі форми взаємовідносин,
як конкуренція і співпраця, зумовлені певним
природним станом речей, характерним для рин�
кової економіки. Конкуренція у загальному
розумінні є наслідком дії на ринку значної кіль�
кості операторів з таким самим чи подібним діа�
пазоном господарської діяльності.

Економічне співробітництво підприємств, у
свою чергу, є прямим відображенням об'єктив�
них процесів економічного розвитку, у першу
чергу, у широкому контексті поділу праці і
спеціалізації виробництва. Наголосимо, що
обидва ці аспекти у кожному конкретному ви�
падку забезпечують спільний продукт, спільний
процес, спільне освоєння ринку, зростання ка�
піталу тощо. Це означає, що розвиток органі�
заційно�економічних відносин підприємств за�
безпечує спільну реалізацію господарських
планів у межах стратегії розвитку кожного з
суб'єктів ринку.

Спільне формулювання цілей у взаємодії
підприємств і збереження господарської неза�
лежності кожного з учасників забезпечують
динаміку у процесі кооперації. Ключовим еле�
ментом співпраці є те, що вона дозволяє підси�
лити конкурентний статус кожного з парт�
нерів, ефективніше використовувати ресурси і
організаційний потенціал. Отже, така багато�
вимірність поведінки суб'єктів ринку у межах
організаційно�економічних відносин є не�
від'ємною складовою у діяльності підприємств.

Такі організаційно�економічні відносини
засновані як на офіційних зобов'язаннях у
формі контрактів, так і на неформальних зобо�
в'язаннях, у тому числі й соціального характе�
ру.
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За М. Портером, найбільше значення у зміс�
ті стратегії учасників організаційно�економіч�
них відносин мають: стратегія лідерства за вит�
ратами; стратегія диверсифікації (диференці�
ації) продукції чи послуг; стратегія концент�
рації на певному сегменті ринку, на конкретній
цільовій аудиторії, діапазону ринку чи геогра�
фічної області [3].

Для кожної з таких стратегій співпраця мо�
же розглядатися як інструмент для підтримки
їх здійснення.

Крім того, у результаті співпраці між під�
приємствами учасники таких організаційно�
економічних відносин можуть здійснювати ди�
версифікацію власних продуктів чи послуг, до�
сягти зростання потенціалу. Завдяки участі у
процесах співпраці, функціонування і спеціа�
лізація окремих підприємств на ринку може
сприяти реалізації їх прагнень зосередитися на
конкретних групах споживачів, асортименті
продукції чи географічному районі.

Таким чином, варто зробити висновок, що
обгрунтування економічного співробітництва
обумовлюється прагненням підприємств до
реалізації кожним з них власної стратегії роз�
витку.

Вибір стратегії співпраці між окремими
підприємствами нині є різноманітним. Підприє�
мства використовують різні форми організа�
ційно�економічних відносин і співпрацюють у
технологічному розвитку, спільному розподілі
виготовленої продукції, постачанні сировин�
них ресурсів тощо. Співпраця може приймати
різні форми, починаючи з випадкових проектів
та поступово переходити на підгрунтя довго�
тривалих відносин.

Розвиток співпраці може бути заснованим
на традиційному мисленні власників, менед�
жерів усіх рівнів про конкурентів та способи
ведення конкурентної боротьби, чи спиратися
на нову парадигму співпраці. Така парадигма
організаційно�економічних відносин призво�
дить до розвитку усіх сторін�учасників.

Заходи, що передбачаються у контексті такої
парадигми, часто переслідують бажання учас�
ників партнерських відносин скоротити витрати,
впровадити у виробництво та запропонувати рин�
ку нові продукти чи послуги. Варто зауважити,
що при цьому спосіб мислення, орієнтація діяль�
ності, кінцева мета у парадигмах кожного з учас�
ників організаційно�економічних відносин
відрізняється. Загальним тут є те, що відбуваєть�
ся пошук шляхів досягнення спільних інтересів.

Варто пам'ятати, що стратегія, що заснова�
на на співпраці з конкурентами, приносить
кращі результати, ніж боротьба з ними.

Управління реалізацією стратегій співпраці
суб'єктів малого і середнього підприємництва
має низку специфічних особливостей. Це сто�
сується як обгрунтування самої стратегії, ши�
роти охоплення нею напрямів і сфер госпо�
дарської діяльності підприємства, так і часу
виконання, забезпечення контролю ходу реа�
лізації стратегії, можливості для здійснення
змін (забезпечення гнучкості, адаптивності
стратегії). Стратегічний розвиток суб'єктів ма�
лого підприємництва часто виявляється швид�
шим, ніж у суб'єктів середнього підприємниц�
тва, де домінують інтереси особи власника,
який виступає ініціатором такої діяльності.
Організаційний розвиток згаданих суб'єктів
залежить від рівня мотивації та ефективності
мотиваційного механізму і готовності влас�
ників, менеджерів, усього колективу праців�
ників йти на ризик.

Важливим у формуванні організаційно�
економічних відносин є також знання і
вміння знаходити позитивні зміни у навко�
лишньому середовищі і вміти швидко на них
реагувати. Рівень інформованості власників,
менеджерів, знання та господарські навич�
ки, характер та стиль управління, набутий
досвід, визначає безліч напрямів та шляхів
ділових партнерських контактів і організа�
ційно�економічних зв'язків з іншими суб'єк�
тами ринку.

Розмір підприємства, його організаційна
структура, відкритість у відносинах з партне�
рами, визначають специфіку організаційно�
економічних відносин як на неофіційному, так
і на офіційному рівнях на основі довіри та
співпраці. Суб'єкти малого підприємництва, як
правило, швидко реагують на внутрішні про�
блеми, що виникають у них на підприємстві, а
заповзятливі власники мають використовува�
ти ті можливості, які відкриваються у співро�
бітництві, дослухатися до потреб партнерів,
інших зацікавлених груп, а також споживачів,
що забезпечує економічний успіх суб'єктів гос�
подарювання.

Контакти суб'єктів малого підприємництва
з навколишнім середовищем є відкритими,
відображають особисті інтереси власників і
менеджерів.

Обгрунтовано побудована мережа особи�
стих відносин власників та менеджерів забез�
печує процес ідентифікації можливостей су�
б'єктів господарської діяльності у навколиш�
ньому середовищі і доступ до ресурсів, необ�
хідних для створення і динамічного розвитку
підприємства. Крім того, такі відносини також
забезпечують гнучкість, знижують ризики і
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скорочують витрати. Обслуговування спожи�
вачів, забезпечення виконання їх бажань, пе�
редбачення очікувань, постійні і безперебійні
контакти з постачальниками, турбота про
соціальні аспекти господарської діяльності,
забезпечує домінування суб'єктів малого
підприємництва на ринку. Крім того, розумін�
ня власниками та менеджерами необхідності
забезпечити індивідуалізацію власної про�
дукції чи послуг, змушує їх формувати ефек�
тивні організаційно�економічні відносини з
партнерами на ринку.

Отже, суб'єкти малого і середнього підпри�
ємництва мають активізувати власні підходи до
управління і забезпечувати розвиток співпраці
на ринку. Лише взаєморозуміння, прихильність
і довіра дають можливість зміцнити конкурен�
тоздатність та забезпечити інноваційний роз�
виток підприємств.

Не має залишатися осторонь і держава.
Прикладом слугує ухвалена Кабінетом Мініст�
рів Стратегія розвитку малого і середнього під�
приємництва в Україні на період до 2020 року.
Її реалізація повинна сприяти закріпленню си�
стемного підходу до формування і реалізації
державної політики у цій сфері та створенню
сприятливих умов для розвитку конкурентос�
проможного малого і середнього бізнесу
(МСБ).

Стратегія враховує принципи Акту з питань
малого бізнесу для Європи та рекомендації
Індексу економічної політики у сфері МСБ.
Вона передбачає створення сприятливого сере�
довища для розвитку МСБ, спрощення досту�
пу МСБ до фінансування, спрощення податко�
вого адміністрування МСБ, популяризацію
підприємницької культури та розвиток навчан�
ня підприємницьким навичкам, сприяння екс�
порту МСБ та підсилення інноваційного потен�
ціалу МСБ [4].

Дослідження доводить, що основними на�
прямами розвитку відносин між суб'єктами
малого та середнього підприємництва мають
стати: вдосконалення правого супроводу їх
діяльності; підвищення відповідності функціо�
нування малих і середніх підприємств світовим
стандартам; впровадження міжнародного
досвіду їх діяльності, зокрема, таких країн, як
США, Іспанія, Фінляндія, Японія та ін.; активі�
зація інноваційної діяльності; поглиблення
міжрегіональних та міжнародних зв'язків; роз�
виток конкуренції тощо.

ВИСНОВКИ
Ефективно сформовані організаційно�еко�

номічні відносини підприємств з навколишнім

середовищем дозволять усім учасникам злама�
ти бар'єри, пов'язані з операційною госпо�
дарською діяльністю та масштабами присут�
ності на ринку. Стратегія співпраці дасть мож�
ливість підприємствам�учасникам концентру�
ватися на ключових компетенціях, формувати
ефективні відносини з навколишнім середови�
щем, стати основою для забезпечення конку�
рентоздатності.

Таким чином, у широкому розумінні, спів�
праця є одним з основних елементів оптимізації
ланцюжка створення вартості.

Література:
1. Чи може малий та середній бізнес забез�

печити зростання економіки України? [Елект�
ронний ресурс]. — Режим доступу: https://
ua.112.ua/mnenie/chy�mozhe�malyi�ta�serednii�
biznes�zabezpechyty�zrostannia�ekonomiky�
ukrainy�422890.html

2. Фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Тео�
рия игр и экономическое поведение / Дж. Фон
Нейман, О. Моргенштерн. — М.: "Наука", 1970.
— 707 с.

3. Michael E. Porter. The Five Competitive
Forces that Shape Strategy. Harvard Business
Review, January, 2008. — Р. 85—87.

4. Уряд ухвалив Стратегію розвитку мало�
го і середнього підприємництва в Україні до
2020 року [Електронний ресурс]. — Режим до�
ступу: http://platforma�msb.org/uryad�uhvalyv�
strategiyu�rozvytku�malogo�i�serednogo�
pidpryyemnytstva�v�ukrayini�do�2020�roku/

References:
1. Okhrimenko, O. (2017), "Can small and me�

dium business ensure growth of the ukrainian
economy?", available at: https://ua.112.ua/mne�
nie/chy�mozhe�malyi�ta�serednii�biznes�
zabezpechyty�zrostannia�ekonomiky�ukrainy�
422890.html (Accessed 20 Feb 2018).

2. Fon Neyman, Dzh. and Morgenshtern, O.
(1970), Teoriya igr i ekonomicheskoe povedenie
[Game theory and economic behavior], Nauka,
Moscow, Russia.

3. Porter, M.E. (2008), "The Five Competitive
Forces that Shape Strategy", Harvard Business
Review, vol. 1, pp. 85—87.

4. Strykun, H. (2017), "The Government ap�
proved the Strategy for the development of small
and medium entrepreneurship in Ukraine until
2020", available at: http://platforma�msb.org/
uryad�uhvalyv�strategiyu�rozvytku�malogo�i�
serednogo�pidpryyemnytstva�v�ukrayini�do�
2020�roku/ (Accessed 20 Feb 2018).
Стаття надійшла до редакції 21.02.2018 р.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2018

9

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
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нських реалій, галузь свинарства України про�
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THE MODERN STATE OF THE SOUTH AFRICA: REGIONAL ASPECTS

У статті проаналізовано сучасний стан галузі свинарства в регіоні за показниками розвитку галузі через вста<
новлення місця району в області за показниками поголів'я свиней; вирощених свиней у живій масі; вирощених сви<
ней у розрахунку на одну свиноматку, яка була на початок року; одержаного приросту від вирощування, відгодівлі
та нагулу свиней; кількості кормоднів свиней, що знаходилися на вирощуванні, відгодівлі та нагулі; середньодобових
приростів свиней, що знаходилися на вирощуванні, відгодівлі та нагулі; надходження приплоду поросят; оборот<
ності однієї основної свиноматки; падежу свиней; реалізації свиней на забій; вирощених свиней у % до реалізації на
забій. Аналіз індикаторів здійснено у динаміці за індексним методом. За результатами дослідження встановлено місце
районів в області за показниками розвитку галузі свинарства для подальшого врахування їх при формуванні регіо<
нальної програми сталого розвитку аграрного сектору.

The article analyzes the current state of the pig breeding industry in the region on the indicators of the development
of the industry by establishing the location of the district in the region in terms of pig population; grown pigs in live
weight; grown pigs per sow, which was at the beginning of the year; the gain gained from growing, fattening and feeding
pigs; the number of feed pigs that were growing, fattening and feeding; average daily gain of pigs, growing, fattening and
feeding; arrival of litter piglets; turnover of one main sow; the case of pigs; selling pigs to slaughter; grown pigs in%
before slaughtering. The analysis of indicators is carried out in dynamics by the index method. According to the results
of the study, the location of the region in the region was determined according to the indicators of the development of the
pig breeding industry for their further consideration in the formation of the regional program of sustainable development
of the agrarian sector.

Ключові слова: свинарство, регіон, показники, місце району, рейтинг.
Key words: pig breeding, region, indicators, location of the district, rating.

довжує розвиватися, зростають загальні обся�
ги її виробництва. Досить високий рівень ви�
робництва свинини на базі інтенсифікації галузі
насамперед сприяє продовольчій незалежності
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держави, соціально�економічній стабільності
суспільства [1]. Ми підтримуємо думку нау�
ковців [2], які наголошують про необхідність
системного дослідження стану розвитку галу�
зей сільського господарства як необхідної умо�
вою реалізації моніторингу процесів форму�
вання продовольчої безпеки. Регіональний ас�
пект цього питання є ще більш значимим, ос�
кільки є необхідною умовою для визначення
механізмів та можливостей забезпечення
фізичної та економічної доступності
продовольства через короткі ланцю�
ги постачання [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у вирішення про�
блеми розвитку й підвищення ефек�
тивності галузі свинарства зробили
такі вітчизняні науковці, як І.В. Сви�
ноус, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак,
О.А. Шуст, М.П. Поліщук, Г.В. Ільїна
та ін. Питання оцінки перспектив
розвитку галузі в умовах євроінтег�
рації досліджували Білоус А.О., Гри�
нева В.Б., Гугель А.С., Копійка В.О.,
Шинкаренко Т.М., Ляшенко О.О. Ра�
зом з тим, регіональні аспекти вирі�
шення проблем розвитку галузі по�
требують подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання полягає у встановлені

місця районів в області за показни�

ками розвитку галузі свинарства для подаль�
шого врахування їх при формуванні регіональ�
ної програми сталого розвитку аграрного сек�
тору.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток галузі в ринкових умовах вимагає
нових підходів до оцінки результативності його
діяльності: недостатньо оцінити рівень прибут�

Район 
Усі категорії господарств, гол. Сільськогосподарські 

підприємства, гол. 

Питома вага 
сільськогос-
подарських 

підприємств, % 

Питома вага 
районів, % 

2014 р. 2015 р. 2016 р. у % 
до 2014 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. у % 

до 2014 р. 2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р. 

Арбузинський 13236 14100 106,5 8958 10319 115,2 67,7 73,2 17,7 22,1
Баштанський 8667 5770 66,6 4414 2135 48,4 50,9 37,0 8,7 4,6
Березанський 4590 3966 86,4 - - - - - 0,0 0,0
Березнегуватський  4185 3884 92,8 1615 1648 102,0 38,6 42,4 3,2 3,5 
Братський 3860 3058 79,2 1320 835 63,3 34,2 27,3 2,6 1,8
Веселинівський 3572 3030 84,8 135 59 43,7 3,8 1,9 0,3 0,1
Вітовський 5611 5927 105,6 3006 3675 122,3 53,6 62,0 5,9 7,9
Вознесенський 5720 4972 86,9 176 188 106,8 3,1 3,8 0,3 0,4
Врадіївський 4619 3925 85,0 63 - - 1,4 - 0,1 0,0
Доманівський 6732 5452 81,0 3316 2500 75,4 49,3 45,9 6,5 5,3
Єланецький 1432 1251 87,4 193 193 100,0 13,5 15,4 0,4 0,4 
Казанківський 6022 5094 84,6 389 235 60,4 6,5 4,6 0,8 0,5
Кривоозерський 10342 9410 91,0 3582 3571 99,7 34,6 37,9 7,1 7,6
Миколаївський 5258 4515 85,9 3100 2657 85,7 59,0 58,8 6,1 5,7
Новобузький 8486 7056 83,1 5027 4106 81,7 59,2 58,2 9,9 8,8
Новоодеський 9638 8687 90,1 5878 5439 92,5 61,0 62,6 11,6 11,6
Очаківський 3717 3205 86,2 - - - - - 0,0 0,0
Первомайський 16513 15155 91,8 8399 8141 96,9 50,9 53,7 16,6 17,4 
Снігурівський 3992 3554 89,0 1147 1076 93,8 28,7 30,3 2,3 2,3

Таблиця 1. Місце району в області за показником поголів'я свиней

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.

Район 

Усі категорії господарств, ц Питома вага 
районів, % 

2014 р. 2015 р. 
2015 р.  
у  % до 
2014 р. 

2014 р. 2015 р. 

Арбузинський 9719,20 14297,68 147,1 18,0 25,6 
Баштанський 2639,53 1676,22 63,5 4,9 3,0
Березанський - - - - -
Березнегуватський 1103,73 1039,39 94,2 2,0 1,9
Братський 644,45 410,00 63,6 1,2 0,7
Веселинівський 369,28 49,95 13,5 0,7 0,1 
Вітовський 3192,02 3422,00 107,2 5,9 6,1
Вознесенський 93,97 104,16 110,8 0,2 0,2
Врадіївський 9,62 - - 0,0 -
Доманівський 2799,00 3051,51 109,0 5,2 5,5
Єланецький 162,55 44,85 27,6 0,3 0,1
Казанківський 241,17 147,62 61,2 0,4 0,3
Кривоозерський 4700,37 5586,26 118,8 8,7 10,0
Миколаївський 2882,06 1708,09 59,3 5,4 3,1
Новобузький 4947,04 4085,09 82,6 9,2 7,3 
Новоодеський 8008,02 7422,36 92,7 14,9 13,3
Очаківський - - - - -
Первомайський 11692,98 12083,44 103,3 21,7 21,7
Снігурівський 646,11 656,31 101,6 1,2 1,2

Таблиця 2. Місце району в області за показником
вирощених свиней у живій масі

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Мико�
лаївській області.
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ковості та рентабельності з позицій
динаміки цих індикаторів чи з точ�
ки зору їх відповідності плановим
показникам, необхідно визначати
місце підприємства, галузі чи ре�
гіону у зовнішньому середовищі і
коригувати діяльність, залежно від
досягнутого рівня. Саме моніто�
ринг рівня конкурентоспромож�
ності дає відповіді на ці питання [4].

Конкурентоспроможність ре�
гіону з доволі високим рівнем дос�
товірності можна встановити за до�
помогою індексного та рейтинго�
вого методів. Відповідно до зазна�
ченого, сучасний стан галузі у ро�
боті визначається через встанов�
лення місця районів області за ос�
новними показниками розвитку та
ефективності. В цій роботі аналіз
зосереджено на рейтингових по�
казниках Веселинівського району
Миколаївської області.

За даними Головного управління статисти�
ки у Миколаївській області Веселинівський
район посідає 15�е місце серед 19 районів об�
ласті за показником наявного поголів'я свиней
в сільськогосподарських підприємствах (табл.
1).

За даними Головного управління статисти�
ки у Миколаївській області Веселинівський
район посідає 15�е місце серед 19 районів об�
ласті за показником вирощених свиней у живій

масі в сільськогосподарських підприємствах
(табл. 2). Обсяг вирощених свиней у живій масі
за цей період зменшився на 86,5 %.

За показником вирощених свиней у розра�
хунку на одну свиноматку, яка була на поча�
ток року в сільськогосподарських підприєм�
ствах Веселинівський район посідає 8�е місце
серед 19 районів області (табл. 3). Порівняно з
попереднім роком район опустився на одну по�
зицію у рейтингу за даним показником, а обсяг

Район 

У живій масі, кг Питома вага районів, %

2014 р. 2015 р. 
2015 р. у 

% до 
2014 р. 

2014 р. 2015 р. 

Арбузинський 2136,1 3184,3 149,1 11,1 17,8
Баштанський 729,2 596,5 81,8 3,8 3,3
Березанський - - - - - 
Березнегуватський 694,2 812,0 117,0 3,6 4,5
Братський 528,2 366,1 69,3 2,8 2,0
Веселинівський 738,6 832,5 112,7 3,9 4,6
Вітовський 1512,8 1677,5 110,9 7,9 9,4 
Вознесенський 72,3 434,0 600,3 0,4 2,4
Врадіївський 240,5 - - 1,3 - 
Доманівський 1133,2 1368,4 120,8 5,9 7,6
Єланецький 625,2 - - 3,3 - 
Казанківський 689,1 590,5 85,7 3,6 3,3
Кривоозерський 2596,9 1275,4 49,1 13,5 7,1
Миколаївський 929,7 749,2 80,6 4,8 4,2
Новобузький 1233,7 993,9 80,6 6,4 5,5
Новоодеський 2124,1 1734,2 81,6 11,1 9,7
Очаківський - - - - - 
Первомайський 2461,7 2570,9 104,4 12,8 14,3
Снігурівський 734,2 745,8 101,6 3,8 4,2

Таблиця 3. Місце району в області за показником
вирощених свиней у розрахунку на одну свиноматку,

яка була на початок року

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Мико�
лаївській області.

Таблиця 4. Місце району в області за показником одержаного приросту від вирощування,
відгодівлі та нагулу свиней

Район 

У живій масі, ц Питома вага районів, 
% 

2014 р. 2015 р. 
2015 р. у 

% до 
2014 р. 

2014 р. 2015  р. 

Арбузинський 9916,05 14492,41 146,2 18,4 26,0
Баштанський 2619,52 1660,43 63,4 4,9 3,0
Березанський - - - - -
Березнегуватський  1085,95 1024,09 94,3 2,0 1,8
Братський 633,25 403,41 63,7 1,2 0,7
Веселинівський 366,95 52,25 14,2 0,7 0,1
Вітовський 3135,12 3364,70 107,3 5,8 6,0
Вознесенський 92,50 102,95 111,3 0,2 0,2
Врадіївський 9,62 7,41 77,0 0,0 0,0
Доманівський 2816,56 3114,44 110,6 5,2 5,6
Єланецький 161,59 44,85 27,8 0,3 0,1
Казанківський 239,70 146,93 61,3 0,4 0,3
Кривоозерський 4672,35 5560,93 119,0 8,7 10,0
Миколаївський 2858,85 1686,40 59,0 5,3 3,0 
Новобузький 4900,59 4063,64 82,9 9,1 7,3
Новоодеський 7893,31 7317,09 92,7 14,7 13,1
Очаківський - - - - -
Первомайський 11706,71 12131,06 103,6 21,8 21,7
Снігурівський 645,11 652,21 101,1 1,2 1,2

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.
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вирощених свиней у розрахунку на одну сви�
номатку, яка була на початок року за цей пері�
од збільшився на 12,7 %.

За показником одержаного приросту від
вирощування, відгодівлі та нагулу свиней в
сільськогосподарських підприємствах Весели�
нівський район посідає 15�е місце серед 19 ра�
йонів області (табл. 4). Порівняно з попереднім
роком район опустився на дві позицій у рейтин�
гу за цим показником, а обсяг одержаного при�
росту від вирощування, відгодівлі та нагулу

свиней за даний період зменшився
на 85,8 %.

За показником кількості кор�
моднів свиней, що знаходилися на
вирощуванні, відгодівлі та нагулі в
сільськогосподарських підприєм�
ствах Веселинівський район по�
сідає 16�е місце серед 19 районів
області (табл. 5). Порівняно з попе�
реднім роком район опустився на
дві позицій у рейтингу за цим по�
казником, а обсяг кормоднів сви�
ней, що знаходилися на вирощу�
ванні, відгодівлі та нагулі за цей пе�
ріод зменшився на 75,7 %.

За показником середньодобо�
вих приростів свиней, що знаходи�
лися на вирощуванні, відгодівлі та
нагулі в сільськогосподарських
підприємствах Веселинівський ра�
йон посідає 8�е місце серед 19 ра�
йонів області (табл. 6). Порівняно
з попереднім роком район опустив�
ся на п'ять позицій у рейтингу за да�

ним показником, а обсяг приростів свиней, що
знаходилися на вирощуванні, відгодівлі та на�
гулі за даний період зменшився на 40,3 %.

За показником надходження приплоду по�
росят в сільськогосподарських підприємствах
Веселинівський район посідає 10�е місце серед
19 районів області (табл. 7). Порівняно з попе�
реднім роком район піднявся на п'ять позицій
у рейтингу за даним показником, а обсяг над�
ходження приплоду поросят за цей період
збільшився на 240,9 %.

Район 

Усі категорії господарств, днів Питома вага районів, 
% 

2014 р. 2015 р. 
2015 р. у 

% до 
2014 р. 

2014 р. 2015 р. 

Арбузинський 2515180 3231829 128,5 16,4 21,7
Баштанський 1208040 763857 63,2 7,9 5,1 
Березанський - - - - -
Березнегуватський  427611 506042 118,3 2,8 3,4
Братський 402641 327004 81,2 2,6 2,2
Веселинівський 142269 34584 24,3 0,9 0,2
Вітовський 810300 693381 85,6 5,3 4,7
Вознесенський 52203 49980 95,7 0,3 0,3
Врадіївський 22836 16863 73,8 0,1 0,1 
Доманівський 1146127 1150384 100,4 7,5 7,7
Єланецький 119868 55845 46,6 0,8 0,4
Казанківський 155381 101316 65,2 1,0 0,7
Кривоозерський 1132095 1189142 105,0 7,4 8,0 
Миколаївський 931721 776222 83,3 6,1 5,2
Новобузький 1417260 1268429 89,5 9,3 8,5
Новоодеський 1773648 1681478 94,8 11,6 11,3
Очаківський - - - - -
Первомайський 2675498 2657389 99,3 17,5 17,8
Снігурівський 360804 384541 106,6 2,4 2,6

Таблиця 5. Місце району в області за показником
кількості кормоднів свиней, що знаходилися

на вирощуванні, відгодівлі та нагулі

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Мико�
лаївській області.

Район 

Усі категорії господарств, г Рейтинг районів, % 

2014 р. 2015 р. 
2015 р. у 

% до 
2014 р. 

2014 р. 2015 р. 

Арбузинський 268 314 117,2 6 5 
Баштанський 188 181 96,3 11 9 
Березанський - - - 18 18 
Березнегуватський  215 173 80,5 9 11 
Братський 132 106 80,3 15 15 
Веселинівський 236 141 59,7 8 13 
Вітовський 299 350 117,1 4 4 
Вознесенський 133 178 133,8 14 10 
Врадіївський 42 44 104,8 17 17 
Доманівський 210 231 110,0 10 7 
Єланецький 125 80 64,0 16 16 
Казанківський 144 136 94,4 13 14 
Кривоозерський 363 419 115,4 2 2 
Миколаївський 274 182 66,4 5 8 
Новобузький 317 302 95,3 3 6 
Новоодеський 249 385 154,6 7 3 
Очаківський - - - 18 18 
Первомайський 415 436 105,1 1 1 
Снігурівський 160 157 98,1 12 12 

Таблиця 6. Місце району в області за показником середньодобових приростів свиней,
що знаходилися на вирощуванні, відгодівлі та нагулі

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.
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За показником оборотності
однієї основної свиноматки в сіль�
ськогосподарських підприємствах
Веселинівський район посідає 10�е
місце серед 19 районів області (табл.
8). Порівняно з попереднім роком
район піднявся на п'ять позицій у
рейтингу за даним показником, а
оборотність однієї основної свино�
матки за даний період збільшилась
на 316,7 %.

За показником падежу свиней в
сільськогосподарських підприєм�
ствах Веселинівський район посідає
8�е місце (з кінця) серед 19 районів
області (табл. 9). Порівняно з попе�
реднім роком район спустився на
вісім позицій у рейтингу за цим по�
казником.

За показником реалізації свиней
на забій в сільськогосподарських
підприємствах Веселинівський рай�
он посідає 14�е місце серед 19 райо�
нів області (табл. 10). Порівняно з
попереднім роком район знизився на одну по�
зицію у рейтингу за даним показником, а обсяг
реалізації свиней на забій за цей період змен�
шився на 75,3 %.

За показником реалізації свиней на забій в
сільськогосподарських підприємствах Весели�
нівський район посідає 10�е місце серед 19 рай�
онів області (табл. 11). Порівняно з попереднім
роком район знизив свої позиції у рейтингу за
даним показником на 7 місць, а обсяг реалізації

свиней на забій за цей період зменшився на
13,8%.

За показником реалізації свиней на забій в
сільськогосподарських підприємствах Весели�
нівський район посідає 4�е місце серед 19 райо�
нів області (табл. 12).

Порівняно з попереднім роком район знизив
свої позиції у рейтингу за цим показником на 1 міс�
це, а обсяг вирощених свиней у % до реалізації
на забій за цей період зменшився на 108,4%.

Район 

У середньому на 100 основних 
свиноматок, які були на початок 

року, голів 

Питома вага районів, 
% 

2014 р. 2015 р. 
2015 р. у 

% до 
2014 р. 

2014 р. 2015 р. 

Арбузинський 1457 1616 110,9 8,7 10,3
Баштанський 501 470 93,8 3,0 3,0
Березанський - - - - -
Березнегуватський  875 937 107,1 5,2 6,0 
Братський 865 538 62,2 5,2 3,4
Веселинівський 220 750 340,9 1,3 4,8
Вітовський 1397 1465 104,9 8,4 9,3
Вознесенський 89 567 637,1 0,5 3,6
Врадіївський - - - - -
Доманівський 1108 1984 179,1 6,6 12,6
Єланецький 412 - - 2,5 - 
Казанківський 420 276 65,7 2,5 1,8
Кривоозерський 3155 1795 56,9 18,9 11,4
Миколаївський 833 868 104,2 5,0 5,5
Новобузький 1022 622 60,9 6,1 4,0
Новоодеський 2053 1558 75,9 12,3 9,9
Очаківський - - - - -
Первомайський 1250 1288 103,0 7,5 8,2 
Снігурівський 1059 964 91,0 6,3 6,1

Таблиця 7. Місце району в області за показником
надходження приплоду поросят

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Мико�
лаївській області.

Район 

Оборотність однієї основної 
свиноматки, разів Рейтинг районів, % 

2014 р. 2015 р. 
2015 р. у 

% до 
2014 р. 

2014 р. 2015 р. 

Арбузинський 1,25 1,72 137,6 6 3
Баштанський 0,54 0,53 98,1 14 14
Березанський - - - 17 16
Березнегуватський  1,03 1,24 120,4 9 7
Братський 1,20 0,62 51,7 7 13
Веселинівський 0,24 1,00 416,7 15 10
Вітовський 1,32 1,17 88,6 5 8
Вознесенський 0,09 0,63 700,0 16 12
Врадіївський - - - 17 16
Доманівський 0,97 1,91 196,9 11 1
Єланецький 0,62 - - 13 16
Казанківський 0,63 0,44 69,8 12 15
Кривоозерський 3,21 1,73 53,9 1 2
Миколаївський 0,98 1,12 114,3 10 9 
Новобузький 1,11 0,77 69,4 8 11
Новоодеський 1,89 1,40 74,1 2 6
Очаківський - - - 17 16
Первомайський 1,46 1,45 99,3 4 4
Снігурівський 1,69 1,44 85,2 3 5

Таблиця 8. Місце району в області за показником оборотності
однієї основної свиноматки

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.
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ВИСНОВКИ
Дослідження місце району за показниками

розвитку галузі свинарства в області показа�
ло, що серед 19 районів Миколаївської області
Веселинівський район посідає:

— 16�е місце за показником кормоднів сви�
ней, що знаходилися на вирощуванні, відгодівлі
та нагулі;

— 15�е місце за показниками наявного по�
голів'я свиней, вирощених свиней у живій масі
та одержаного приросту від вирощування,
відгодівлі та нагулу свиней;

— 14�е місце за показником реалізації сви�
ней на забій;

— 10�е місце за показниками надходжен�
ня приплоду поросят, реалізації свиней на
забій та оборотності однієї основної свино�
матки;

— 8�е місце за показниками вирощених сви�
ней у розрахунку на одну свиноматку, яка була
на початок року, падежу свиней та середньо�
добових приростів свиней, що знаходилися на
вирощуванні, відгодівлі та нагулі;

— 4�е місце за показником обсягу вироще�
них свиней у % до реалізації на забій.

Результати дослідження є інформаційною
базою формування регіональної програми ста�
лого розвитку аграрного сектору.

Район 

Процент падежу Питома вага районів, 
% 

2014 р. 2015 р. 
2015 р. у 

% до 
2014 р. 

2014 р. 2015 р. 

Арбузинський 8,1 7,1 87,7 5 5
Баштанський - - - - - 
Березанський - - - - -
Березнегуватський  0,5 1,4 280,0 1 2
Братський - - - - -
Веселинівський - 12,4 - - 8
Вітовський - - - - -
Вознесенський - - - - -
Врадіївський - 93,7 - - 9 
Доманівський 11,0 11,2 101,8 6 6
Єланецький - - - - -
Казанківський - - - - -
Кривоозерський 1,1 1,3 118,2 3 1 
Миколаївський - - - - -
Новобузький - - - - -
Новоодеський 0,8 2,0 250,0 2 3
Очаківський - - - - -
Первомайський 1,5 2,1 140,0 4 4
Снігурівський 16,8 12,0 71,4 7 7

Таблиця 9. Місце району в області за показником падежу свиней

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.

Район 

Жива маса, ц Питома вага районів, 
% 

2014 р. 2015 р. 
2015 р. у 

% до 
2014 р. 

2014 р. 2015 р. 

Арбузинський 9757 12696 130,1 28,0 33,2 
Баштанський 2725 3701 135,8 7,8 9,7 
Березанський - - - - -
Березнегуватський  779 800 102,7 2,2 2,1 
Братський 672 377 56,1 1,9 1,0 
Веселинівський 154 38 24,7 0,4 0,1 
Вітовський 3737 3064 82,0 10,7 8,0 
Вознесенський 62 54 87,1 0,2 0,1 
Врадіївський 8 4 50,0 0,0 0,0 
Доманівський 362 192 53,0 1,0 0,5 
Єланецький 1110 - - 3,2 -
Казанківський 332 236 71,1 1,0 0,6 
Кривоозерський 745 577 77,4 2,1 1,5 
Миколаївський 2521 2216 87,9 7,2 5,8 
Новобузький 4280 3776 88,2 12,3 9,9 
Новоодеський 4998 7859 157,2 14,3 20,5 
Очаківський - - - - -
Первомайський 1948 1998 102,6 5,6 5,2 
Снігурівський 645 672 104,2 1,9 1,8 

Таблиця 10. Місце району в області за показником реалізації свиней на забій

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.
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Район 

Середня жива маса однієї голови, 
кг Рейтинг районів, % 

2014 р. 2015 р. 
2015 р. у 

% до 
2014 р. 

2014 р. 2015 р. 

Арбузинський 98 101 103,1 14 8
Баштанський 108 99 91,7 7 12 
Березанський - - - 18 17
Березнегуватський  100 107 107,0 11 6
Братський 90 81 90,0 15 15
Веселинівський 116 100 86,2 3 10
Вітовський 102 101 99,0 10 9
Вознесенський 48 47 97,9 17 16
Врадіївський 100 100 100,0 12 11 
Доманівський 116 119 102,6 4 3
Єланецький 130 - - 1 17
Казанківський 108 110 101,9 8 5
Кривоозерський 113 103 91,2 5 7 
Миколаївський 86 87 101,2 16 14
Новобузький 110 124 112,7 6 2
Новоодеський 105 138 131,4 9 1
Очаківський - - - 18 17
Первомайський 100 95 95,0 13 13
Снігурівський 126 112 88,9 2 4

Таблиця 11. Місце району в області за показником реалізації свиней на забій

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.

Район 

Усі категорії господарств, % Рейтинг районів, %

2014 р. 2015 р. 
2015 р. 
+, - до 
2014 р. 

2014 р. 2015 р. 

Арбузинський 99,6 112,6 13,0 12 7
Баштанський 96,9 45,3 -51,6 13 15
Березанський - - - 18 16
Березнегуватський  141,7 129,9 -11,8 7 6 
Братський 95,9 108,8 12,9 14 9
Веселинівський 239,8 131,4 -108,4 4 5
Вітовський 85,4 111,7 26,3 15 8
Вознесенський 151,6 192,9 41,3 6 4 
Врадіївський 120,0 - - 8 16
Доманівський 773,2 1589,3 816,1 1 1
Єланецький 14,6 - - 17 16
Казанківський 72,7 62,6 -10,1 16 14 
Кривоозерський 630,9 968,2 337,3 2 2
Миколаївський 114,3 77,1 -37,2 10 13
Новобузький 115,6 108,2 -7,4 9 10
Новоодеський 160,2 94,4 -65,8 5 12 
Очаківський - - - 18 16
Первомайський 600,3 604,8 4,5 3 3
Снігурівський 100,2 97,7 -2,5 11 11

Таблиця 12. Місце району в області за показником
вирощених свиней у % до реалізації на забій

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Мико�
лаївській області.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT

Стаття містить результати дослідження тенденцій розвитку менеджменту сучасного підприємства та змін
у парадигмах наукових шкіл, які є актуальними для управління на підприємстві. Системно<ситуаційний підхід,
деталізована розробка стратегії до конкретних етапів її реалізації залишаються основними для створення
ефективної комплексної системи управління підприємством. Управління розвитком підприємства грунтується
на відомих парадигмах і концепціях менеджменту, що змінюються з плином часу. Але деякі аспекти цих кон<
цепцій розвиваються за спіраллю, додаючи до відомих принципів і правил нові зміни, що пов'язані з розвит<
ком економіки знань і науково<технічного прогресу. Фокус управління охоплює тепер не тільки технологічні
процеси, а і поведінкові кожного учасника і складової системи управління. Саме це є обгрунтуванням необ<
хідності аналізу відомих напрямів розвитку управління та їх змін для формування ефективної системи уп<
равління розвитком підприємства. Сучасні неокласичні моделі лише формально враховують і неповноту
інформації про довкілля, і невизначеність потенційних виробничих можливостей підприємства. У наш час
це є непереборним протиріччям. Тому що всі напрями системи управління — виробництво, персонал, інфор<
мація, зовнішнє середовище є значущими і впливають на розвиток підприємства. Система менеджменту су<
часного підприємства повинна базуватись на основних концепціях управління з можливістю їх адаптації до
динамічних змін у технологіях управління та виробництва сучасних підприємств.

The article contains the results of research on trends in the management of a modern enterprise. The research
of paradigms of well<known scientific schools has shown that they are relevant for management in an enterprise.
Using the system and situational approach in management, the detailed development of the strategy to the
specific stages of its implementation remains the key to creating an effective integrated enterprise management
system. The management of enterprise development is based on well<known paradigms and management
concepts. But over time these paradigms must be changed. Some aspects of these concepts develop along a
spiral. Each level adds new changes to known principles and rules. They are related to the development of
knowledge economy and scientific and technological progress. Focus management now covers not only
technological processes but also the behavior of each participant and component management system. This
justifies the need for analysis of known areas of management development, the basis for changes in the formation
of an effective system for managing enterprise development. Modern neoclassical models only formally take
into account the incompleteness of environmental information uncertainty about the potential production
opportunities of the enterprise. In our time, this is an insurmountable contradiction. Adaptation known concepts
to modern changes in enterprise development is carried out in this way. The neoclassical concept extends from
the use of analytical data of competitive intelligence and analysis, the study of best practices of similar
enterprises. The evolutionary paradigm takes into account more dynamic technological changes, the release of
versions of a variety of products and services. The theory of chaos (synergetic) allows us to create a system of
self<organization, training and development of personnel, to introduce hybrid organizational structures, projects
for implementation of changes. The evolution of practical organizational systems maintains a balance between
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Управління розвитком підприємства грун�
тується на відомих парадигмах та концепціях
менеджменту, що змінюються з плином часу.
Але деякі аспекти цих концепцій розвивають�
ся за спіраллю, додаючи до відомих принципів
і правил нові зміни, пов'язані з розвитком еко�
номіки знань, науково�технічного прогресу,
зміною фокусування управління з технологіч�
них процесів на поведінкові тощо. Саме це є
обгрунтуванням необхідності аналізу відомих
напрямів розвитку управління та їхніх змін для
формування ефективної системи управління
розвитком підприємства. Одним із прикладів є
особливості розвитку підприємства аграрного
сектору, яке активно впроваджує зміни для
свого розвитку як підприємства провідного
напряму розвитку економіки України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ

ПРОБЛЕМ
Наукові школи менеджменту, що є основою

формування парадигми управління на підпри�
ємстві були сформовані на початку минулого
століття й сьогодні залишаються актуальними
і можуть бути використані для формування
сучасної моделі управління організації. Серед
сучасних концепцій, запропонованих у багать�
ох роботах таких відомих зарубіжних учених і
практиків, як М. Портер, П. Друкер, А. Томп�
сон А. Стрікленд, а також вітчизняних вчених
та дослідників з країн близького зарубіжжя
Л.І. Абалкіна, А.І. Анчішкіна, О.В. Ареф'євої,
А.Є. Воронкової, В.Н. Гавви, В.П. Пономарьо�
ва, Т.В. Харчук та інших, не існує єдиного кон�
цептуального підходу до формування комплек�
сної системи управління розвитком підприєм�
ства. Крім того, зміни в інформаційних та уп�
равлінських технологіях є поштовхом для зап�

ровадження змін у моделях управління орга�
нізації [1].

Метою та завданнями дослідження є аналіз
теоретичних основ створення комплексної си�
стеми управління розвитком підприємства, що
об'єднує фінансові, виробничі, кадрові, інно�
ваційні та інформаційні ресурси й формує низ�
ку сучасних засобів та інструментів управлін�
ня розвитком підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Адаптивність системи управління до змін
зовнішнього та внутрішнього середовища зале�
жить від змін значущості елементів управлінсь�
кого та виробничого потенціалу на конкретно�
му етапі життєвого циклу організації, що не�
минуче повинно позначатися на пріоритетах за
допомогою визначення загального стратегічно�
го напряму розвитку підприємства. У резуль�
таті суть управління розвитком підприємства
зводиться до реалізації його основної мети, яку
формулюють як раціональне управління наяв�
ними можливостями для забезпечення довго�
термінового стабільного зростання. При цьо�
му кількісним критерієм мети розвитку
підприємства є рівень його конкурентного ста�
тусу, що враховує порівняльну конкуренто�
спроможність елементів конкурентного потен�
ціалу підприємства в умовах змін зовнішнього
оточення.

Отже, концепція розвитку призначена для
розв'язання завдань підвищення конкурентос�
проможності в довготерміновій перспективі на
основі планомірного стратегічного розвитку як
окремих елементів, так і всієї сукупності, що
визначає конкурентний потенціал підприєм�
ства та його систему управління, адаптовану до
зовнішніх умов процесу розвитку підприєм�
ства. Теоретичним підгрунтям для формуван�
ня концепції системи управління розвитком
підприємства є відомі постулати щодо управ�
ління теорій систем, парадигм відомих шкіл ме�

production and project management activates the work of management personnel. All directions of the control
system — production, personnel, information, and environment — are significant and affect the development
of the enterprise. The management system of a modern enterprise should be based on the basic concepts of
management with the possibility of their adaptation to dynamic changes in the technologies of management
and production of modern enterprises.
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неджменту і провідних концепцій, таких, на�
приклад, як неокласична, еволюційна, теорія
хаосу.

Наукове управління (1885—1920) представ�
ляли Ф. Тейлор, Г. Гант, Ф.Гілберт, Л. Гілберт.
Принципи школи наукового управління: прин�
цип вертикального розподілу праці (за менед�
жером закріплена функція планування, за пра�
цівником — функція виконання); принцип ви�
мірювання праці (за допомогою спостережень,
логіки й аналізу адміністрація може вдоскона�
лити багато операцій ручної праці, домагаю�
чись їхнього ефективнішого виконання).

Концепція наукового управління стала пе�
рехідним етапом до визнання управління як са�
мостійної сфери наукового дослідження. Шко�
ла наукового управління різко контрастувала
з підходами, що склалися раніше, при яких ад�
міністрація пасивно ставилася відношення до
виробничого процесу, надаючи право робітни�
кам самостійно вибирати методи роботи, пла�
нувати свою діяльність, вибирати інструменти
й нести повну відповідальність за виконання
загального плану [3, 4]. Організаційно�техно�
логічний підхід у межах школи наукового ме�
неджменту отримав розвиток у працях Г. Ган�
та, Л. Ганта, Г. Емерсона, Г. Форда. Згідно праць
Г. Ганта та Л. Ганта "основні відмінності між
найкращою сьогоднішньою і колишніми систе�
мами полягають у способах планування і роз�
поділу завдань, а також заохочень за їх вико�
нання" [4]. На сучасному етапі розвитку прак�
тики управління принципи, сформульовані
школою наукового управління, безумовно за�
лишаються актуальними, оскільки досі сприя�
ють підвищенню продуктивності й ефектив�
ності організацій. Школа наукового управлін�
ня обгрунтувала необхідність управління пра�
цею з метою підвищення його продуктивності,
сформулювала принципи і методи наукової
організації праці і поставила завдання ефектив�
ної мотивації праці.

На наш погляд, саме школа наукового уп�
равління поволі підняла значний спектр питань,
пов'язаних з ефективним використанням тру�
дового потенціалу робітників, а також вироб�
ничого потенціалу через удосконалення систе�
ми організації, планування і реалізацію тру�
дового процесу.

Водночас, ця школа, ставши основою для
формування нових концепцій, мала й ряд не�
доліків. Так, неможливо було розв'язати всі
проблем менеджменту через матеріальне зао�
хочення й жорстко сплановані менеджерами
межі дій робітників. Пропонована система не
зацікавлювала робітників освоювати, змінюва�

ти й удосконалювати процес своєї праці, та
вона і не передбачала такої можливості.

Класичну або адміністративну школу в уп�
равлінні (1920—1950) представляли А. Файоль,
JI. Урвік, Д Муні. Створена А. Файолем "теорія
адміністрації" послужила чіткому розподілу
управління й виконання. Зокрема адміністра�
тивна школа зайнялася безпосередньо питан�
нями вдосконалення управління. Передбачен�
ня (планування) й організацію розглядають у
цьому процесі як засадничі функції. Першим
завданням класичної школи була розробка ра�
ціональної системи управління організацією.
Вона пов'язувала традиційні функції (фінанси,
виробництво і маркетинг) із вказаними вище й
шукала можливості доцільного поділу органі�
зації на підрозділи або робочі групи. Друге зав�
дання школи — побудова структури організації
й управління працівниками: людина повинна
отримувати накази тільки від одного начальни�
ка й підкорятися тільки йому одному. Була та�
кож обгрунтована необхідність бюрократичної
моделі як важливого елемента управління
складними організаційними структурами.

Школу людських стосунків 1930—1950
представляли Г. Мюнстерберг, М. Фоллетт, Р.
Лайкерт, Е. Мейо, А. Маслоу). Ця неокласична
школа виникла внаслідок того, що класична
школа недостатньо приділяла уваги людсько�
му чиннику, як основному елементу організації.
Отже, виникнення школи відповідало необхід�
ності пошуку нових ефективних форм управ�
ління з чітко вираженим соціально�психологі�
чним ухилом (табл. 1). І сьогодні функціональні
задачі менеджменту переплітаються із соціаль�
но�психологічними завданнями управління. У
табл. 1 представлена порівняльна характерис�
тика основних концепцій управління, які, поза
сумнівом, є актуальними.

Так, наукова парадигма, що панувала у
світовій економічній науці ще донедавна, сфор�
мована під впливом економістів�класиків А. Смі�
та, Д. Рікардо, Дж. Ст. Мілля, А. Маршала,
Л. Вільраса. Неокласична модель припускає, що
"суб'єктові господарювання точно відомо, які
виробничі можливості він має в розпорядженні,
і поведінка його є результатом раціонального
вибору з безлічі відомих йому можливостей" [3].

Починаючи з 50�х років "людські відноси�
ни" отримали продовження в поведінкових на�
уках. Дуглас Мак�Грегор висунув концепцію,
яку можна звести до такого: "ефективність си�
стеми мотивації людської діяльності залежить
від того, наскільки умови виробництва відпові�
дають людській природі" [2]. Другий великий
представник поведінкових наук Фредерік Гер�
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цберг виступив із концеп�
цією "збагачення праці"
[4]. Основна думка кон�
цепції: можна і необхідно
використовувати потребу
особи в творчому самови�
раженні в якості основно�
го стимулу до праці. Шлях
до цього   передача робіт�
никові тією або іншою мі�
рою, у тому або іншому виг�
ляді частини контрольно�
управлінських функцій. З
другої половини XX ст. в
менеджменті склалися й
отримали велике поширен�
ня такі підходи до управл�
іння, як процесний (із
кінця 50�х рр.), системний
(із середини 70�х рр.) і си�
туаційний (80�і рр.).

За процесного підходу
управління розглядають
не як серію розрізнених дій, а як єдиний про�
цес дії на організацію. Менеджер зобов'язаний
послідовно виконувати такі функції, як плану�
вання, організацію, мотивацію і контроль, які
самі є процесами. До постійних управлінських
процесів також належать управління персона�
лом, підтримка лідерства в колективі, оцінка
зовнішнього і внутрішнього середовища орган�
ізації та ін.

Системний підхід розглядає всі процеси і
явища у вигляді певних цілісних систем, що
мають нові якості й функції, не властиві склад�
никам її елементів. У вигляді систем можна роз�
глядати всі об'єкти неживої, живої й соціаль�
но організованої матерії (атоми, організми,
підприємство тощо). Усі системи мають стійку
внутрішню структуру і складаються з взаємо�
пов'язаних елементів (підсистем), що мають
специфічні функції. Саме тому, підприємство
часто називають живою організацією і прово�
дять аналогію з живими організмами. Нині си�
стемний підхід можна вважати універсальною
методологією менеджменту, суть якої — фор�
мування образу мислення, що розглядає в
єдності всі явища зовнішнього і внутрішнього
середовища. Цей метод отримав широке поши�
рення в сучасній теорії і практиці менеджмен�
ту. Суть системного підходу до управління —
уявне охоплення всіх явищ як єдине ціле, їхня
об'єктивна оцінка, забезпечення розвитку всієї
системи з урахуванням внутрішніх змінних
(мета, структура організації, персонал, техні�
ка, технологія), передбачення позитивних і не�

гативних наслідків управлінських рішень, які
приймаються [5].

Ситуаційний, або кейсовий підхід до управ�
ління так само як і системний, є швидше спосо�
бом мислення, ніж набором конкретних дій. Ме�
тод був розроблений у Гарвардській школі бізне�
су (США) і пропонує майбутнім менеджерам
швидко розв'язувати проблеми в конкретній си�
туації. Ситуаційний підхід як різновид науково�
го методу спрямований на вироблення в людини
ситуативного мислення (наближеного до прак�
тики) і безпосереднє впровадження отриманих
теоретичних знань в аналізі реальних процесів.

Ситуаційний підхід вимагає ухвалення оп�
тимального рішення, залежного від співвідно�
шення наявних чинників. Якщо процесний і си�
стемний підходи доцільніше застосовувати в
спокійній обстановці і в процесі планомірної
діяльності менеджера, то ситуаційний підхід
частіше використовують у нестандартних і не�
передбачених ситуаціях. Саме в такі моменти,
коли за 1—2 хвилини необхідно правильно оці�
нити ситуацію і прийняти вірне рішення, тобто
реалізувати потенціал менеджера і виявити
особливі якості: твердість, гнучкість мислення,
ерудиція, дар передбачення.

На рубежі 20�го і 21�го століття в розвитку
менеджменту можна побачити тенденцію повер�
нення до минулого — усвідомлення значення
матеріальної, технічної бази сучасного вироб�
ництва і послуг. Це зумовлено посиленням
різноманітних впливів технічного прогресу на
досягнення цілей організації, ролі продуктив�

Таблиця 1. Порівняльна характеристика чинних концепцій
управління на стику ХХNго і ХХI ст.

Джерело: розроблено автором.

Концепція теорії 
управління Основні положення Адаптація до сучасних змін 

розвитку підприємства 
Неокласична Раціональна поведінка суб'єктів господарювання в 

конкретних зовнішніх і внутрішніх умовах. 
Формально враховує відсутність точної і повної 
інформації про зовнішнє середовище і про 
можливості підприємства 

Доповнюється 
аналітичними даними 
конкурентної розвідки та 
аналізу, вивченням кращих 
практик аналогічних 
підприємств 

Еволюційна Зовнішнє середовище підприємства загалом 
окремі сфери його діяльності зазнають природної 
еволюції. Поєднання зовнішніх і внутрішніх 
чинників визначає логіка еволюційного розвитку 
макроекономіки, життєвого циклу окремих 
галузей і підприємства 

Ураховуються більш 
динамічні зміни технологій, 
випуску версій 
різноманітних продуктів та 
послуг 

Теорія хаосу 
(синергетика) 

В основі еволюційних процесів лежить 
властивість складних систем мимоволі 
впорядковувати внутрішню структуру через 
посилення самоорганізації. Здатність системи 
моделювати зовнішнє середовище через власну 
ієрархічну організацію 

Удосконалюється система 
самоорганізації, навчання та 
розвитку персоналу, 
запроваджуються гібридні 
організаційні структури, 
проекти для впровадження 
змін 

Еволюція 
практичних 
організаційних 
систем 

В основі ефективного управління підприємством 
– компроміс між вимогами організаційної 
гнучкості, економії на масштабах за рахунок 
об'єднання однорідних видів діяльності і ресурсів. 
Еволюційний розвиток підприємств на тлі 
диференціації, що посилюється 

Баланс між виробничим та 
проектним менеджментом, 
активізація  менеджменту 
персоналу 
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ності і якості продукції для перемоги в конку�
рентній боротьбі; посиленням уваги до органі�
заційної культури, різних форм демократизації,
участі рядових працівників в процесах збільшен�
ня прибутків і здійсненні управлінських функцій.
Це також може свідчити про форми максималь�
но ефективного використання й розвитку кад�
рового потенціалу, створення найбільш прий�
нятних для реалізації цієї мети форм мотивації.

У контексті з раніше проведеними дослід�
женнями, слід також припустити, що розвиток
науки управління на межі ХХ — ХХІ ст. грун�
тується як на класичних постулатах, так і на
нових концепціях, більшість із яких має суто
приватний і прикладний характер. На нашу
думку, це можна пояснити тим, що навіть най�
досконаліша теорія не в змозі пояснити, опи�
сати і запропонувати стандартний спектр
рішень стосовно будь�якого процесу або яви�
ща у організації. Проте ціла низка наукових
напрямів може стати основою для формуван�
ня теоретичних досліджень в конкретній галузі.

Аналіз відомих концепцій дозволяє визна�
чити загальну парадигму системи управління
сучасним підприємством, яка повинна охопи�
ти всі бізнес�процеси та організаційну струк�
туру підприємства, надати можливість реалі�
зації основних функцій менеджменту, а також
мати можливість управляти системою сучасно�
го виробництва на основі використання єдино�
го циклу основної та побічної продукції, надан�
ня супроводжувальних послуг, використання
концепцій бенчмаркінгу, аутсорсингу, удоско�
налення організаційної структури та активне
запровадження проектного управління [6].

Так, наприклад, для сучасного аграрного
підприємства необхідна гнучка організаційна
система з урахуванням напрямів та сезонності
виробництва, проектів упровадження змін (на�
приклад, нових технологій рослинництва, зап�
ровадження інформаційної системи управлін�
ня або запровадження цеху переробки сирови�
ни й виробництва визначеного виду продукції).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сучасні неокласичні моделі лише формаль�
но враховують і неповноту інформації про дов�
кілля, і невизначеність потенційних виробничих
можливостей підприємства. Адаптація акту�
альних класичних концепцій полягає в допов�
ненні їхніх основних постулатів та формуван�
ня управлінського середовища з можливістю
використання сучасних управлінських та
інформаційних технологій, запровадження ди�
намічних змін в систему управління.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економіка третього тисячоліття характери�

зується інноваційністю та запровадженням ре�
зультатів наукового сектору в усі сфери: від ви�
робництва та реалізації продукції до передба�
чень потреб та бажань споживачів та надання
послуг. У продовженні вищезазначеної думки
доцільно звернути увагу на міждисциплінарний
феномен, біоорієнтовану економіку, яка по�
єднує в собі результати зусиль представників
не лише різних наук, а й представників промис�
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Дослідження присвячено визначенню інституціональних елементів, які можуть підтримувати інноваційний роз<
виток біоорієнтованої аграрної економіки. Визначено, що система агрознань та інновацій — це теоретична концеп<
ція, вона є сукупністю взаємодіючих сільськогосподарських організацій та осіб, які задіяні у процесі створення, транс<
формації, передачі, зберігання, пошуку, інтеграції, дифузії та використання знань та інформації, з метою отримання
синергетичних ефектів, вирішення проблем, пов'язаних із впровадженням інновацій у сектори біоорієнтованої аг<
рарної економіки.

Проаналізовано прогноз можливого розвитку біоорієнтованої аграрної економіки та визначено такі інноваційні
напрями досліджень: нові парадигми для первинного виробництва на основі екологічної інтенсифікації; нові техно<
логії, а саме цифрова революція; еластичність для стабільної біоорієнтованої аграрної економіки; новий енергетич<
ний масштаб; нові бізнес< та політичні моделі; соціокультурне розповсюдження; менеджмент та політична економія;
прогнозування розвитку біосфери.

The investigation is devoted to the definition of institutional elements that can promote innovation development of
the bio<oriented agrarian economy. It was defined that the system of agrarian knowledge and innovation is the theoretical
concept. It is the complex of interrelated agricultural organizations and stakeholders who take part in the process of
generation, transformation, transfer, saving, searching, integration, diffusion and using knowledge and information with
the aim of getting synergetic effects, solving problems connected with innovation implementation into the sectors of
bio<oriented agrarian economy.

It was analyzed the prognosis of possible bio<oriented agrarian economy development and defined the next innovation
directions of investigations: new paradigms for primary production on the basis of ecological intensification, new
technologies, particularly digital revolution, elasticity for stable bio<oriented agrarian economy; new energetic scale,
new business and policy models, socio<cultural dimension; management and political economy, prognosis of biosphere
development.
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ловості, сільського господарства та менедж�
менту.

Біоорієнтована аграрна економіка є інновац�
ійним викликом сьогодення, вона має як захис�
ників, так і тих, хто виступає проти розвитку да�
ного концепту. Таке міждисциплінарне явище
породжує дуже багато питань і не може залиши�
тися поза увагою тих, хто цікавиться сучасними
науковими віяннями і розуміє необхідність пошу�
ку відповідей на глобальні виклики, які постали
перед людством на сьогоднішній день.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вже відмічалось, що біоорієнтована еконо�
міка є відносно новим явищем у науковій літе�
ратурі. Як правило, різноманітні аспекти цьо�
го явища висвітлюються в роботах та звітах ко�
мітетів Європейської Комісії, які є результатом
співпраці багатьох експертів, представників
різних сфер діяльності. Проте в цій роботі
особливу увагу приділено науковим доробкам
таких науковців, як Мак Кормік К. [1], Лунд�
вал Б�А. [2], Нельсон Р. [3], Карлсон Р. [4], Ур�
метцер С., Пика А. [5], Епості Р. [6], Ролінг Н.
та Енгель Р. [7]. Праці зазначених вчених в тій
чи іншій мірі висвітлюють різноманітні аспек�
ти біоорієнтованої аграрної економіки, зокре�
ма підкреслюють необхідність інноваційної
підтримки її розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Проблема, означена як актуальна, пород�

жує необхідність досягнення наступної мети —
визначити інституціональні елементи, які мо�
жуть підтримувати інноваційний розвиток біо�
орієнтованої аграрної економіки. Для досяг�
нення окресленої мети необхідно вирішити такі
завдання:

— визначити суб'єкти інноваційної системи
підтримки акумуляції агрознань;

— дослідити європейський досвід щодо
створення інноваційних платформ;

— проаналізувати прогноз можливого роз�
витку біоорієнтованої аграрної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Система агрознань та інновацій — це тео�
ретична концепція, яка є складовою частиною

національних та регіональних інноваційних си�
стем. Інноваційні системи різних країн та ре�
гіонів відрізняються за складом та операційни�
ми функціями. Для кожної окремої інновацій�
ної системи характерний певний набір еле�
ментів; особливим є зв'язок між фундаменталь�
ними та прикладними дослідженнями; конкрет�
на інноваційна система охоплює різноманітні
діапазони приватизованих самокерованих си�
стем менеджменту на національному рівні.

Системи агрознань та інновацій є динаміч�
ними та змінюються протягом часу. Деякі краї�
ни значно змінили свої інноваційні системи, з
урахуванням сучасних тенденцій та викликів.

Для аналізу компонентів таких систем ви�
користовуються різні показники: дослідження
оцінюються кількістю публікацій та цитування,
в той час як освіта — кількістю студентів. Ці
відмінності не сприяють міждисциплінарному
підходу, який має використовуватись для вирі�
шення системних проблем біоорієнтованої аг�
рарної економіки.

Система агрознань та інновацій підпоряд�
ковується публічним інститутам, проте політи�
ка не є послідовною та очевидною. Це пояс�
нюється тим, що управління сільським госпо�
дарством, біоорієнтованими секторами еконо�
міки, освітою та дослідженнями здійснюється
різними міністерствами та відомствами. Взає�
модія з інноваціями у приватному секторі (на�
приклад, у продовольчому секторі) часто є
слабкою і не завжди враховується при розробці
політики. Також проблеми виникають при вста�
новленні зв'язку між сільськогосподарськими
інноваційними інструментами та загальною
інноваційною політикою.

Система агрознань та інновацій є сукупні�
стю взаємодіючих сільськогосподарських ор�
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Рис. 1. Суб'єкти системи агрознань та інновацій
Джерело: авторська розробка на основі [8].
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ганізацій та/ або осіб, які задіяні у процес ство�
рення, трансформації, передачі, зберігання, по�
шуку, інтеграції, дифузії та використання знань
та інформації, з метою отримання синергетич�
них ефектів, вирішення проблем, пов'язаних із
впровадженням інновацій у сектори біоорієн�
тованої аграрної економіки (рис. 1).

Моніторинг системи агрознань та інновацій
(вхідні дані, система, вихідні дані) є також
фрагментарним. Існує значна неузгодженість
між високим рівнем уваги до інновацій у полі�
тиці і недостатня кількість даних та досліджень
для політики, заснованої на фактичних даних.
Статистика та інші дані, як правило, фокусу�
ються на продовольчому секторі, патентах та
публікаціях дослідницького сектору.

Наразі система агрознань та інновацій є
змінною і її різноманітність та диверсифікація
корисна для інновацій та транзитивності. Про�
те не існує гарантій, що у майбутньому дана
система відповість на виклики та підвищить
продуктивність біоорієнтованої аграрної еко�
номіки.

Інноваційна діяльність базується на мобі�
лізації наявних знань. Система агрознань та
інновацій підкреслює, що інноваційна діяль�
ність є інтерактивним соціальним процесом.
Навіть чисто технологічні інновації є соціаль�
ним процесом, тому що їх впровадження потре�
бує залучення партнерів.

В останні роки в науковій літературі увага
концентрується саме на інтерактивній моделі
інновацій, через яку лінійна модель втрачає ак�
туальність. Інтерактивна модель характери�
зується тісною співпрацею всіх зацікавлених
сторін, які приймають участь у процесі впро�
вадження інновацій: фермерів, фірм, дослід�
ників, посередників, експертів і т. д. Коопе�
раційні зв'язки — це концептуальна основа
інтерактивної моделі інновацій. Посередники,
як�от консультанти та інноваційні брокери, є
важливими учасниками, тому що саме вони
встановлюють зв'язки між наукою та практи�
кою, фундаментальними знаннями та їх при�
кладним запровадженням. Консультанти ма�
ють можливість аналізувати, вирішувати та пе�
редбачати проблеми, з яким можуть стикнути�
ся фермери під час запровадження інновацій у
виробничий процес.

Розбудова мереж є важливим інструмен�
том, який сприяє створенню інтерактивних
інноваційних проектів. Інноваційний бізнес ха�
рактеризується певним ризиком і саме інно�
ваційні мережі сприяють зменшенню цих ри�
зиків. Це обумовлює необхідність запровад�
ження інструментів, які сприятимуть фінансу�

ванню коопераційних проектів та колективів,
об'єднаних у мережі, включаючи представників
різних секторів.

Наукові дослідження — це класичний ієрар�
хічний потік знань з наукової у суспільну сфе�
ру. Науковий розвиток є дуже важливим для
планування досліджень. На сьогоднішній день
дослідження заплановано в межах програм
Горизонт 2020, об'єднані програмні ініціативи
або технологічні платформи. Планування є
більш ефективним, якщо воно запроваджуєть�
ся на рівні ЄС, а не на національному та регіо�
нальному рівнях. Важливо зауважити, що деякі
технології у сільському господарстві та хар�
човій промисловості запозичені з хімічної га�
лузі та інженерії. Таким чином, для цих галу�
зей важливо слідкувати за новими відкриття�
ми у суміжних галузях. Система агрознань та
інновацій — важливий інструмент, який сприяє
проведенню спільних досліджень та запровад�
женню результатів досліджень, проведених в
певній, окремій сфері, та у суміжних. Здатність
до поглинання, співробітництва, запроваджен�
ня досвіду інших галузей — це важлива риса
системи агрознань та інновацій.

Що стосується інноваційних досліджень,
вони в більшій мірі пов'язані з розширенням
прав і можливостей самих новаторів. Мож�
ливість самостійно обирати напрями дослід�
жень і партнерів дуже важлива. Вибір буде за�
лежати лише від стратегій зацікавлених осіб та
регіональних передумов. Деякі регіони актив�
но інвестують у біоорієнтовану аграрну еконо�
міку в той час, як інші підкреслюють багато�
функціональну її роль. У той час, як наукові
дослідження оцінюються кількістю публікацій
та цитуванням, інноваційні — можливістю їх
впровадження.

На рівні ЄС інноваційні дослідження під�
тримуються Європейським інноваційним парт�
нерством "Сільськогосподарська продуктив�
ність та стабільність" (European Innovation
Partnership "Agricultural Productivity and Sus�
tainability — EIP�AGRI). Інноваційна діяльність
підтримується за принципом "знизу доверху"
та кооперації між фермерами, консультантами,
дослідниками, підприємцями та іншими учасни�
ками операційних груп. Вважається, що очіку�
ваний обмін знаннями сприятиме генеруванню
нових ідей та залученню прихованих знань в
інноваційний процес. Цей підхід сприяє інно�
ваційній діяльності та досягненню дослідниць�
ких цілей.

Європейське інноваційне партнерство (ЄІП)
стартувало за декількома соціальними напря�
мами, включаючи сільськогосподарську про�
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дуктивність та стабільність. Ці напрями фоку�
суються на соціальних вигодах та швидкій мо�
дернізації. ЄІП прискорює, спрощує та коор�
динує існуючі інструменти і стимули та допов�
нює їх новими механізмами або більш когерен�
тною політикою, якщо необхідно. ЄІП забез�
печує сприятливі умови для досліджень та інно�
вацій з метою отримання кращих або швидших
результатів у порівнянні з існуючими підхода�
ми.

Метою ЄІП є сприяння розвитку конкурен�
тоспроможного та стабільного сільського гос�
подарства, лісівництва, рибництва та харчово�
го сектору, які потребують мінімальної
кількості ресурсів та мінімально негативно
впливають на довкілля. Дане партнерство спри�
ятиме стабільному постачанню харчових про�
дуктів, кормів та біоресурсів (як існуючих, так
і нових) у гармонії з важливими природніми
ресурсами, від яких залежить фермерство. Для
досягнення цієї мети ЄІП планує розбудувати
механізми співпраці між дослідниками та фер�
мерами, включаючи усіх зацікавлених сторін
(підприємців, консультантів та інших учасників
робочих груп).

Пріоритети, які визначає ЄІП, відобража�
ють необхідність отримання різноманітних
рішень. Запровадження нових технологій, ме�
тодів та процесів у сектори біоорієтованої
аграрної економіки потребує використання
підходу "знизу доверху" у комбінації зі ство�
ренням ефективних мереж. Деякі сфери для
ЄІП було обрано на основі побажань зацікав�
лених сторін. В межах ЄІП визначено наступні
пріоритети:

первинне виробництво: технічні рішення для
підвищення продуктивності та економічної
життєздатності;

управління ресурсами: екосистемні послу�
ги, продуктивність грунтів, управління водни�
ми та генними ресурсами (публічні товари);

біоорієнтована аграрна економіка: інно�
ваційні технології, біопереробка, нові продук�
ти, зменшення кількості залишків врожаїв;

ланцюг пропозиції: нові послуги, логістика
та системи менеджменту;

якість та споживачі: якість продуктів хар�
чування, безпечний та здоровий спосіб життя
(інформування споживачів та вибір спожи�
вачів).

Робочі групи є ключовими діючими особами,
які об'єднують фермерів, консультантів, дослі�
дників, підприємців та інших зацікавлених сторін
(наприклад, представників громадськості та чи�
новників). Створення таких груп є ініціативою
представників інноваційної діяльності. Чітких

правил щодо конкретних представників, розмі�
ру або особливих умов створення даних груп не
визначено. Робочі групи розробляють план дій
та надають очікувані результати свого проекту.
На додаток, вони мають запроваджувати ре�
зультати своїх досліджень через мережі ЄІП.
Зміст плану проекту залежить учасників, задія�
них у проекті, та можливостей, які є у наявності.
Певну роль виконують інноваційні посередни�
ки, які налагоджують зв'язки між зацікавлени�
ми сторонами.

Європейське інноваційне партнерство
"Сільськогосподарська продуктивність та
стабільність" (European Innovation Partnership
"Agricultural Productivity and Sustainability —
EIP�AGRI) підтримується програмами "Полі�
тика сільського розвитку" (Rural Development
Policy) та "Горизонт 2020" (Horizon 2020). Фі�
нансування, імплементація та визначення пріо�
ритетних напрямків визначаються відповідно
до даних програм.

Деякі заходи відповідно до програми "Пол�
ітика сільського розвитку 2014—2020" можуть
бути використані для підтримки інноваційної
діяльності та функціонування робочих груп.
Коопераційні заходи відіграють дуже важливу
роль в імплементації ЄІП. Підтримка може на�
даватись як у формуванні, так і функціонуванні
робочих груп, а також в імплементації їхніх
проектів. Програма сільського розвитку може
покривати до 100% витрат інноваційних про�
ектів.

Відповідно до напряму "Дослідження без�
пеки харчування, стабільне сільське господар�
ство та лісівництво, рибництво, внутрішні води
та біоекономіка" за програмою "Горизонт 2020"
було розроблено два інструменти на підтрим�
ку ЄІП: проекти із залученням зацікавлених
сторін та тематичні мережі. Головною рисою
проектів із залученням зацікавлених сторін є
визначення потреб, проблем та можливостей
кінцевих споживачів та встановлення зв'язків
між дослідниками та кінцевими споживачами
шляхом визначення конкретної ролі кожної із
сторін на усіх етапах виконання проекту. Така
комбінація практичних та наукових знань
сприяє генеруванню інноваційних ідей та
рішень, які завдяки їх розсіюванню між заці�
кавленими сторонами, сприяють їх практичній
реалізації.

Тематичні мережі мобілізують зацікавлених
осіб у конкретному напрямку досліджень. Ме�
тою створення мереж є забезпечення кінцевих
споживачів матеріалами, обмін знаннями та їх
трансфер, створення баз даних та підтримка
тривалості отриманих результатів.
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Комітетом з досліджень сільського госпо�
дарства розроблено прогноз щодо планування
досліджень та розробки політики у сфері біо�
орієнтованої аграрної економіки. Такий прог�
ноз націлений на:

визначення нових викликів та проблем, роз�
робку стратегічних пріоритетів дослідницької
політики, надання рекомендацій політикам
(членам Комітету з досліджень сільського гос�
подарства і т. п.);

концентрацію на слабких сторонах, а також
визначення майбутніх можливостей (наприк�
лад, визначення середньо� та довгострокових
пріоритетів для досліджень) для створення
більш інтегрованої системи досліджень сіль�
ського господарства в Європі;

імплементацію представників робочих груп
у практичну діяльність [8, с. 76].

За підтримкою Європейської Ради Комітет
з досліджень сільського господарства (SCAR)

розробляв з 2005 року прогнози щодо можли�
вих сценаріїв розвитку європейського сільсько�
го господарства як одного з найголовніших
пріоритетів (рис. 2).

Четвертий прогноз Комітету спрямований
на економічну, соціальну та довкільну імпліка�
цію і має назву: "Стабільне сільське господар�
ство, рибництво та лісівництво для біоорієнто�
ваної аграрної економіки — виклик для Євро�
пи" [9].

Метою прогнозу є не лише передбачення
майбутнього розвитку шляхом збирання
інформації, аналізу тенденцій та порівняння
очікувань, а й визначення можливих негатив�
них факторів впливу та майбутніх можливос�
тей.

Такий прогноз визначає та порівнює різні
сценарії в довгостроковій перспективі, які ба�
зуються на різних обсягах попиту та пропозиції
біомаси, а також визначає причини, які можуть

Джерело: авторська розробка.

Рис. 2. Сценарії розвитку біоорієнтованої аграрної економіки
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спровокувати розвиток тієї або іншої ситуації,
описує ризики та можливості розвитку різних
секторів, соціальних груп та регіонів, а також
визначає напрями майбутніх досліджень. Екс�
перти вважають, що для досягнення біоорієн�
тованою аграрною економікою її цілей щодо
безпечного харчування, чистого довкілля,
енергетичної незалежності та зайвості, вона
має імплементуватись на основі таких прин�
ципів: харчування в першу чергу, стабільні вро�
жаї, каскадний підхід, циклічність та біорізно�
маніття. Запропоновано такі напрями дослід�
жень:

Нові парадигми для первинного виробниц�
тва на основі екологічної інтенсифікації.

Нові технології, а саме цифрова революція.
Еластичність для стабільної біоорієнтова�

ної аграрної економіки.
Новий енергетичний масштаб.
Нові бізнес� та політичні моделі.
Соціокультурне розповсюдження.
Управління та політична економія.
Прогнозування розвитку біосфери.
Стосовно розвитку інноваційних систем, які

мають враховувати дані пріоритети, і в яких
створенням знань та інновацій займаються всі
зацікавлені сторони, вони характеризуються
такими рисами.

Орієнтованість на завдання — інноваційні
системи мають знаходити баланс між фунда�
ментальними та прикладними дослідження�
ми.

Трансдисциплінарність — системи агро�
знань та інновацій мають буди трансдисциплі�
нарними, що означає наявність великої кіль�
кості перспектив та практичних методологій.
Трансдисциплінарність виходить за межі інтер�
дисциплінарності, тому що виходить за межі
раніше існуючих дисциплін.

Соціальна орієнтованість — знання в межах
інноваційних систем мають бути різноманітни�
ми та соціально орієнтованими. Комунікаційні
бар'єри ліквідовано, тому знання мають гене�
руватись різноманітні, в різних місцях та різни�
ми зацікавленими сторонами. Однак деякі ба�
р'єри ще наявні, такі як права інтелектуальної
власності, не явні структури витрат, що зава�
жають інклюзивному та соціально орієнтова�
ному характеру знань. Рекомендовано, щоб
знання були у відкритому доступі. Особлива
увага має приділятись соціальним інноваціям та
включенню соціально несприятливих сторін та
регіонів.

Зворотність — дослідження мають являти
собою певний діалог між учасниками процесу
створення знань. Системи агрознань та інно�

вацій мають приділяти увагу цим зворотним
процесам як у межах дослідницького проекту,
так і поза ними. Нинішні зусилля щодо макси�
мального залучення зацікавлених сторін до
процесу виконання проекту є правильними кро�
ками.

Нова система нагороди та оцінки — конт�
роль якості перевершує класичні експертні
оцінки, тому що трансдисциплінарність робить
старі таксономічні одиниці недоречними. На
додаток, інтеграція різних зацікавлених сторін
також розширює межі концепції якості до ба�
гатовимірних дефініцій якості. Таким чином,
система оцінки якості роботи дослідників, про�
ектів, програм, дослідницьких інститутів та
інших учасників у межах інноваційних систем
має бути змінена.

Дослідники, інші учасники, також як й інші
зацікавлені сторони інноваційних систем, по�
винні розвивати нові здібності та якості. На�
вчальні заклади повинні змінювати свої програ�
ми з урахуванням сучасних потреб. Здатність
брати участь у проектах у межах систем агро�
знань та інновацій залежить не лише від вищез�
гаданих компетенцій, а й від ресурсів, які ма�
ють бути вкладені учасниками та зацікавлени�
ми сторонами.

На довгострокову перспективу уряди ма�
ють розробити не лише прогнози розвитку
сільськогосподарських ринків та пропозиції
харчування стосовно біоорієнтованої аграрної
економіки, але й організувати інноваційні про�
цеси. Мають залучатись нові технології, як�от
ІКТ для спрощення комунікацій між учасника�
ми інноваційних процесів; розвиватись нові
політичні ідеї та інструменти.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження от�

римано такі висновки. Система агрознань та
інновацій — це теоретична концепція, вона
являє собою сукупність взаємодіючих
сільськогосподарських організацій та осіб, які
задіяні у процесі створення, трансформації,
передачі, зберігання, пошуку, інтеграції, ди�
фузії та використання знань та інформації, з
метою отримання синергетичних ефектів, ви�
рішення проблем, пов'язаних із впроваджен�
ням інновацій у сектори біоорієнтованої аг�
рарної економіки.

Визначено, що на рівні ЄС інноваційні до�
слідження підтримуються Європейським інно�
ваційним партнерством "Сільськогосподарсь�
ка продуктивність та стабільність" (European
Innovation Partnership "Agricultural Productivity
and Sustainability — EIP�AGRI) за принципом
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"знизу доверху" та кооперації між фермерами,
консультантами, дослідниками, підприємцями
та іншими учасниками робочих груп.

У межах Європейського інноваційного
партнерства (ЄІП) визначено наступні пріори�
тети: первинне виробництво: технічні рішення
для підвищення продуктивності та економічної
життєздатності; управління ресурсами: екоси�
стемні послуги, продуктивність грунтів, управ�
ління водними та генними ресурсами (публічні
товари); біоорієнтована аграрна економіка:
інноваційні технології, біопереробка, нові про�
дукти, зменшення кількості залишків врожаїв;
ланцюг пропозиції: нові послуги, логістика та
системи менеджменту; якість та споживачі:
якість продуктів харчування, безпечний та здо�
ровий спосіб життя (інформування споживачів
та вибір споживачів).

Проаналізовано прогноз можливого роз�
витку біоорієнтованої аграрної економіки та
визначено наступні напрями досліджень: нові
парадигми для первинного виробництва на
основі екологічної інтенсифікації; нові тех�
нології, а саме цифрова революція; елас�
тичність для стабільної біоорієнтованої аг�
рарної економіки; новий енергетичний мас�
штаб; нові бізнес� та політичні моделі; соціо�
культурне розповсюдження; управління та
політична економія; прогнозування розвит�
ку біосфери.
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ВСТУП
На сучасному складному етапі соціально�

економічного розвитку аграрного сектору
країни важливого значення набуває проблема
вдосконалення виробничо�збутової діяльності
агроформувань за рахунок вирощування ніше�
вих сільськогосподарських культур. Забезпе�
чення населення високоякісними продуктами
харчування є стратегічним завданням агропро�
мислового комплексу України. Скорочення
виробництва та суттєве зниження купівельної
спроможності населення призвело до значно�
го зменшення споживання білків тваринного
походження: молока, м'ясопродуктів, яєць. За
цих умов постає невідкладне завдання що�
до розробки стратегій вирощування та збуту
альтернативної рослинницької продукції, яка
б відповідала якісним параметрам та світовим
стандартам. Саме тому важливим питанням
стає пошук дієвих важелів щодо сприяння
підвищення ефективності сільськогосподарсь�
кого виробництва за рахунок впровадження
інноваційних технологій вирощування малопо�
ширених та нетрадиційних культур в діяльність
агропідприємств. Управління бізнес�процесами
в системі збуту нішевої рослинницької про�
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дукції є складним і актуальним завданням, яке
розглядається у статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблему стратегічного розвитку галузей

сільського господарства України, досліджува�
ли різні вчені, зокрема: В.Г. Андрійчук, Л.В. Ба�
лабанова, С.В. Близнюк, М.В. Зубець, В.Я. Ме�
сель�Веселяк, Л.В. Осипова, Россоха В.В.,
П.Т. Саблук, Г. Болт, Т. Хопкінс та ін. Питан�
ню формування стратегій щодо управління
бізнес�процесами в системі збуту рослинниць�
кої продукції, зокрема, вирощуванню присвяче�
ні наукові праці таких вчених та практиків, як
В. Губенко, О. Красноруцький, Я. Ларіна, І. Со�
ловйов та ін. Разом з цим, проблема відпрацю�
вання маркетингових підходів до розробки
стратегії щодо вирощування та реалізації ніше�
вої культури — амарант у кризових умовах по�
требує проведення більш поглиблених дослід�
жень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення досліджень

щодо оптимізації каналів збуту рослинницької
продукції — амаранту та розробки стратегії уп�



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2018

29

равління виробничо�збутовою діяльністю агро�
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Через мінливість попиту на агропродовольчо�
му ринку здійснюються постійні пошуки напрямів
управління бізнес�процесами в системі збуту,
вдосконалюються товарна та цінова політика, оп�
тимізуються канали розподілу продукції, розроб�
ляються методи формування попиту і стимулю�
вання збуту, активізуючи таким чином виробни�
чо�економічну та збутову діяльність агроформу�
вань. Однією з сучасних проблем аграрних вироб�
ників є пошук інноваційних технологій щодо ви�
рощування нішевих культур, які б користувалися
попитом. До сучасних нішевих або малопошире�
них, але прибуткових сільськогосподарських
культур відносять — сочевицю, нут, коноплю, ама�
рант, гірчицю, льон, прянощі, сорго, горіхи, ягоди
(малина, полуниця, ожина, суниця, чорниця, жу�
равлина) тощо. На думку Харенко А.О., нинішня
інфраструктура аграрного ринку не зорієнтована
на швидке просування продукції до споживачів.
При цьому збитків зазнають і товаровиробники,
які змушені використовувати неорганізовані ка�
нали збуту з непрозорими умовами купівлі�про�
дажу та диктатом посередника, і споживачі, зму�
шені купувати продукцію часто сумнівної якості
за завищеними цінами [6]. Ефективний збут ніше�
вої продукції для підприємства важливий з ряду
причин: його обсяг визначає інші показники
підприємства (величину доходів, прибуток, рівень
рентабельності). Крім того, від нього залежать ви�
робництво й матеріально�технічне забезпечення.
Таким чином, у процесі збуту остаточно визна�
чається результат роботи підприємства, спрямо�
ваний на розширення обсягів діяльності й одер�
жання максимального прибутку.

Сучасна концепція управління бізнес�проце�
сами в системі збуту рослинницької продукції
грунтується на забезпеченні процесу управління
підприємством на основі пріоритетів споживачів;
максимальній гнучкості процесу виробництва; ак�
тивній політиці просування; організації та реалі�
зації комплексних досліджень ринку. Вказані
особливості сучасного маркетингового менедж�
менту ініціюють виконання певного кола функцій:
пошук нішевої рослинницької культури, розроб�
ка цілей і завдань; розробка маркетингової стра�
тегії підприємства; планування виробництва про�
дукції; формування плану виробництва; розроб�
ка стратегії розподілу; формування каналів роз�
поділу; формування та реалізація цінової по�
літики; планування фінансового та інвестиційно�
го забезпечення; організація маркетингових дос�

ліджень; розробка заходів щодо просування та
стимулювання; підбір, навчання (перепідготовка)
та мотивування персоналу; контроль щодо вико�
нання розроблених маркетингових заходів [5].

Дослідження удосконалення управління
бізнес�процесами в системі збуту нішевої рос�
линницької продукції амарант проводились у
фермерському господарстві "Відродження",
яке розташоване в Петриківському районі
Дніпропетровської області.

Серед нішевих сільськогосподарських куль�
тур одне із провідних місць в Україні займає ама�
рант, який одночасно належить як до зернових,
так і до олійних культур. Амарант (Amarаnthus)
— відмінний харчовий продукт, його олія і про�
рощене насіння мають цілющі властивості, це ко�
мора унікального білка вищої якості, що містить
лізин — цінну й незамінну для організму аміно�
кислоту, якої в білку 6—9%, що значно більше
ніж у білкові кукурудзи, пшениці, рису. В Японії
поживність зелені амаранту порівнюють до м'я�
са кальмара. Цінність білків амаранту перевер�
шує біологічну цінність білків молока. Листя
амаранту за кількістю вмісту в них поживних
речовин не поступаються шпинату, проте знач�
но перевершують його за кількістю білка [1].

Насіння амаранту містить велику кількість
заліза, кальцію, магнію, фосфору і калію, які є
одним з важливих елементів в раціоні харчуван�
ня вагітних жінок, входять до складу дієт при
лікуванні захворювань нервової та опорно�рухо�
вої систем. Насіння характеризується високим
вмістом вітамінів А, B, E, C, їх зміст вдвічі вище,
ніж в клітковині та вівсяних висівках. Встановле�
но, що у насінні амаранту є фермент текотріенол,
який є інгібітором синтезу холестерину, що ро�
бить перспективною цю культуру для лікування і
профілактики серцево�судинних захворювань. У
насінні також є речовина сквален (близько 5—8%
від загального вмісту олії насіння), яка призупи�
няє процес старіння і використовується у фар�
мацевтичній, косметичній промисловості, а до
недавнього часу її отримували тільки з акул і
китів, то тепер амарант можна використовувати
як джерело цього цінного матеріалу, зберігаючи
біорізноманіття океанів [3].

Питання збереження оптимального рівня по�
казників водного середовища набуває особливо�
го значення в умовах сьогодення, оскільки це за�
безпечує збереження природно�ресурсної бази та
виробництво якісної рибної продукції. На думку
Цьонь Н.І., при годівлі коропа незбалансованими
кормами особливо важливим є використання ком�
понентів, які завдяки хімічному складу мають ви�
соку поживність та широкий спектр дії на
організм. У зв'язку з цим значний інтерес викли�
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кає використання нових кормових добавок рос�
линного походження з біологічно активними вла�
стивостями в годівлі коропа. Однією з таких кор�
мових добавок є високо�білкова і високоврожай�
на рослина амарант [7]. Дослідженнями встанов�
лено, що використання білків амаранту у годівлі
тварин робить корми більш повноцінними і збалан�
сованими за амінокислотним складом, вмістом
пектину, вітамінів і біологічно активних речовин
[2; 4]. Встановлено, що амарант завдяки наявності
флаваноїдів, зокрема рутину, та поліфенольних
сполук виявляє антиоксидантні властивості [3].

Амарант або щириця відноситься до рослин
з С�4 типом фотосинтезу, тобто до тих рослин,
які інтенсивно і в великих кількостях пов'язують
вуглекислий газ з атмосфери, що важливо в умо�
вах глобального потепління. Крім того, вирощу�
вання амаранту може запобігти вітровій ерозії
грунту; до того ж щириця очищає грунт від іонів
важких металів. Ці дані були підтверджені до�
слідженнями, проведеними в Польщі, в Техніч�
ному Університеті в Кошице. Було встановлено,
що ця рослина має здатність адаптуватися до
умов середовища і нормально рости і розвивати�
ся в умовах сильного забруднення грунту важ�
кими металами. Іони важких металів і нітратів на�
копичуються в кореневій системі амаранту, яка
не використовується в промисловості. Результа�
ти дослідів показують, що більшість видів амаран�
ту може бути використано як сировина для ви�
робництва біопалива. Для цього врожай амаран�
ту збирають за допомогою комбайна, що засто�
совується для збирання льону. Зібрані рослини
сушать, пресують в кубики або брикети, які вже
безпосередньо використовують для вироблення
біопалива. Енергоємність амаранту становить 14
МДж / кг при вологості 17% [1].

Сьогодні на європейському ринку можна зу�
стріти багато продуктів з амаранту, це і харчові
продукти, і добавки, а також різні косметичні за�
соби. Харчові продукти — борошно, супи і сма�
жене насіння амаранту. Великою популярністю
користується масло амаранту, яке застосовують
як самостійно для профілактики серцево�судин�
них захворювань і для зміцнення імунітету, так і
у якості додавання до йогурту, кефіру, морози�
ва, салатів, десертів тощо. Зацікавлення для
сільськогосподарського виробництва амарант
може представляти ще й тому, що він вимагає в
порівнянні з іншими культурами малої кількості
води для створення одиниці органічної речови�
ни: приблизно вдвічі менше, ніж пшениця і ячмінь,
і в 2,5—3 рази менше, ніж квасоля, люцерна, со�
няшник. У порівнянні з кукурудзою витрати праці
при силосуванні амаранту вдвічі менше, вмісту
протеїну вдвічі вище, хоча врожайність амаран�

ту майже така ж, як і кукурудзи. Витрати праці і
експлуатаційні витрати при вирощуванні амаран�
ту як на зелений корм, зерно, так і особливо на
силос нижче, ніж при вирощуванні кукурудзи.
Урожайність зеленої маси амаранту перевищує,
як мінімум, на 20—30% продуктивність традиц�
ійної силосної культури — кукурудзи і досягає
500 і більше ц/га. Амарант використовується як
на зелений корм, так і для приготування сінажу,
силосу для годівлі сільськогосподарських тварин
та птахів. Перспективним є вирощування амаран�
ту як компонента пасовищ. Завдяки високому
вмісту в амаранті збалансованого за амінокисло�
тами білка і багатому мікроелементному складу
введення амаранту в раціони тварин і птиці доз�
воляє підвищити коефіцієнт використання мало�
цінних білків злаків та інших культур в півтора —
два рази. Біомаса амаранту легко переробляєть�
ся в вітамінно�трав'яне борошно з вмістом про�
теїну 19—21%. Оскільки вітамінно�трав'яне бо�
рошно при правильному приготуванні практич�
но не містить антипоживних речовин, її можна
використовувати для коригування вмісту білка в
кормах для тварин усіх видів і всіх вікових груп.
Більш того, введення всього лише 10—15% такої
підгодівлі при незначних витратах дозволяє
істотно підвищити продуктивність сільськогоспо�
дарських тварин [2]. На підставі досліджень Мак�
сімова А.М. встановлено, що амарант викорис�
товують у якості сировини для виробництва на�
ціональних замінників паливо�мастильних мате�
ріалів [4].

Таким чином, враховуючи перелічені перева�
ги щодо якісних властивостей амаранту, можна
стверджувати про доцільність вирощування цієї
рослинницької культури, але тільки за умови роз�
робки оптимальних каналів її збуту. З метою об�
грунтування доцільності вирощування амаранту
та вдосконалення напрямів виробничо�збутової
діяльності фермерського господарства "Відрод�
ження" проведемо оптимізацію каналів збуту,
при цьому варто врахувати попередні домовле�
ності та зобов'язання щодо реалізаційних ка�
налів. Проведемо аналіз існуючих каналів збуту
сільськогосподарської продукції та відокремимо
ті, через які реалізується найбільша її кількість.
На підставі проведеного аналізу визначено п'ять
каналів реалізації продукції: ТОВ "Амарант Ук�
раїни"; ПП "BIO"; дрібнооптові споживачі; ТОВ
"Зерно�А"; ТОВ "Земля". Через наведені канали
збуту реалізується планується реалізувати 445 т,
що складає 90,82 % від загальної кількості. За до�
помогою даних, наведених в таблиці 1, розгляне�
мо показник виручки від реалізації амаранту за
наступними чинниками: ціна — обсяг реалізації
— виручка.
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На підставі даних, наведених в таблиці 1, мож�
на зробити висновок, що найбільший обсяг про�
дукції планується реалізовувати підприємству
ТОВ "Амарант України", при цьому найвища ціна
за 1 тонну амаранту встановлена за такими кана�
лами збуту, як дрібнооптові споживачі, підприє�
мство ТОВ "Земля" та ТОВ "Зерно�А". Отже, для
ФГ "Відродження" вигідно посилилювати збуто�
ву політику щодо максимізації реалізації про�
дукції амаранту ТОВ "Земля", ТОВ "Зерно�А" та
дрібнооптовим покупцям. Враховуючи той факт,
що в 2019 році згідно з проведеними розрахунка�
ми бізнес�проекту щодо вирощування амаранту
планується збільшити його обсяг виробництва, то
значний потенціал для ФГ "Відродження" щодо
збуту додаткової продукції має співробітництво
із споживачем — підприємством ТОВ "Амарант
України", на який планується 47,19 % реалізова�
ної продукції в 2018 році, разом з цим, слід
відмітити що, незважаючи на нижчу на 7,4% се�
редню ціну реалізації, господарство досягає мак�
симізації прибутку за рахунок обсягів реалізації
продукції амаранту. Найнижча ціна реалізації
амаранту встановлена підприємством ПП "ВІО",
що свідчить про необхідність зменшення обсягів
розподілу продукції за наведеним каналом реал�
ізації амаранту.

Комплексне вирішення питань щодо опти�
мального вибору каналів збуту амаранту та ви�
бору посередників, потребує доведення за до�
помогою використання економіко�математич�
них методів і комп'ютерних технологій. За ос�
нову доказової бази доцільності запропонова�
них заходів щодо вдосконалення виробничо�
збутової діяльності ФГ "Відродження", скори�
стаємось результатами економіко�математич�
ної моделі оптимізації каналів розподілу про�
дукції амаранту, за умови зміни їх структури.
Оптимізація каналів збуту стимулює збільши�
ти обсяги реалізації за тими каналами, що
здатні забезпечити найвищий рівень цін з вра�
хуванням ресурсного потенціалу підприємства.

За змінні матриці економіко�математичної
моделі приймемо:

Х
1 — ТОВ "Амарант України";

Х2 — ПП "ВІО";

Х3 — ТОВ "Земля";
Х4 — ТОВ "Зерно�А";
Х5 — дрібнооптові споживачі.
Цільова функція оптиміза�

ційної моделі — досягнення
максимального значення вируч�
ки від реалізації амаранту для
ФГ "Відродження". Визначимо
цільову функцію як суму до�
бутків пошукових даних та

відповідної ціни продукції.
Позначимо через   виручку від реалізації 1 т

амаранту (і — продукція амаранту) за j�кана�
лом розподілу.

С1 — виручка від реалізації яєць ТОВ "Ама�
рант України", грн;

С2 — виручка від реалізації яєць ПП "ВІО", грн;
С3 — виручка від реалізації яєць ТОВ "Зем�

ля", грн;
С4 — виручка від реалізації яєць ТОВ "Зер�

но�А", грн;
С5 — виручка від реалізації дрібнооптовим

споживачам, грн.
Розрахуємо середню ціну реалізації ама�

ранту по кожному каналу збуту.
Для ТОВ "Амарант України" ціна за тонну

продукції амаранту становлюватиме — 50 тис.
грн/т, для ПП "ВІО" — ціна за тону амаранту
48 тис. грн/т, для ТОВ "Земля" та ТОВ "Зерно�
А" — ціна за тону амарант на рівні 57 тис. грн/т,
а для дрібнооптових покупців ціна на продук�
цію амаранту встановлена на рівні 55 тис. грн/т.

С1 = 50 * Х1;
С2 = 48 * Х2;
С3 = 57 * Х3;
С4 = 57 * Х4;
С5 = 55 * Х5.
Позначимо через Z виручку від реалізації

амаранту на всіх ринках збуту:
Z = Х1С1 + Х2С2 + Х3С3 + Х4С4+Х5С5
Вводимо такі обмеження:
Перший блок обмежень за максимальним

обсягом виробництва продукції амаранту у
відповідності до ресурсного потенціалу
підприємства становить 424 т:

Х1+Х2+Х3+Х4+Х5  ≤ 424;
Другий блок обмежень за мінімальним об�

сягом поставок формується у відповідності до
підписаних договорів купівлі�продажу с під�
приємствами. Для ТОВ "Амарант України" він
може становити 205 т, що буде обгрунтованим
при наявності мережі фірмової торгівлі і, в по�
дальшому, сприятиме зростанню збуту про�
дукції — для ПП "ВІО" не менше 117 т та для
ТОВ "Зерно�А" не менше 30 т:

Х1 ≥ 205;

Таблиця 1. Виручка від реалізації продукції амаранту
ФГ  "Відродження"

Канал збуту Ціна за т реалізованої 
продукції, тис. грн 

Обсяг 
реалізації, т 

Виручка від 
реалізації, з 

ПДВ тис. у грн 
ТОВ «Амарант України» 50 210 10500
ПП «BIO» 48 119 5712 
ТОВ «Земля» 57 34 1938
ТОВ «Зерно-А» 57 27 1539
Дрібнооптові споживачі 55 55 3025 
Разом – 445 22714
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Х2 ≥ 117;
Х4 ≥ 30.
Третій блок обмежень за макси�

мальним обсягом збуту за каналами
розподілу, він формується у відповід�
ності до прогнозів служби маркетингу.
Для ТОВ "Земля" обсяг складе — 32 т.
Обсяг збуту продукції амаранту для
дрібнооптових споживачів складе 40 т:

Х3 ≤ 32 т;
Х5 ≤ 40 т.
 Значення Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 повинні

мати невід'ємні значення.
Проведемо розрахунки за допомогою про�

грамного забезпечення MS Excel (табл. 2).
Результати оптимізаційної моделі щодо

розподілу продукції амаранту наведемо в таб�
лиці 3.

За результатами оптимізаційної моделі до�
ведена доцільність зменшення обсягів поставок
ТОВ "Земля" на 2 т та ПП "ВІО" на 2 т, за умови
незмінності ціни за 1 т амаранту, що є мінімаль�
но можливими обсягами реалізації згідно з до�
говором купівлі�продажу. Разом з цим, вста�
новлено, що обсяги постачання амаранту до
ТОВ "Зерно�А" слід збільшити на 11,1%, а
дрібнооптовим покупцям — на 9,1%, що відпо�
відає максимально можливим обсягам прода�
жу згідно з маркетинговим прогнозом. Поста�
чання підприємству ТОВ "Амарант України"
планується збільшити на 5 т, що обумовлено
достатньою купівельною спроможністю цього
підприємства та середніми реалізаційними
цінами порівняно з іншими каналами збуту.
Таким чином, загальний обсяг реалізованої
продукції ФГ "Відродження" планується на
рівні 445 т.

За допомогою таблиці 4 розглянемо еко�
номічні результати оптимізації каналів збуту
амаранту.

За даними таблиці 4 можна зробити висно�
вок, що такий канал збуту, як ТОВ "Зерно�А"
має найменший показник прогнозованої вируч�
ки від реалізації амаранту, що обумовлено низь�
кою ціною та незначним обсягом реалізації. Зро�
стання за планом виручки від реалізації про�
дукції амаранту спостерігається у наступних
каналів збуту: ТОВ "Амарант України" на 2,4%,
ТОВ "Земля" — на 6,3%, ПП "ВІО" — на 1,7%,
також суттєве зростання у такого каналу збу�
ту, як дрібнооптові споживачі — на 36,9%. Ра�
зом з цим, слід зазначити, що ТОВ "Амарант
України" та ПП "ВІО" мають значну купівельну
спроможність та одну з найвищих цін реалізації
продукції амаранту, але через відсутність спец�
іальних механізмів збуту у рослинництві уне�
можливлюється в повній мірі процес збільшен�
ня ширини даного каналу розподілу. Його част�
ка серед реалізаційних каналів амаранту зали�
шається досить значною, тому доцільно вжити
маркетингових заходів щодо розвитку логістич�
но�збутових ланцюгів реалізації продукції ТОВ
"Амарант України" та ПП "ВІО". Оптимізація
збуту продукції за наявними каналами розподі�
лу і зростання обсягів виробництва дозволять
збільшити прибуток ФГ "Відродження" на 5,2%.

Отже, на підставі проведеного аналізу вста�
новлено, що загальний обсяг реалізованої про�

Таблиця 2. Результати оптимізаційної моделі щодо визначення каналів збуту амаранту
для ФГ "Відродження"

Таблиця 3. Прогноз обсягу реалізації продукції
амаранту ФГ "Відродження" за оптимізованими

каналами збуту

Канал збуту Договірна 
ціна за 1 т 

Обсяг реалізації 
амаранту, т Відхилення 

факт план т %
ТОВ «Амарант України» 50 210 205 5 97,6
ПП «ВІО» 48 119 117 2 98,3
ТОВ «Земля» 57 34 32 2 94,1
ТОВ «Зерно-А» 57 27 30 3 111,1
Дрібнооптові споживачі 55 44 40 4 90,9
Разом – 445 424 21 95,3
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дукції амаранту ФГ "Відродження" плануєть�
ся на рівні 445 т. Оптимізація збуту продукції
за наявними каналами розподілу і зростання
обсягів виробництва дозволять збільшити при�
буток на 5,2%. Розробка напрямів управління
бізнес�процесами в системі збуту нетрадицій�
них сільськогосподарських культур та впровад�
ження маркетингових заходів щодо розвитку
логістично�збутових ланцюгів реалізації ніше�
вої продукції сприятиме підвищенню ефектив�
ності сільськогосподарського виробництва,
зростанню популярності на ринку та зміцнен�
ню ділової репутації агропідприємства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, стратегія подальшої виробничо�

збутової діяльності сільськогосподарських
підприємств має включати оптимізацію каналів
збуту продукції, що призведе до зміцнення стано�
вища підприємства на ринку, й, відповідно, забез�
печить його прибутковість. Збільшення обсягів
реалізації рослинницької продукції за рахунок
включення до виробничого плану нішевих куль�
тур, зокрема, амаранту, та ефективна розробка на�
прямів управління бізнес�процесами в систему
збуту стануть запорукою підвищення конкурен�
тоспроможності агропідприємств та забезпе�
чать їх виживання у довгостроковій перспективі.
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Канал збуту 

Виручка від 
реалізації амаранту, 
тис. грн з ПДВ 

Відхилення 

факт план тис. грн %
ТОВ «Амарант 
України» 10250 10500 250 102,4 

 ПП «ВІО» 5616 5712 96 101,7
ТОВ «Земля» 1824 1938 114 106,3
ТОВ «Зерно-А» 1710 1539 -171 90
Дрібнооптові 
споживачі 2210 3025 815 136,9 

Разом 21600 22714 1104 105,2

Таблиця 4. Прогнозована виручка від
реалізації продукції амаранту ФГ

"Відродження" за оптимізованими каналами
збуту
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вплив нестабільної вітчизняної економіки

на управління підприємств цукрової галузі зу�
мовлює пошук підходів у забезпеченні систем�
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DEPENDENCE OF ACCOUNTING AND AUDIT OF NON�PRODUCTION COSTS ON
ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF SUGAR INDUSTRY ENTERPRISES

Досліджено залежність обліку та ефективність аудиторської перевірки невиробничих витрат від: 1) організаційно<
правової форми господарювання, згідно з якою прийняття управлінських рішення неможливо без повноти інформацій<
ного забезпечення, періодичності отримання інформації та оперативної обробки відповідно до організаційної структу<
ри управління; 2) організаційної структури управління, згідно з якою виникає потреба в дослідженні місць виникнення
невиробничих витрат (із урахуванням горизонтального та вертикального поділів праці) як на різних ланках управлін<
ня, так і в структурних підрозділах з метою формування інформації й узагальнення даних за кожним центром відпові<
дальності та місцем виникнення витрат — для аналітичного відображення в обліку, а отримання інформації про відхи<
лення від запланованих параметрів — для оперативного контролю; 3) господарсько<технологічних особливостей
підприємств цукрової галузі, які полягають в організації забезпечення сировиною за умов укладання договорів (залеж<
но від категорій господарств) купівлі або доставки власної сировини на переробку, що безпосередньо пов'язано із ви<
никненням невиробничих витрат; 4) особливостей сезонних коливань у маркетинговому періоді, в якому зміни неви<
робничих витрат, гіпотетично, пов'язані із підготовкою до виробничого періоду, початком і кінцем операційного циклу
виробництва цукру та періоду міжсезоння.

The dependence of the accounting and the effectiveness of the audit of non<production costs from: 1) organizational
and legal form of management, according to which the adoption of managerial decisions is impossible without the
completeness of information provision, the frequency of information and operational processing in accordance with the
organizational structure of management; 2) the organizational structure of management, according to which there is a need
to study the places of non<production costs (taking into account the horizontal and vertical divisions of labor) both at
different levels of management, and in structural units, with the aim of generating information and aggregation of data for
each center of responsibility and place occurrence of expenses — for analytical reflection in the account, and receiving
information about the deviation from the planned parameters — for operational control; 3) economic and technological
peculiarities of the enterprises of the sugar industry, which consist in the organization of provision of raw materials in the
conditions of conclusion of contracts (depending on the categories of farms) purchase or delivery of own raw material for
processing, which is directly related to the occurrence of non<production costs; 4) features of seasonal fluctuations in the
marketing period, in which changes in non<production costs are hypothetically related to the preparation for the production
period, the beginning and the end of the operating cycle of sugar production and the period of the off<season.

Ключові слова: невиробничі витрати, облік, аудит, центри відповідальності, місця ви3
никнення витрат, підприємства цукрової галузі.

Key words: non3production costs, accounting, audit, liability centers, places of origin, enterprises
of the sugar industry.

них процесів обліку та аудиту невиробничих
витрат. Невиробничі витрати відіграють особ�
ливу роль в управлінні підприємством. Вони
прямо не пов'язані із виробничим процесом,
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проте їх розмір значно впливає на формуван�
ня повної собівартості реалізованої продукції,
не залежать дані витрати від змін обсягів ви�
робництва та покриваються обсягами про�
дажів. Головним важелем впливу на них зали�
шається прийняття управлінських рішень. У
зв'язку з чим, вирішуються задачі залежності
невиробничих витрат від організаційних та
технологічних особливостей цукрових за�
водів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань, пов'язаних з обліком
та аудитом витрат, присвятили праці такі
українські та зарубіжні учені: К. Безверхий,
С. Голов, Н. Гудзенко, Л. Гуцаленко, Ю. Дави�
дов, В. Дерій, К. Друрі, Р. Ентоні, Н. Завго�
родній, П. Іванюта, В. Івашкевич, Т. Карпова,
Г. Козаченко, М. Кужельний, М. Кутер, В. Мос�
саковський, О. Петрук, М. Пушкар, І. Садовсь�
ка, Я. Соколов, Л. Сук, Д. Хенсен, Ю. Цал�Цал�
ко, А. Череп, М. Чумаченко, В. Єрмоленко.

Проведений аналіз результатів попе�
редніх досліджень свідчить, що розгляду пи�
тань обліку та аудиту саме невиробничих вит�
рат приділяється менше уваги. Дослідження,
як правило, здійснювалися на загальнонауко�
вому рівні та не були адаптовані до практики
управління підприємствами цукрової галузі,
особливостей організаційно�правових форм
господарювання, глибини вертикальної інтег�
рації.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є дослідження існування

впливу організаційних і господарсько�техно�
логічних особливостей діяльності певного
цукрового заводу на побудову обліку та про�
ведення ефективного аудиту його невиробни�
чих витрат.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведені дослідження показали, що орга�
нізаційною особливістю підприємств цукрової
галузі, яка впливає на облік та ефективність
аудиту невиробничих витрат, є їх організацій�
но�правова форма господарювання, де прий�
няття управлінських рішення залежить від по�
вноти інформаційного забезпечення, періодич�
ності її отримання та оперативної обробки
відповідно до організаційної структури управ�
ління. Тобто слід констатувати, що цукрові за�
води є як виробничими підрозділами інтегро�
ваних сiльськогосподapcькиx підприємств кор�
поративного типу, так і переробними підприє�
мствами, що працюють із закупленою сирови�
ною, де управління невиробничими витратами
з метою їх оптимізації здійснюють керівники
цехів, відділів, служб, агроформувань та дирек�
ція.

Корпоративний сектор виробників сільсь�
когосподарської продукції об'єднує сільсько�
господарські підприємства різних організацій�
но�правових форм: державні та приватні
підприємства, господарські товариства, вироб�

Корпоративні підприємства Ланки
управління Переробні підприємства 

1 2 3 
Генеральний директор, виконавчий директор (рослинництво), 
керівник (тваринництво), директор цукрового заводу, керівники 
агроформувань 

Вища 
Генеральний директор, виконавчий 
директор, головний інженер 

Головний інженер; 
заступники директора з: економічних та комерційних питань, 
виробництва, кадрів та побуту 

в 
и 
щ 
а 

Середня 

Головний технолог, головний механік, 
головний метролог, головний енергетик 

Головний технолог, головний метролог, начальник відділу 
механізації та автоматизації, головний енергетик, начальник 
транспортного відділу, начальник відділу охорони праці, начальник 
планово-економічного відділу, начальник відділу праці та 
заробітної плати, головний бухгалтер, юрист, начальник відділу 
матеріально-технічного забезпечення, начальник відділу збуту та 
маркетингу, начальник складського господарства, начальник відділу 
кадрів, начальники пожежної безпеки та охорони підприємства 

н 
и 
ж 
ч 
а 

Середня 

начальник транспортного відділу, 
начальник планово-економічного 
відділу, головний бухгалтер, начальник 
відділу матеріально-технічного 
забезпечення, начальник відділу збуту 
та маркетингу, юрист, начальник 
складського господарства, начальник 
відділу кадрів 

Завідуючий інструментальним цехом, завідуючий санітарно-
технічним господарством Нижча 

Завідуючі: заводською лабораторією, товарним цехом, цехом утилізації, складським господарством (центральний матеріальний та 
прийомоздавальний склад), транспортним цехом (ЗДТ та АТ цехи), ремонтним цехом, енергоцехом 

Таблиця 1. Відповідність керівників
різних ланок управління організаційноNправовій формі господарювання

на підприємствах цукрової галузі

Джерело: запропоновано автором на основі досліджень типової структури апарату управління ТОВ "Збаражський цукровий
завод" — переробне підприємство та ТОВ "Продовольча компанія "Зоря Поділля"�корпоративне підприємство.
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ничі кооперативи тощо. Особливості підпри�
ємств цукрової галузі як інтегрованих складо�
вих сільськогосподарських об'єднань поляга�
ють у такому:

1) здатності поєднувати вирощування, пере�
робку та реалізацію продукції;

2) використанні новітніх технологій за ра�
хунок вкладання фінансових ресурсів в їх ку�
півлю, впровадження і переоснащення підроз�
ділів для збільшення випуску продукції та змен�
шення витрат;

3) забезпеченні виробничих підрозділів
власною сировиною;

4) залученні додаткового капіталу та інвес�
тицій;

5) налагодженні ефективних господарських
відносин із сільськогосподарськими підприєм�
ствами даного інтегрованого об'єднання з ме�
тою спільної діяльності, що призведе до опти�
мізації витрат, тощо [1, с. 6; 2].

Відповідальність за інформаційне форму�
вання для прийняття управлінських рішень
щодо провадження виробничої, комерційної,
інвестиційної та інших видів діяльності, несуть
менеджери, які залежно від організаційно�пра�
вової форми господарювання належать до
різних ланок управління. Проведені досліджен�
ня типових організаційних структур апарату
управління як переробних, так і корпоративних
підприємств цукрової галузі, дали можливість
виокремити наступні ланки управління (табл.
1).

Доцільно зазначити, що кількість ланок
управління на кожному підприємстві зале�
жить від його організаційної структури. Са�
мостійність підрозділів визначається надан�

ням повноважень керівнику в його межах.
Зв'язок між ланками управління та внутріш�
німи підрозділами здійснюється за допомогою
системи показників оцінки та контролю над
діяльністю підприємства. Оцінка надається
виготовленій продукції, виконаним роботам,
послугам, через склад витрат, що включають�
ся у власні витрати певного підрозділу і вияв�
ляються в результаті господарської діяль�
ності.

Подана таблиця 1 дає підстави перекона�
тись про доцільність дослідження невиробни�
чих витрат на різних ланках управління з ме�
тою формування інформації й узагальнення
даних за кожним центром відповідальності
для аналітичного відображення в обліку та от�
римання інформації про відхилення від запла�
нованих параметрів для оперативного контро�
лю.

Дослідження економічних поглядів нау�
ковців [3, с. 142—144; 5, с. 142; 6, с. 34; 7, с. 577]
дали змогу узагальнити визначення центрів
відповідальності для підприємств як організа�
ційних підрозділів. Тобто під центром відпо�
відальності потрібно розуміти сегмент, сфор�
мований всередині підприємства, в межах яко�
го встановлюється відповідальна особа, яка
приймає рішення за величини витрат, доходів
та виконання доведених показників щодо ви�
рішення проблем, з якими стикаються під�
приємства при управлінні господарською ді�
яльністю.

Вивчення й аналіз економічної літератури
засвідчує, що вчені в основному виділяють чо�
тири типи центрів відповідальності, формуван�
ня яких відбувається відповідно до видів діяль�

Таблиця 2. Класифікація центрів відповідальності

Джерело: узагальнено автором на основі [4; 3, с. 142—144; 8, с. 27; 9, с. 407—409; 10, с. 474].

Класифікація центрів 
відповідальності 

Автор

Визначення відповідальності керівників 

А
та
ма
с 
П

.Й
. [

3]
 

Ба
за
сь

 М
.Ф

. [
4]

 

Го
ло
в 
С.
Ф

. [
8]

 

В
ел
ик
ий

 Ю
.М

. [
9]

 

Ів
аш

ке
ви
ч 
Б.
В

. 

Н
ап
ад
ов
сь
ка

 Л
. В

. [
10

] 

Формування за видами діяльності 
Центр витрат + + + + + + За витратами 
Центр доходу + + + + + За доходами
Центр прибутку + + + + + + За витратами; доходами 
Центр інвестицій + + +  + + За витратами; доходами; інвестиціями 
Формування за напрямами господарської діяльності
Центр відповідальності за 
постачання 

+ За витратами на заготівлю та придбання

Центр збуту + За витратами на відпуск та реалізацію 
Центр відповідальності за управління + за витратами адміністративних служб 
Центр відповідальності за 
виробництво 

    +  За виробництвом; виконанням робіт; 
наданням послуг 
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ності підприємств, де керівникам підрозділів
відводяться певні повноваження. Проте, як за�
значає Б.В. Івашкевич [3, с. 144], центри відпо�
відальності доцільно класифікувати також за
напрямами господарської діяльності.

З метою визначення відповідальності за не�
виробничими витратами в структурних підроз�
ділах на цукрових заводах розглянемо запро�
поновану вченими класифікацію центрів, у ме�
жах яких встановлено персональну відпові�
дальність керівництва (табл. 2).

Центри відповідальності за управління,
витрати в яких не пов'язані з конкретними ви�
дами продукції, збутові центри, робота в яких
співвідноситься з конкретними видами про�
дукції, та центри відповідальності за поста�
чання впливають на ефективність системи
управлінського обліку, метою якої є досяг�
нення оптимального рівня невиробничих вит�
рат.

Для задоволення потреб менеджменту за�
галом та в розрізі кожного центру відповідаль�
ності із урахуванням типової організаційної
структури апарату управління корпоративних
підприємств цукрової галузі нами дослідже�
но, що невиробничі витрати при управлінні,
організації й обслуговуванні сфер господарю�
вання, які не пов'язані із діяльністю цукрово�
го заводу (заготівля сировини, її приймання і

зберігання, пакування продукції й збут), про�
стежуються у таких функціональних центрах
(табл. 3).

Запропонований варіант виділення центрів
витрат та відповідне ведення обліку з метою
прийняття ефективних управлінських рішень
щодо інших сфер господарської діяльності
корпоративних підприємств цукрової галузі,
матиме позитивний результат, який проявить�
ся у можливості точного планування та обліку
невиробничих витрат з відображенням у внут�
рішньогосподарській звітності, визначенні
персональної відповідальності за даними вит�
ратами, своєчасному поданні інформації про
невиробничі витрати для визначення загальної
суми їх економії при управлінні й організації
діяльності, а також перевитрат і через чию
провину вони допущені, в аналітичній оцінці
досліджуваних витрат. Це сприятиме, з одно�
го боку, підвищенню рівня відповідальності
керівників на місцях виникнення, а з іншого —
більшій свободі та ініціативі у прийнятті уп�
равлінських рішень, що безпосередньо впли�
ватиме на ефективність аудиту невиробничих
витрат.

Місцями виникнення витрат виступають
структурні одиниці, підрозділи підприємства
(цех, відділення, бригади, робочі місця,
відділи, виробництва), тобто просторово або

Центр витрат Статті невиробничих витрат
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Адміністративний відділ 
 (виконавчий директор, 
директор цукрового заводу, 
керівники агроформувань) 

Витрати на службові відрядження й утримання апарату управління та іншого 
загальногосподарського персоналу 
Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна) апарату 
управління та іншого загальногосподарського персоналу 
Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних 
зборів, представницькі витрати) 

Адміністративно-
господарська  
частина (завгосп) 

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів 
загальногосподарського використання 
Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання 
Інші адміністративні витрати на управління діяльністю

Кадрова служба  Витрати за послуги сторонніх організацій
Юридичний відділ Витрати на врегулювання спорів у судових органах

Фінансовий відділ 
(бухгалтерія) 

Податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, 
зборів та платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції) 
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків 
Витрати за послуги зв’язку
Інші адміністративні витрати на управління діяльністю
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 Фінансовий відділ 
(відділ праці та  
заробітної плати) 

Оплата праці та комісійні винагороди менеджерам та працівникам підрозділів, що 
забезпечують управління збутовою діяльністю 
Витрати на погодинну оплату роботи працівникам та при навантаженні продукції 
механізмами 

Відділ збуту та маркетингу 

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, 
пов'язаних з управлінням збутом продукції, товарів, робіт, послуг 
Інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг 
Витрати на пакувальні матеріали для затарювання на складах готової продукції 
Маркетингові витрати

Транспортний відділ Витрати транспортної логістики

Таблиця 3. Відображення невиробничих витрат при управлінні, організації й обслуговуванні
інших сфер господарювання корпоративних підприємств

Джерело: запропоновано автором із врахуванням чинних номенклатурних статей невиробничих витрат згідно з П(С)БО 16
"Витрати". Пропозиції виділено курсивом.
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функціонально розмежовані внутрішні сфери
діяльності підприємства, в яких виникають
витрати, і які несуть відповідальність за певні
конкретні витрати, їх величину, економію
тощо [11, с. 18; 12, с. 14; 7, с. 578]. Складовими
центрів відповідальності вони будуть за умо�
ви формування та впливу такого центру, об�
'єктом обліку якого є керівник, що контролює
надання послуг і  забезпечує виконання
функцій управління. В інших випадках місця
виникнення витрат не збігаються з центрами
відповідальності.

Невиробничі витрати, як показало дослід�
ження, простежуються на всіх етапах договір�
них відносин у процесі господарської діяль�
ності цукрових заводів і не завжди можуть бути
виявлені керівником структурного підрозділу.
Інформація про такі витрати з метою аналітич�
ної оцінки їх виникнення та аудиту необхідна
для адміністративного персоналу в разі прий�
няття ефективних рішень щодо їх оптимізації.

Облік невиробничих витрат за центрами
відповідальності та місцями їх виникнення
дасть змогу поліпшити інформаційне забезпе�
чення управління витратами в підрозділах че�
рез встановлення взаємозв'язку "заготівля�
переробка, переробка�збут�результат", що
приймають відповідальні особи, рішення яких
впливають на виявлення резервів економії ре�
сурсів.

Виробництво цукрових буряків за катего�
ріями господарств впливає на специфіку ро�
боти заводів, що полягає в організації забез�
печення їх сировиною за умов укладання до�
говорів купівлі (заготівлі) та доставки власної
сировини на переробку, а це безпосередньо
пов'язано із виникненням невиробничих вит�
рат. У зв'язку з цим розглянемо вплив госпо�
дарсько�технологічних особливостей підпри�
ємств цукрової галузі на облік та аудит неви�
робничих витрат з позиції договірних відно�
син, що мають місце в процесі господарської
діяльності, у поєднанні із потребами корис�
тувачів різних ланок управління для виявлен�
ня й оптимізації витрат за місцями їх виник�
нення на різних етапах трансакцій підприєм�
ства.

Процеси господарської діяльності, де не�
виробничі витрати спостерігаються на всіх
стадіях відтворення (етапах), подано в таблиці
4. Доцільність дослідження інформації про не�
виробничі витрати на кожній із представлених
стадій (етапів) договірного процесу зумовлена
потребою у визначенні ефективності структур�
них підрозділів. Для забезпечення ефективної
діяльності цукрових заводів потрібно в належ�
ний спосіб здійснювати організацію процесів
заготівлі та збуту, що передбачають ведення
переговорів, укладання господарських дого�
ворів та виконання їх умов.

Таблиця 4. Відображення невиробничих витрат
у процесі господарської діяльності цукрових заводів

Джерело: запропоновано автором на основі досліджень типової структури апарату управління ТОВ "Продовольча компанія
"Зоря Поділля".
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Ведення 
переговорів  Адміністративні витрати на ведення переговорів Адміністративний відділ

 

 Укладання 
договорів 

Адміністративні витрати на укладання договорів.
Визнані штрафи, пені, неустойки за невиконання умов договорів. 
Визнані штрафи, пені, неустойки за порушення норм законодавства 

Адміністративний відділ.
Юридичний відділ 

Виконання умов 
договору 
(транспорту- 
вання) 

Адміністративні витрати на виконання договору.
Визнані штрафи, пені, неустойки за невиконання умов договорів. 
Нестачі і втрати від псування цінностей у процесі заготівлі 

Юридичний відділ.
Відділ матеріально-
технічного забезпечення. 
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Бурякопереробна фаза: 
– приймання 
 
– зберігання 

 
Нестачі і втрати від псування цінностей у процесі переробки. 
 
Нестачі і втрати від псування цінностей у процесі зберігання 

 
Матеріальний склад  
 
Приймально-здавальний 
склад  

Продуктова фаза:
– пакування 

Витрати на пакувальні матеріали для затарювання на складах готової 
продукції . 
Інші нестачі і втрати. 
Витрати на пакувальні матеріали для затарювання на складах 
побічної продукції, інші нестачі і втрати 

 
Товарний цех.  
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Ведення 
переговорів 

Витрати при веденні переговорів щодо збуту продукції Відділ збуту та 
маркетингу 

Укладання 
договорів 

Витрати при укладанні угод щодо збут продукції. 
Визнані штрафи, пені, неустойки за невиконання норм законодавства 

Відділ збуту та 
маркетингу. 
Юридичний відділ 

Виконання умов 
договору 
(збут) 

Втрати щодо виконання договору на збут.
Визнані штрафи, пені, неустойки за невиконання умов договорів 

Транспортний відділ.
Юридичний відділ 
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Ведення переговорів як початковий етап
стадій господарської діяльності передбачає
прийняття рішень персоналу управління, роз�
робку планів щодо організації майбутньої діяль�
ності та пошук інформації з метою укладання
вигідних господарських договорів в умовах рин�
кової економіки. Невиробничі витрати, які ви�
никають при веденні переговорів щодо заготівлі
сировини та збуту готової продукції, безпосе�
редньо пов'язані із діями персоналу управління
на організацію забезпечення як власною, так і
закупівельною сировиною, дослідженням кон'�
юнктури ринку та рекламною діяльністю з ме�
тою реалізації готової продукції.

Укладання договорів, що випливає з теорії
прав власності, характеризується як реалізація
фундаментального права власника на переда�
чу власності. Цей процес є своєрідним поєднан�
ням як ринкових, так і неринкових відносин
суб'єктів господарювання, що одержує своє
матеріальне втілення в юридичному документі.

Невиробничі витрати, які виникають у про�
цесі укладання договорів при заготівлі сирови�
ни та збуту продукції, проявляються у вигляді
штрафів за порушення правил і термінів їх ук�
ладання щодо умов поставки цукрових буряків
та цукру, їх цінової політики; несвоєчасної
оплати рахунків та відмови від них; повернен�
ня помилково перерахованих коштів; адмініст�
ративних витрат, пов'язаних із організацією пе�
реговорів, оформленням договорів та прове�
денням відповідних юридичних дій; витрат при
укладанні договорів, що безпосередньо пов'я�
зані зі збутом продукції тощо.

Виконання умов договору на цукрових за�
водах насамперед передбачає виконання транс�
портних операцій та адаптацію до обставин, що
мають місце в процесі виконання угод. Транс�
портування сировини та вантажно�розванта�
жувальні операції значно погіршують її якість,
а витрати на їх організацію підвищують вар�
тість готової продукції. Тому виявлення й оп�
тимізація витрат та правильне управління ними
є результатом поліпшення організації виробни�
чого процесу та цінової політики підприємства,
що в цілому впливає та забезпечує збутову
діяльність і кругообіг капіталу. Невиробничі
витрати на стадії транспортування виникають
у вигляді штрафів за затримку транспортних
засобів, внаслідок організаційних та інших при�
чин (за порушення годинного графіка достав�
ки, що розроблений приймальним пунктом і
перевізниками), нестач і втрат під час транспор�
тування, витрат на організацію й експлуатацію
транспортних засобів в процесі виконання до�
говору тощо.

 Значна частина невиробничих витрат при
виконанні умов договору як останньої стадії
організації договірних відносин, пов'язана із
процесами виконання вантажно�розвантажу�
вальних робіт та транспортуванням продукції,
зберіганням її на складах, недотриманням пра�
вил перевезень, недбалим поводженням з про�
дукцією, де мають місце псування та пошкод�
ження упаковки, іншими витратами управлін�
ня збутової діяльності.

Отже, невиробничі витрати під час заготівлі
сировини виникають у разі непідготовленості
транспортних засобів до перевезення, недотри�
мання заходів безпеки під час транспортуван�
ня та здійсненні вантажно�розвантажувальних
робіт, недотримання умов зберігання, відсут�
ності матеріальної відповідальності праців�
ників та з різних причин організаційного харак�
теру. Невиробничі витрати досить часто вияв�
ляються в результаті проведення внутрішньо�
господарського контролю або в процесі пере�
робки сировини.

Величина невиробничих витрат процесу до�
говірних відносин щодо реалізації продукції
залежить від організації збутової та маркетин�
гової діяльності, ступеня оснащеності заводу
обладнанням та санітарного стану приміщень.
Короткі маршрути руху, уникнення механічних
пошкоджень, відповідність запасів сировини
потребам споживачів та запобігання наднорма�
тивних запасів — це основні шляхи зниження
витрат на стадії збуту продукції.

Виробництво цукру відбувається при про�
ходженні сировини трьох технологічних фаз.
Перша, бурякопереробна фаза, передбачає
приймання сировини, визначення її маси, за�
брудненості та цукристості; передача буряків
на зберігання та переробку, де здійснюється їх
очищення, мийка, зрізання, отримання буряко�
вої сушки, результатом чого є дифузійний сік.
Сокоочисна — друга фаза технологічного про�
цесу характеризується очищенням соку та його
згущенням у результаті випарювання; отриман�
ням сиропу та його очищенням. Третя фаза тех�
нологічного процесу — продуктова, на якій
відбувається кристалізація, переробка відтоків,
сушка та пакування продукції.

У процесі виробництва цукру, невиробничі
витрати, як показало проведене дослідження,
спостерігається вже на першій фазі техноло�
гічного процесу, а саме: у відділі приймання та
зберігання (відділ складського господарства
для підприємств корпоративних об'єднань),
який за допомогою складів забезпечує вироб�
ництво послугами з організації приймання, збе�
рігання та доставки сировини. Невиробничі
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витрати виникають як непередбачувані витра�
ти: у нестачах у масі; невідповідності якості;
витратах, пов'язаних із зберіганням надлишко�
вих матеріалів (невиробничі витрати виникають
у вигляді зайво нарахованої суми податку); не�
стачах і втратах у результаті недотримання са�
нітарних норм та техніки безпеки; інших неста�
чах, що пов'язані з розкраданням. Контроль за
такими витратами працівниками фактично не
здійснюється, оскільки відповідальність за
приймання та короткострокове зберігання бу�
ряків несуть бурякоприймальні пункти [2].

Продукцію як результат виробничого про�
цесу поділяють на основну (цукор�пісок), на�
півпродукт (дифузійний сік, соки першої та
другої сатурацій, сиропи, зелена та біла пато�
ки, жовтий цукор), побічну (меляса, жом) та
біологічні види палива. Якість основної про�
дукції має відповідати встановленим національ�
ним стандартам для подальшого відпуску
іншим підприємствам. Жом, який отримують
разом із дифузійним соком шляхом вилучення
цукру iз стружки, призначається як для подаль�
шої переробки, так і відгодівлі худоби. Меляса —
це результат переробки відтоків у продуктово�
му відділенні. Її використовують як корм для
худоби та при виробництві спирту.

На продуктовій, третій, фазі технологічно�
го процесу, як показало проведене досліджен�
ня, виникнення невиробничих витрат пов'яза�
но із пакуванням продукції, яке здійснюють у
побічних (цех утилізації) для меляси, жому та
підсобних (товарний цех) цехах при сортуванні
та підготовці мішків для упакування цукру.
Невиробничі витрати мають місце у вигляді не�
стач у масі та кількості, інших втрат та розкра�
дань тощо. Тобто невиробничі витрати можна
вважати прямим продовженням виробничого
процесу, оскільки без спожиткової (пачки, ко�
робки, пакети) та транспортної (мішки, ящики,
групове пакування) тари неможливі збережен�
ня продукції та її реалізація, та ідентифікува�
ти їх як опосередкований елемент завершаль�
ної стадії (ланки) процесу виробництва при
управлінні діяльністю [2].

Особливості підприємств цукрової галузі,
що впливають на облік та аудит невиробничих
витрат цукрових заводів, обумовлені сезонни�
ми коливаннями в маркетинговому році. Зміни
невиробничих витрат, гіпотетично, пов'язані із
підготовкою до виробничого періоду, початком
і кінцем операційного циклу виробництва цук�
ру та періоду міжсезоння. Виявлення сезонної
компоненти дає змогу заводу передбачити
оптимальний резерв для формування бюджету
в ті періоди, коли потреба в фінансуванні та

витратах по веденню операційної діяльності є
найбільшою.

Методика оцінки сезонної компоненти
включає в себе наступні етапи:

1. Формування вибірки даних по розміру
невиробничих витрат по бухгалтерських реєст�
рах у розрізі рахунків: 92 "Адміністративні ви�
трати", 93 "Витрати на збут" та 94 "Інші опе�
раційні витрати".

2. Оцінка загальної суми витрат по всіх ра�
хунках з урахуванням щомісячного розподілу.

3. Розрахунок індексу сезонності, який об�
числюється за формулою:

z
I t

cеезо
z

= (1),

де tz  — середнє значення показника за ко�
жен місяць досліджуваного періоду;

n

z
Z

n

t
t

t

∑
== 1 (2),

n — досліджуваний період (кількість років);

nk

z
Z t i

ti

×
=
∑∑

(3),

k — кількість внутрішньорічних періодів
(квартал або місяць);

zti� невиробничі витрати в розрізі і�тих внут�
рішньорічних періодів за t рік.

4. Проведення корегування витрат на роз�
мір сезонної компоненти на основі вирівнюван�
ня за індексом сезонності.

Виявлення сезонної компоненти дає змогу
заводу передбачити оптимальний резерв для
формування бюджету в ті періоди, коли потре�
ба в фінансуванні та витратах по веденню опе�
раційної діяльності є найбільшою.

ВИСНОВКИ
Удосконалення методики й організації об�

ліку з ціллю ефективного аудиту невиробничих
витрат на підприємствах цукрової галузі потре�
бує врахування специфіки діяльності таких
підприємств. Для цього було виокремлено на�
ступні організаційні та господарсько�техно�
логічні особливості: 1) організаційно�правова
форма господарювання; 2) організаційна
структура управління (місця виникнення та
центри відповідальності); 3) господарсько�тех�
нологічні особливості цукрових заводів, що є
як переробними підприємствами, так і вироб�
ничими підрозділами інтегрованих сільськогос�
подарських підприємств, вплив на облік і аудит
невиробничих витрат яких доцільно розгляда�
ти з позиції договірних відносин, що виника�
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ють у процесі господарської діяльності, в по�
єднанні із потребами користувачів різних рівнів
управління для виявлення та оптимізації вит�
рат за місцями їх виникнення на різних етапах
трансакцій; 4) сезонні коливання в маркетин�
говому році, де виявлення сезонної компонен�
ти дає змогу заводу передбачити оптимальний
резерв для формування бюджету в ті періоди,
коли потреба в фінансуванні та витратах по
веденню операційної діяльності є найбільшою.

Врахування зазначених чинників формує
основу для побудови раціональної cиcтeми об�
ліку невиробничих витрат, яка забезпечувати�
ме своєчасною й достовірною iнфopмaцiєю по�
треби управління тa проведення ефективного
аудиту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні обставини обумовлюють підвищен�

ня ефективності управління колективом як
інструмента досягнення високих результатів у
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MANAGEMENT SOLUTIONS DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION METHODICAL
APPROACHES TO OF IN THE ENTERPRISE STAFF MANAGEMENT SYSTEM

Розглядаються методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у системі управління колективом
підприємства. Результати дослідження свідчать, що ефективність роботи підприємства переважно залежить від дієвості
управлінських рішень у сфері управління колективом. Тому необхідна більш оперативна, надійна і адаптована до сучас<
них умов система прийняття рішень, яка виступає фундаментом управління і дає змогу керівництву приймати раціональні
управлінські рішення. Обгрунтовано класифікаційні ознаки управлінських рішень з метою організації їх виконання та
удосконалення методів роботи з колективом підприємства. Визначено вимоги, котрі визначають якість управлінського
рішення, що дозволить визначити їхню ефективність. Запропоновано систематизацію змісту управлінських рішень у сфері
управління трудовим колективом, які повинні реалізовуватися в межах напрямів: формування колективу, підтримка його
дієвості та згуртованості, стимулювання розвитку колективу. Доведено, що управління трудовим колективом включає
конкретні види діяльності, які передбачають процес управління його персоналом, де управлінські рішення зводяться до
прийому і переміщення працівників, навчання та підвищення їх кваліфікації, стабілізації й закріплення кадрів. Обгрунто<
вані методичні підходи до розробки і реалізації управлінських рішень у сфері управління колективом дозволять керівниц<
тву підприємств своєчасно і чітко сформулювати проблему та розробити необхідні варіанти її рішення.

The methodical approaches to the development and implementation of managerial decisions in the staff enterprise
management system are considered. The results of the research indicate that the efficiency of the enterprise depends mainly on
the effectiveness of management decisions in the field of the staff management. Therefore we need more prompt, reliable and
adapted to modern conditions decision<making system, which serves as the foundation of management and enables management
to make rational management decisions. The classification signs of managerial decisions are grounded in order to organize
their implementation and improve the methods of working with the team of the enterprise. The requirements that influence
the quality of management decisions are determined and this helps to find out their effectiveness. The systematization of the
management decisions content in the field of the staff management, which should be implemented within the directions such
as the formation of the staff, its efficiency and cohesion support and the personnel development stimulation are proposed. It is
proved that the staff management includes specific activities that involve the process of its personnel management , where
management decisions are reduced to the workers admission and transferring, training and enhancement of their skills,
stabilization and consolidation of personnel. Reasonable methodological approaches to the development and implementation
of managerial decisions in the field of the team management will allow the company managers to formulate the problem in a
timely manner and clearly and develop the necessary options for its solution.

Ключові слова: персонал, управлінські рішення, класифікація рішень, вимоги ефективності
рішень, управління колективом.

Key words: personnel, managerial decisions, classification of decisions, decisions efficiency
requirements, staff management.

виробництві конкурентоспроможної про�
дукції, зростанні продуктивності праці та вирі�
шенні соціальних питань працівників. Має місце
тенденція до збільшення розриву між великими
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обсягами даних та реальними можливостями з
їх використанням при кадровому плануванні,
оцінці персоналу підприємства, прийнятті уп�
равлінських рішень в сфері управління колек�
тивом. За таких обставин необхідна більш опе�
ративна, гнучка, надійна, пристосована до су�
часних умов система прийняття рішень, яка б
стала фундаментом оновленого управління і
дала змогу керівнику підприємства приймати
раціональні управлінські рішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження в сфері управління колекти�
вами можна визнати постійно актуальними.
Така необхідність виникає кожен раз, коли змі�
нюються економічні умови або ж з'являються
нові, більш ефективні методи управління. Не�
обхідність теоретичних і практичних розробок
з питань підвищення ефективності управління
трудовим колективом обумовила проведене
дослідження. Різні аспекти проблеми управлі�
ння колективом, як чинником підвищення
ефективності роботи підприємства, висвітлені
в працях учених�економістів Л. Балабанової,
М. Виноградського, В. Дятлова, П. Єгорова,
А. Колота, В. Співака, В. Травіна, С. Шекшні,
Г. Щекина. Однак деякі питання підвищення
якості системи менеджменту підприємств,
особливо ті, що пов'язані з раціональним пла�
нуванням, формуванням та використанням пер�
соналу підприємств і прийняттям на цій основі
конструктивних управлінських рішень в сфері
управління колективом, не знайшли належно�
го відображення в наукових працях.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою дослідження є теоретико�методичне
обгрунтування необхідності розробки і реалі�
зації управлінських рішень для удосконалення
системи управління колективом підприємств у
сучасних умовах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Новий підхід до розуміння сутності управ�

лінського рішення в сфері управління колекти�
вом спрямований на підвищення ефективності
функціонування підприємства та передбачає
розробку і реалізацію дієвої системи управ�
ління. А тому основним завданням досліджен�
ня є розуміння сутності, класифікаційних оз�
нак, вимог до управлінських рішень та визна�
чення перспективних шляхів процесу їх роз�
робки і реалізації в сфері управління колекти�
вом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективність господарювання, його ре�
зультативність у період економічної кризи,
адаптації суб'єктів господарювання до умов
конкурентного ринку залежать від своєчас�
ності управлінських рішень, які приймаються
керівною ланкою [5, с. 172]. Тому дослідження
питань, пов'язаних з цим аспектом діяльності
людини викликає великий теоретичний і прак�
тичний інтерес. Водночас немає єдиного тлума�
чення терміна "управлінське рішення". Зокре�
ма одні автори [6, с. 13] це поняття трактують
як особливий вид людської діяльності, пов'я�
заний з творчим процесом вибору найкращих
у визначеному сенсі дій, що ведуть до постав�
леної мети. Інші зазначають, що прийняття
рішення — це одноразовий акт (подія) вольо�
вого впливу осіб, що є складовою частиною тех�
нології управління і службовим законом для
підприємства [1, с. 314]. Існує думка, що управ�
лінське рішення розуміється як процес, акт ви�
бору й результат вибору, що сприяє досягнен�
ню поставленої мети [2]. Вважаємо, що управ�
лінське рішення є результатом розумової діяль�
ності людини, який приводить до якого�небудь
висновку або ж до необхідних дій, розробка дії
або її вибір із набору альтернатив і його реалі�
зація [10, с. 213].

Однією з головних характеристик управ�
лінського рішення є його безпосередня спрямо�
ваність на організацію колективної праці. Крім
того, управлінське рішення, як керуючий вплив
на колективну працю, приймається лише тим
суб'єктом управління, котрий має на це певні
повноваження. При цьому управлінське рішен�
ня спрямоване на: стратегічне планування; ке�
рування управлінською діяльністю; управління
людськими ресурсами; управління виробничою
й обслуговуючою діяльністю; формування си�
стеми управління підприємством (методологія,
структура, процес, механізм); управлінське
консультування; комунікації із зовнішнім сере�
довищем [11, с. 14—15].

Управлінське рішення будується на принци�
пах [12] суб'єктності (воно завжди має суб'єкта,
що приймає рішення, об'єкт реалізації цього рі�
шення, а також працівника або групу людей —
виконавців рішення), предметності або змістов�
ності (управлінське рішення завжди має предмет,
тобто значеннєвий зміст рішення), системності
(комплексний процес, що включає правовий, пси�
хічний, соціальний, політичний, психологічний,
соціально�психологічний та інші аспекти).

При моделюванні процесу прийняття управ�
лінських рішень основними його параметрами
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можуть виступати: ситуація та час для прийнят�
тя рішення; ресурси, які є в розпорядженні
підприємства і необхідні для прийняття рішен�
ня; система керованих, слабо керованих та не�
керованих факторів і зв'язків між ними; альтер�
нативні варіанти рішень; система критеріїв для
оцінки результатів прийнятих рішень. Ці ж па�
раметри повинні використовуватися й для оцін�
ки ефективності прийнятих і реалізованих уп�
равлінських рішень [7].

Управлінське рішення в сфері управління
трудовим колективом є продуктом діяльності
керівника будь�якого рівня, особливо коли на
шляху досягнення поставленої мети виникають
проблеми. Процес прийняття управлінського
рішення представляє собою процес обробки

наявної інформації при виникненні проблеми.
В будь�якому випадку управлінське рішення є
соціальним актом, що організовує та спрямовує
в певне русло діяльність колективу, виконує
роль засобу, який сприяє досягненню постав�
лених цілей

Зазначимо, що основними чинниками, які
впливають на якість управлінського рішення, є:
використання наукових підходів і принципів,
методів моделювання системи управління, ав�
томатизація управління, мотивація формуван�
ня якісного рішення. Ймовірність прийняття
оптимального рішення обумовлена повнотою,
вірогідністю і різноманітністю вихідної інфор�
мації. Уміння розробляти ефективні уп�
равлінські рішення вимагає від керівника пев�
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За значимістю 
мети 

Стратегічні 

Тактичні 

Оперативні 

За формою 
прийняття 

Одноособові 

Колегіальні 

Задокументовані 

Усні 

За способом 
фіксації 

Комплексні  

Часткові 

За глибиною 
проблеми 

За рівнем 
усвідомленості 

Усвідомлені 

Малоусвідомлені 

Неусвідомлені 

За спрямованістю 

Планування діяльності 

Організація діяльності  

Мотивація праці колективу 

Контроль діяльності колективу 

За характером Стандартні 

Унікальні 

Рис. 1. Класифікація управлінських рішень у процесі управління трудовим колективом

Джерело: узагальнено за [3; 9].
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ного рівня мистецтва, який досягається безпе�
рервним навчанням, самонавчанням і самоосв�
ітою управлінського персоналу.

Здебільшого у процесі управління трудовим
колективом приймається величезна кількість
найрізноманітніших рішень, які мають різні ха�
рактеристики. Інформація, яка використо�
вується органами управління підприємства,
істотно розрізняється в своїх якісно�кількісних
характеристиках, а сам процес прийняття
рішень не повинен порушувати нормального
функціонування підприємства. Реалізація знач�
ної кількості управлінських рішень потребує

їхньої диференціації. Наразі необхідна класи�
фікація типів рішень для організації їх виконан�
ня та удосконалення методів роботи з колек�
тивом підприємства. Складність і різноманіття
рішень обумовлює застосування різних кри�
теріїв.

Існують деякі загальні ознаки, що дозволя�
ють цю множину певним чином класифікува�
ти, згрупувати, виділивши, таким чином, одну
з сторін рішення [3; 9]. Це дає нам змогу класи�
фікувати їх певним чином (рис. 1).

Якість управлінського рішення можна
оцінювати вже на стадії його прийняття, не

Назва Зміст рішення
Наукова 
обґрунтованість 
рішення 

Ступінь врахування закономірностей функціонування й розвитку об'єкта управління, 
тенденцій розвитку економіки й суспільства в цілому, компетентність суб’єкта управління 

Несуперечність Єдність управління досягається послідовністю взаємодоповнюючих, несуперечливих 
окремих рішень  

Своєчасність Врахування фактору часу на зміст управлінського рішення
Адекватність Строк ефективної дії рішення, на вирішення якої воно спрямоване
Реальність Розробка й прийняття рішення з урахуванням об'єктивних можливостей потенціалу 

підприємства 
Законність Відповідність чинному законодавству країни
Можливість 
реалізовувати 
повноваження 

Певні повноваження (права й відповідальність) посадової особи дають можливість 
здійснювати діяльність 

Цільова 
спрямованість 

Чітка визначеність розробленого рішення і засобів його реалізації

Адресність Окреслене коло виконавців управлінського рішення
Ясність Прозорість, простота, ясність, зрозумілість виконавцями 

Таблиця 1. Вимоги ефективності управлінських рішень

Джерело: систематизовано за [3; 9].
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- регулювання групових та особистісних 
взаємин; 

- проектування методів праці та організації 
робочих місць; 
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Рис. 2. Управлінські рішення у сфері управління трудовим колективом підприємства
Джерело: власна розробка.
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чекаючи одержання остаточного результа�
ту, використовуючи для цього сукупність ха�
рактеристик, що виражають основні вимоги
до рішення. Можна виділити наступні вимо�
ги, котрі визначають якість управлінського
рішення: наукова обгрунтованість, своє�
часність,  несуперечність,  адекватність,
реальність,  законність,  повноважність,
цільова спрямованість, адресність, ясність
[3; 9].

Виявлення цих якостей дозволить визначи�
ти ефективність управлінських рішень (табл. 1).

Таким чином, управлінське рішення може
вважатися якісним, якщо воно відповідає всім
перерахованим вище вимогам. Недотримання
хоча б одного з них призводить до втрати ефек�
тивності, до труднощів або навіть неможли�
вості його реалізації [3; 9].

Проведене дослідження дозволило систе�
матизувати зміст управлінських рішень у сфері
управління трудовим колективом підприєм�
ства, які, на нашу думку, повинні реалізовува�
тися в межах таких напрямів: формування,
підтримка дієвості та згуртованості колективу,
стимулювання його розвитку (рис. 2).

Управління трудовим колективом включає
певні види діяльності, які передбачають процес
управління його персоналом. Управлінські
рішення у сфері управління колективом зво�
дяться до прийому і переміщення працівників,
навчання та підвищення їх кваліфікації, стабі�
лізації й закріплення кадрів. Зважаючи на це,
при формуванні кадрового складу працівників
необхідно більше уваги приділяти науково�ме�
тодичному забезпеченню планування потреби
в персоналі, його навчанню та кар'єрному рос�

Рис. 3. Реалізація управлінських рішень в управлінні персоналом трудового колективу

Джерело: власна розробка.
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- розробка стратегії залучення персоналу; 
- здійснення аналізу змісту і умов праці на 
робочому місці; 

- вибір інструментарію для перевірки 
особистісних та професійних якостей; 

- прийняття рішення стосовно мотивації та 
перспектив кар’єрного зростання 
працівників; 

- визначення джерел покриття потреби в 
персоналі; 

- підвищення рівня кваліфікації працівників; 
- управління трудовою адаптацією 

- аналіз динаміки результативності праці та 
чинників, що на неї впливають; 

- розробка і вибір процедур оцінювання 
персоналу; 

- реалізація планів трудової кар'єри 
працівників; 

- удосконалення сучасних системи мотивації і 
стимулювання праці; 

- створення резерву керівників 

- планування руху персоналу; 
- реалізація заходів щодо зниження плинності 
кадрів, поліпшення трудової дисципліни, 
охорони і безпеки праці; 

- розробка заходів щодо стабілізації трудового 
колективу та покращення його соціально-
психологічних параметрів 

Розвиток 
персоналу 

Набір і відбір 
персоналу 

Звільнення 
персоналу 

 

Мобільність 
персоналу 

- вивчення причин та обставин звільнення 
працівників; 

- притягнення до відповідальності за 
порушення працівниками техніки безпеки, 
трудової дисципліни; 

- аналіз невідповідності працівника посаді, 
незадоволеності умовами праці; 

- моніторинг закінчення термінів трудових 
договорів і контрактів; 

- прийняття рішень у контексті дотримання 
трудового законодавства 
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ту згідно з набутим досвідом роботи і здібнос�
тями, підвищенню кваліфікації та активізації
трудової мотивації [4, с. 161].

У контексті зазначеного основними проява�
ми управління трудовим колективом виступає
організаційне і методичне забезпечення:

— визначення та прогнозування поточної і
перспективної потреби в кадрах та джерел її
задоволення,

— розробки і реалізації заходів щодо фор�
мування і навчання трудового колективу,

— підготовки і перепідготовки кадрів,
— планування і регулювання професійно�

кваліфікаційного зростання кадрів,
— процесів їхнього вивільнення і перероз�

поділу,
— вивчення професійних, ділових і етичних

якостей працівників на основі проведення ате�
стації,

— раціонального використання кадрів
відповідно до їх здібностей і схильностей,

— дослідження динаміки структурних змін
трудового колективу,

— розробки заходів із стабілізації і вдоско�
налення його професійної структури,

— ефективного використання матеріально�
го і морального стимулювання працівників від�
повідно до їх трудової діяльності.

Проте на практиці до цих процедур приво�
дять різні управлінські ситуації і варіанти рі�
шень (рис. 3).

Зазвичай знання причинно�наслідкових
зв'язків управлінських рішень дозволяє ретель�
но підходити до вивчення їх змісту. Кожний з
розглянутих результатів управлінських рішень
(набір і відбір, розвиток, переміщення) буде
отриманий при різних матеріальних витратах і
витратах праці керівника і може мати абсолют�
но різні економічні і соціальні наслідки для тру�
дового колективу.

У зв'язку з цим керівник повинен ретельно
вивчати зміст схвалених рішень, грамотно і пра�
вильно розподілити роботу з організації про�
цесу прийняття рішень, намагатися проаналі�
зувати можливі помилки в процесі вивчення
змісту моделей управлінських рішень.

Отже, одним з постійно вирішуваних у
сфері управління трудовим колективом завдань
є покриття потреби в персоналі внаслідок плин�
ності кадрів, виходу працівників на пенсію і
природних змін. Для грамотної організації ро�
боти в цьому напрямі необхідно систематично
проводити аналіз плинності кадрів з причин
звільнення і категорій персоналу, якісного
складу персоналу, вікового складу працівників,
кількості вибуття працівників з поважних при�

чин. На основі цієї роботи формується резерв
на заміщення робочих місць і посад працівників
з числа працюючих на підприємстві, здійс�
нюється співпраця зі службою зайнятості і
формується резерв кандидатів на заміщення
робочих місць, які звільняються, проводиться
робота щодо залучення працівників із зов�
нішніх джерел.

Попри це, іншою типовою ситуацією в
управлінні трудовим колективом є оцінка ре�
зультатів праці працівників для нарахування
заробітної плати, доплат, премій, досліджен�
ня ставлення працівників до роботи, вивчен�
ня результатів упровадження на підприємстві
систем управління ефективністю і якістю
праці.

Досягнуті результати праці порівнюються
зі встановленими показниками. Якщо величи�
на перевищення показників достатня, винаго�
рода нараховується, якщо ні — винагорода не
нараховується. У тому випадку, коли досяг�
нуті показники відповідають плановим, нара�
ховується винагорода. Якщо результати робо�
ти нижче планових, працівнику може бути
понижена тарифна частина заробітку; з прац�
івника може бути стягнений збиток, заподія�
ний підприємству; працівник може бути
звільнений за невиконання умов трудового
договору; його кваліфікаційний розряд може
бути знижений у встановленому законодав�
ством порядку.

Таким чином, прийняття оптимальних кад�
рових рішень має здійснюватися в умовах
мінімального рівня суб'єктивізму і раціональ�
ного рівня ризику. Саме здатністю приймати
такі рішення характеризується компетентність
керівників і фахівців, яка в результаті впливає
на ефективність роботи трудового колективу і
його членів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі аналізу сутності й змісту управ�
лінських рішень, існуючих принципів їх прийнят�
тя та визначень, окреслено поняття "управлі�
нське рішення", що дозволяє чітко виокремити
визначені його особливості. Вважаємо, що мо�
делі змісту управлінських рішень можуть вико�
ристовуватися при навчанні керівників підприє�
мства сучасним формам керівної роботи, озна�
йомленні нових працівників зі змістом майбут�
ньої трудової діяльності, для впровадження
нововведень у системі управління трудовим
колективом, в оцінці ділових якостей праців�
ників і керівників. Визначені методичні підхо�
ди щодо розробки і реалізації управлінських
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рішень у сфері управління колективом дозво�
лять керівництву підприємств своєчасно і чітко
сформулювати проблему та розробити не�
обхідні варіанти її рішення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основна причина зниження родючості грунтів

— це порушення законів землеробства. Аналіз
оперативної та статистичної звітності показує,
що більшість землекористувачів не проводить
жодних заходів, спрямованих на збереження
грунтів. Нині вносяться надзвичайно малі обсяги
органічних добрив. У середньому протягом ос�
танніх років господарства України внесли менше
однієї тонни гною на гектар, тоді як мінімальна
норма для забезпечення бездефіцитного балансу
гумусу, залежно від грунтовокліматичної зони,
становить від 8 до 14 тонн на гектар. Недостат�
ньо вноситься й мінеральних добрив. Основну
частку з них становлять азотні. Отже, порушуєть�
ся науково обгрунтоване співвідношення азоту,
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фосфору й калію. Майже припинені роботи з
хімічної меліорації [1].

Відповідно до результатів досліджень, упро�
довж останніх двох десятків років спостерігаєть�
ся зниження родючості грунтів. Передусім це сто�
сується зменшення вмісту гумусу — інтегрально�
го показника родючості. За вказаний період його
втрачено від 0,4 до 0,8 тонни з гектара, що в мас�
штабах держави прирівнюється до збитків у
розмірі 453,4 мільярда гривень. При цьому за да�
ними науковців для утворення 1 сантиметра ро�
дючого шару грунту в природних умовах необхі�
дно 100 років Також від початку 90�х років мину�
лого століття щорічно фіксується від'ємний ба�
ланс усіх елементів живлення, особливо азоту й
калію. Уже впродовж майже 20 років у Поліській
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і Лісостеповій зонах відбувається перманентний
процес підкислення грунтів. На сучасному етапі
площа грунтів із активним ступенем кислотності
становить майже 4 мільйони гектарів, що на 300
тисяч гектарів більше, ніж було десять років тому.
У Cтеповій зоні відбувається зворотний процес —
підлуження. Нині тут зафіксовано 1,8 мільйона
гектарів грунтів із сильно� і дуже сильнолужною
реакцією грунтового розчину, і їхня площа про�
довжує зростати [1].

Іще один негативний результат людської
діяльності — поширення ерозії грунтів. Не мо�
жуть не хвилювати такі дані: унаслідок водної
ерозії щорічно змивається близько 500 мільйонів
тонн гумусу та близько одного мільйона тонн азо�
ту, 0,7 мільйона тонн фосфору й понад 10 міль�
йонів тонн калію [1]. Враховуючи це, постає про�
блема збереження та відтворення родючості
грунтів України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Нині багато уваги присвячується проблемам
збереження та відтворення родючості грунтів.
Незадовільний стан грунтів в Україні актуалізує
теоретико�методологічне забезпечення управлі�
ння родючістю грунту, підкреслює Горлачук В.В.
[2]. У праці А.Д. Балаєва [3] на конкретних при�
кладах охарактеризовано родючість грунтів Ук�
раїни за різної інтенсивності їх використання. В
науковій статті М.І. Полупана [4] визначено тео�
ретичні основи нагромадження гумусу в природ�
них умовах, його еволюція та управління ним в
агроценозах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є опрацювання та аналіз дослід�

жень у сфері збереження та відтворення родю�
чості грунтів та визначення альтернативних за�
ходів щодо охорони та підвищення їх родючості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна володіє 27 відсотками [5, с. 59] світо�

вих площ кращих чорноземів та клімат сприятли�
вий для розвитку землеробства. Країна має май�
же 34 млн га орної землі, в той же час як світова
житниця — Канада тільки 25 млн га. Аграрне ви�
робництво становить близько 15% ВВП країни, а
з урахуванням переробної галузі показник сягає
33—35%. У 2013 р. валове виробництво продукції
агропромислового комплексу сягало понад 253 млрд
грн, експорт сільськогосподарської продукції з
України становив 17,3 млрд доларів США. Це по�
над 27% загального експорту держави. До бюд�
жету від підприємств АПК надійшло 47 млрд грн
[5, с. 59]. На сучасному етапі аграрна галузь єдина,
де зберігається позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі. Основою цих результатів є земля. Земля
як природний ресурс є складовою частиною та ос�
новною особливістю виробничого потенціалу

сільськогосподарських підприємств. Вона стано�
вить природно�економічну основу процесу вироб�
ництва матеріальних благ необхідних для існуван�
ня людей і розвитку суспільства. Тому сільсько�
господарське виробництво повинне поєднувати�
ся із системою технічних та економічних заходів,
спрямованих на їх відтворення, охорону й раціо�
нальне використання. Слід зазначити, що сучас�
на державна політика використання земельних
ресурсів в Україні не забезпечує збереження ро�
дючості грунтів як основи стабільного функціо�
нування аграрного виробництва. Саме родючість
грунтів найбільш впливає на ефективність вироб�
ництва сільськогосподарської продукції та її со�
бівартості і має велике природоохоронне значен�
ня [6, с. 10—14]. Збереження й відтворення родю�
чості грунту є одним із найважливіших завдань у
системі землеробства.

Раціональне використання земельних ресурсів
є надзвичайно важливою природничо�науковою
та соціально�економічною проблемою, яка вирі�
шується на основі балансу між необхідним еко�
номічним ростом та збереженням земельних ре�
сурсів [7]. У праці Швебса Г.І. основними прин�
ципами оптимізації використання земельних ре�
сурсів є [8, с. 25]:

— агроландшафтний підхід, під час якого вра�
ховується весь комплекс природних факторів
(клімат, грунти, рельєф, гідрологічний режим та
ін.) у єдності з господарською інфраструктурою
(дороги, лінії передач та ін.), який направлений на
створення сприятливих соціально�економічних
умов організації виробництва;

— екологічність. Цей підхід враховує систему
заходів щодо охорони земель від деградації у ре�
зультаті дії водної і вітрової ерозії, порушення
водного і сольового режимів, дегуміфікації і вис�
наження поживними речовинами грунтів, їх заб�
руднення агрохімікатами і техногенними викида�
ми;

— раціональне господарське облаштування
(організація території, введення і освоєння сіво�
змін, системи добрив, підбір сортів і насіння, так�
тика використання техніки, будівництво об'єктів,
доріг, меліорація земель, включаючи рекультива�
цію неугідь);

— економічна доцільність. Забезпечується
шляхом узгодження екологічної програми з
кон'юнктурною ситуацією, яка враховує еконо�
мічний стан, спеціалізацію, місцезнаходження до
місць збуту і переробки продукції, транспортні
зв'язки, експортні можливості тощо;

— агроекологічний моніторинг, тобто постійне
спостереження і контроль за вмістом гумусу, по�
живних речовин, рівнями забруднення грунтів,
підгрунтових вод і поверхневих водних джерел
сільськогосподарського використання. Починаю�
чи з 1996 року відповідно до Указу Президента [9]
замість агроекологічного моніторингу було зап�
роваджено агрохімічну паспортизацію земель
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сільськогосподарського призначення, яку здійс�
нюють державні проектно�технологічні центри
охорони родючості грунтів і якості продукції.

Ці принципи дають змогу досягти не лише най�
більшого еколого�економічного ефекту землеко�
ристування, а й забезпечити продовольчу безпе�
ку України. При цьому зростання обсягу вироб�
ництва сільськогосподарської продукції повинно
бути спрямоване як на відвернення продовольчої
кризи, так і на збереження та раціональне вико�
ристання земельних ресурсів.

Стабільну продуктивність грунтів із збере�
женням їх родючості можна досягнути за контур�
но�меліоративної системи землеробства. Впро�
вадження контурно�меліоративної системи зем�
леробства сприяє зменшенню ерозії грунтів. Ана�
лізуючи причини активізації ерозійних процесів,
слід звернути увагу на масові випадки ігноруван�
ня найпростіших агротехнічних заходів, недоско�
налість землевпорядкування території в аспекті
протиерозійного захисту, недооцінку полезахис�
ного лісорозведення, неефективне використання
коштів, що спрямовуються на боротьбу з ерозією.
Подальше інтенсивне використання еродованих
земель може призвести до негативних наслідків
для України [10].

При зростанні насичення посівного клину
енергоємними культурами та при беззмінному їх
вирощуванні проявляється грунтовтома, яка є
причиною зменшення врожайності сільськогос�
подарських культур і нерідко погіршенням якості
продукції. Причини грунтовтоми Такі [11]: одно�
бічний винос поживних речовин, нестача мікрое�
лементів, порушення сольового балансу грунту,
зокрема за рахунок надмірного або недостатньо�
го внесення добрив; порушення структури та
фізико�хімічних властивостей грунту, особливо за
тривалого вирощування просапних культур; роз�
виток фітопатогенної мікрофлори, яка поси�
люється при беззмінній культурі; однобічний роз�
виток деяких груп мікрофлори грунту на шкоду
іншим групам; посилене розмноження шкідників;
надмірне розмноження злісних бур'янів; нагро�
мадження фітотоксичних речовин у грунті.

Загально відомо, що сільськогосподарські
культури, з одного боку, сильно впливають на
накопичення органічних речовин у грунті, а через
них на його структурність, водні, повітряні та теп�
лові властивості, а з другого — на активність
мікробіологічних процесів, що лежать в основі
підвищення мінералізації органічних речовин і на
накопичення доступних для рослин поживних
речовин. Поряд з цим агротехніка впливає на сані�
тарний стан грунту, а також на засміченість куль�
тур бур'янами і ураженість їх хворобами та
шкідниками. Отже, поки що не знайдено альтер�
нативи сівозміні у збереженні і відтворенні родю�
чості грунту і стабілізації врожаїв вирощуваних
культур. Вони мають бути грунтозахисними і про�
ектуватися з урахуванням показників якісного

стану грунтів, що дозволить найбільш раціональ�
но використовувати ріллю і ефективно захищати
грунти від деградації. Сівозміна повинна обов'яз�
ково гарантувати позитивний баланс гумусу та
поживних речовин [12].

Результати багаторічних досліджень свідчать,
що розвиток землеробства базується на ефектив�
ному використанні раціональної системи сівозмін,
які виконують роль безвтратного біологічного ре�
гулятора процесу відтворення родючості грунтів,
поліпшення фітосанітарного, водного й поживно�
го режимів грунту. За умов повного освоєння зо�
нальних науково обгрунтованих сівозмін у комп�
лексі з іншими технологічними заходами можна
підвищити продуктивність земель, забезпечивши
при цьому відтворення родючості грунтів і охоро�
ну навколишнього середовища [13].

Також у комплексі завдань, без виконання яких
важко сподіватися на розв'язання проблем, пов'я�
заних із заощадливим, раціональним використан�
ням земель сільськогосподарського призначення,
пріоритетними є такі: прийняття Закону України
"Про збереження грунтів та охорону їх родючості"
(розглядався, але так і не був прийнятий Радою);
розроблення Концепції та Національної програ�
ми охорони родючості грунтів; розроблення Кон�
цепції та Загальнодержавної програми великомас�
штабного грунтового обстеження.

Окрім запровадження правових і господарсь�
ких механізмів, про які йшлося вище, не менш важ�
ливо змінити світоглядну позицію людей щодо
ставлення до земельних ресурсів, домогтися усв�
ідомлення ними життєвої потреби спрямувати
природокористування в раціональне й науково
обгрунтоване русло, виховати свідомість справ�
жнього власника цього унікального природного
дару з відповідним до нього ставленням [1].

ВИСНОВКИ
Отже, було опрацьовано та проаналізовано

дослідження у сфері збереження та відтворення
родючості грунтів. Таким чином для подолання
кризи у сфері використання, охорони та підви�
щення родючості земель пропонується викорис�
тання ряду превентивних заходів, а саме:

— дотримання основних принципів оптимі�
зації використання земельних ресурсів (серед
яких агроландшафтний підхід, екологічність, ра�
ціональне господарське розташування, економі�
чна доцільність та агроекологічний моніторинг);

— впровадження контурно�меліоративної си�
стеми землеробства, що в свою чергу зменшить
ерозію грунтів;

— запобігання процесу грунтовтоми за допо�
могою введення сівозміни, оскільки це найбільш
альтернативний метод запобігання виснаженості
грунтів;

— прийняття Закону України "Про збережен�
ня грунтів та охорону їх родючості" (розглядався,
але так і не був прийнятий Радою);
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— розроблення Концепції та Національної
програми охорони родючості грунтів;

— розроблення Концепції та Загальнодержав�
ної програми великомасштабного грунтового об�
стеження;

— змінити світоглядну позицію людей щодо
ставлення до земельних ресурсів, домогтися усв�
ідомлення ними життєвої потреби спрямувати
природокористування в раціональне й науково
обгрунтоване русло.
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використання інновацій, що визначає загальний
рівень конкурентоспроможності суб'єкта на
внутрішньому і міжнародному ринках. Адже
залучення інновацій сприяє підвищенню рівня
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таких показників, як ефективності використан�
ня основний засобів, продуктивності праці,
скорочення витрат і, відповідно, зниження со�
бівартості продукції, економії різних видів ре�
сурсів та, звичайно, досягнення цільового при�
бутку.

Сьогодні одним із головних світових на�
прямів спрямованості інноваційно�технологіч�
них процесів є розвиток сільського господар�
ства, який націлений на покращення динаміч�
ності виробництва в цій сфері за рахунок вико�
ристання новітніх технологій [1]. І, звісно ж,
актуальності набуває пошук саме тих нововве�
день, які здатні забезпечити підвищення ефек�
тивності функціонування сільськогосподарсь�
кого виробництва. Це може стати справжньою
запорукою сталого розвитку сільського госпо�
дарства.

Сільське господарство в Україні є однією із
основних галузей матеріального виробництва,
оскільки займає в структурі ВВП вагому част�
ку і лідируючі позиції у сфері експорту. Про�
те, його становище, попри широкий потенціал
та значущість в економіці, знаходиться в задо�
вільному стані, адже є безліч чинників, які пе�
решкоджають його розвитку. Тому досліджен�
ня проблем організації інноваційного процесу
в цій сфері знаходиться в центрі уваги економ�
ічних досліджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Оскільки сільське господарство займає
важливу роль у соціально�економічному ста�
новищі країни, то особливості його здійснення
та перспективи розвитку є предметом числен�
них публікацій. Забезпечення інноваційного
процесу у сфері національного сільського гос�
подарства та деякі аспекти окремих технологій
його здійснення досліджували такі економісти,
як В. Амбросов [2], Л. Водянка [3], Я. Гадзало
[4], О. Дацій [5], М. Зубець [6], І. Кириленко [7],
О. Крисальний [8], Н. Кутаренко [9], Ю. Лопа�
тинський [10], М. Малік [11], М. Роїк [12], П. Саб�
лука [13], В. Скрипниченко [14], О. Шпикуляк
[15]. Проте питання визначення можливих про�
блем і перспектив застосування нових техніко�
організаційних рішень ведення сільськогоспо�
дарського виробництва з використанням сучас�
них технологій не є широко деталізоване і по�
требує подальших досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ
Визначити та проаналізувати перспективи

використання інноваційних технологій у
сільському господарстві на прикладі Черні�

вецького регіону; обгрунтувати вплив конкрет�
них інноваційних технологій на розвиток націо�
нального сільського господарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виробництво сільськогосподарської про�
дукції є однією із найбільших і життєво необ�
хідних галузей народного господарства,
оскільки торкається потреб кожної людини.
Це перша умова життя населення, а також си�
ровинна база інших галузей промисловості.
Сільське господарство створює робочі місця,
а також зменшує рівень бідності населення.
Тому цей сектор економіки потребує пост�
ійного та всебічного аналізу впливових фак�
торів для того, щоб визначити основні тен�
денції його розвитку, проблеми, які спричиня�
ють його сповільнення, а також шляхи їх вир�
ішення.

Серед основних сучасних проблем, з якими
стикається національне сільське господарство
можна виділити наступні:

— нестабільна політична та економічна си�
туація;

— недостатнє державне фінансування;
— пасивність інвесторів;
— слабка система інфраструктури;
— недостатня маркетингова робота науко�

вих організацій;
— незбалансований розвиток галузей агро�

промислового комплексу;
— відсутність тісного взаємозв'язку приват�

ного бізнесу і держави в галузі розвитку інно�
вацій;

— різке зниження витрат на аграрну науку;
— низький платоспроможний попит підпри�

ємств сільського господарства на інноваційні
продукти;

— неефективне управління науково�тех�
нічним прогресом на державному і регіональ�
ному рівнях.

Як ми бачимо, більшість факторів, які фор�
муються, мають інноваційний характер впли�
ву, тобто все вказує на те, що саме не�
стабільність інноваційної активності спричи�
няє проблеми, з якими стикається сільське гос�
подарство.

Що стосується інноваційної діяльності в
сільському господарстві, вона може супровод�
жуватись: впровадженням в господарську
практику результатів досліджень; розробкою
у вигляді нових сортів рослин, порід та видів
тварин і птиці; залучення нових технологій об�
робітку грунту; покращенням чи створенням
нових продуктів харчування, матеріалів; засто�
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суванням нових методів ведення господарства;
використанням новітньої техніко�технологіч�
ної бази в процесі виробництва.

Розвиток аграрного сектора національної
економіки у повній мірі залежить від регіо�
нальних особливостей ведення сільського гос�
подарства. Сприятливі агрокліматичні умови,
що проявляються в оптимальному поєднанні
тепла і вологи, сприяють розвитку в Черні�
вецькій області багатогалузевого сільського
господарства. Впродовж останніх років дос�
татньо високою, у порівнянні із загальнодер�
жавною, є продуктивність сільськогоспо�
дарських угідь регіону, а також показники ва�
лового виробництва рослинницької і тварин�
ницької продукції на одиницю земельної
площі [16].

Чернівецька область приваблива для науко�
вих досліджень аграрної тематики за рахунок
того, що має три природно�географічних зони
(рівнинну, передгірну та гірську), що робить її
своєрідною мініатюрою України в цілому. На�
селення Чернівецької області, як і в цілому за�
хідної частини країни, характеризується знач�
ним підприємницьким потенціалом, що, зокре�
ма, зумовлено історичними та ментальними
факторами. У новітньому періоді найвища час�
тка сільського господарства у валовій доданій
вартості Чернівецької області була у 2001 році
— 30,9%, а у 2016 році — 22,2%, при чому вало�
ва продукція сільського господарства (у постій�
них цінах 2010 року) склала 4328,8 млн грн, що
на рівні 2014 року (рис. 1). Індекс обсягу
сільськогосподарського виробництва порівня�
но з 2015 роком в агроформуваннях становив
96,8%, у господарствах населення — 100,8%.
Питома вага продукції сільського господарства

Чернівецької області в
ВВП України у 2016 році
склала 1,7%, що на 0,1%
менше ніж у попередньо�
му році. Із загального об�
сягу виробленої сільсько�
господарської продукції
78,6% належить господар�
ствам населення, що пере�
вищує майже в двічі цей
показник на державному
рівні [15].

Тобто, попри значний
потенціал області та ши�
рокий горизонт можливо�
стей в даному напрямі, ми
спостерігаємо тенденцію
до зниження показників,
що характеризують зна�

чення сільського господарства як в регіоні, так
і в державі.

Тому інноваційному агропромисловому
розвитку Чернівецької області слід приділя�
ти особливу увагу. Підприємствам даного
регіону необхідно прагнути дотримуватися
основним його принципам, враховуючи
особливості свого сільськогосподарського
виробництва та доцільність впровадження
новацій.

Сільськогосподарський комплекс області у
2014 році налічував 221 сільськогосподарське
підприємство різних форм власності та госпо�
дарювання, 670 фермерських господарств та
176,3 тис. особистих селянських господарств.
Провідними галузями сільського господарства
Чернівецької області є: виробництво зернових
культур, картоплі, цукрових буряків, меншою
мірою овочів й соняшнику, і навіть м'яса, мо�
лока, яєць та вовни [17, с. 22]. Виходячи з цьо�
го, максимальні дії щодо впровадження
новітніх технологій необхідно спрямовувати
саме в ці види діяльності.

Сільське господарство Чернівецького регіо�
ну, незважаючи на нестійку інноваційну полі�
тику, намагається залучати передові науково�
технічні розробки і використовувати їх у про�
цесі виробництва. Доведенням цього є впрова�
дження новітніх технологій у землеробстві, рос�
линництві та тваринництві, які використову�
ються провідними підприємствами на території
Чернівецького регіону. Такими суб'єктами
інноваційної діяльності виступають великі за
розміром та обсягом виробництва і реалізації
сільськогосподарської продукції організації,
адже інноваційна активність вітчизняного ма�
лого бізнесу є вкрай низькою, що пояснюється

Рис. 1. Динаміка сільськогосподарської продукції
у ВВП Чернівецької області
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фінансовими та іншого роду причинами. В цьо�
му випадку підприємствами в Чернівецькій об�
ласті, що залучають до процесу виробництва
новітні технології в галузі сільського господар�
ства, є зокрема ті, які належать до агрохол�
дингів "Мрія" та "Сварог Вест Груп". Ці агро�
холдиги об'єднують понад 10 підприємств у
Чернівецькій області і, звичайно, підприємства
інших відповідних областей (Івано�Фрнанківсь�
ка, Львівська, Тернопільська, Хмельницька,
Рівненська) та спеціалізуються на вирощуванні
зернових, технічних, кормових та олійних куль�
тур, а також тваринництві, садівництві та ово�
чівництві, виробництві сільськогосподарських
машин та обладнання, обробітку полів за до�
помогою сучасної техніки.

Хоч і в своєму виробничому процесі про�
відні сільського господарські підприємства
Чернівецького регіону використовують інно�
вації, їх ефективність є недостатньою і основні
проблеми залишаються невирішеними. Тому
необхідно постійно аналізувати сучасні світові
тенденції розвитку сільського господарства
для того, щоб здійснювати активний пошук тих
чи інших нововведень та запозичувати ефектив�
ний досвід іноземних колег.

Сучасним інструментом для аграріїв Черні�
вецького регіону, який використовується прак�
тично у всьому світі, а також поступово про�
никає і на український ринок технологій, може
стати безпілотний літальний апарат, або інакше
— дрон. Це такий пристрій, що літає без осо�
бистої присутності пілота на його борту, який
експлуатує його безпосередньо через віддале�
ний доступ. У останні роки їх застосування
охоплює майже всі сфери життя. Дрони вико�
ристовують всебічно: починаючи від вирішен�
ня потреб побуту до секретних військових опе�
рацій, а також у різних видах економічної
діяльності (промисловості, лісівництві, еко�
логії, космічних дослідженнях, відео� та кіно�
зйомці в повітрі, картографії, кінематограф,
огляді недоступних чи небезпечних місць, по�
шуку та виявлення предметів, розваги, рекла�
ми).

Одним із найбільш перспективних на�
прямків застосування дронів є саме сільське
господарство. За прогнозами Міжнародної
асоціації безпілотних систем (AUVSI), вони
можуть здійснювати найбільший вплив саме
в сільськогосподарському виробництві,
тобто бути економічно доцільними в цій
сфері.

У сільському господарстві дрони можуть
виконувати різні функції, основними з яких є:
моніторингова та транспортна.

Що стосується моніторингової функції
дронів, то вона є надзвичайно широкою і охоп�
лює безліч потенційних можливостей сільсько�
господарських підприємств. Із них можна ви�
окремити такі:

— мультиспектральна зйомка полів, яка
дозволяє визначати рівень вмісту азоту в грунті
і тканинах рослини, стежити за станом і роз�
витком посівів, прогнозувати врожайність, об�
числювати індекс вологості, індекс вегитації;

— створення планово�картографічної осно�
ви, паспортів полів, векторних карт;

— визначення фактичної площі сівби, недо�
сіву, взагалі землі та її меж;

— інвентаризація земельних ділянок;
— стеження за худобою;
— спостереження за станом рослин на різ�

них етапах їх розвитку, що включає оцінку їх
розвитку, рівня забур'яненості, захворюва�
ності та пошкодження шкідниками, забезпе�
чення їх відповідним живленням, обприскуван�
ня угідь, охорона врожаю на полі, запилення
рослин.

— спостереження за станом грунту, резуль�
тати якого використовують для проектування
грунтових карт, перевірку на забезпеченість
елементами живлення грунтового покриву;

— контроль за надзвичайними ситуаціями
(пожежі, паводки);

— контроль роботи найманих працівників.
Транспортна функція дронів полягає, го�

ловним чином, в обробленні угідь отрутохімі�
катами та добривами. Навідміну від цього, їх
також можна використовувати для своєчасної
та термінової доставки певного вантажу,
хімічних препаратів, ліків, різного роду запас�
них частин до важкодоступних ділянок.

Тобто за допомогою використання дронів
сільськогосподарські підприємства зможуть
отримувати необхідну, доцільну і корисну
інформацію про стан продуктивних земель.
Крім цього, таку інформацію можна накопичу�
вати за такою періодичністю, яка необхідна
власнику для подальшого здійснення аналізу
процесів динаміки на виробництві. Також
агровиробники можуть досягти оптимізації
витрат на виробництво завдяки економії паль�
ного, мінімізації використання насіння, добрив
та поливних вод; збереженні та підвищенні вро�
жаїв за рахунок його вчасного посіву та зби�
рання; уточненні прогнозів отримання врожаїв
та додаткових прибутків від реалізації сіль�
ськогосподарської продукції.

За даними, що поширюються постачальни�
ками дрон�послуг, економія добрив та отруто�
хімікатів при правильному використанні даних
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зйомки з дрону становить до 30%, економія
насіннєвого матеріалу, залежно від рельєфу,
може сягати до 15%. Виходячи з досвіду фер�
мерів французької OCEALIA Group, завдяки
застосуванню дронів підвищення врожаю ста�
новило в середньому до 10%. Прибуток від ви�
користання "безпілотників" в аграрній сфері
США спеціалістами оцінюється у 75 мільярдів
доларів США до 2025 року за рахунок створен�
ня нових робочих місць та оптимізації існую�
чих процесів [19]. Тобто можна впевнено ска�
зати, що досягнення цільового економічного
ефекту від впровадження дронів гарантовано,
зокрема, і для вітчизняних виробників�аграріїв.

Економічний ефект від використання без�
пілотних літальних апаратів в аграрному сек�
торі мають можливість одержати і інші суб'єкти
господарської діяльності, як�от:

— державні контролюючі установи (отри�
мання достовірних прогнозів врожаїв поточно�
го року і стеження за дотриманням земельно�
го та природоохоронного законодавства);

— страхові компанії (зниження ризику при
страхуванні агропідприємства);

— банківські установи (запобігання креди�
тування недобросовісних товаровиробників);

— потенційні та реальні інвестори (збіль�
шення впевненості у доцільності вкладання
своїх коштів через достатню і точну інформо�
ваність про стан сільськогосподарських угідь
та виробництва).

Також перевагами залучення саме дронів у
виробничий процес сільськогосподарської
діяльності є те, що аерофотозйомка з них є
більш деталізована, ніж космічний знімок. Крім
того, дрони дозволяють вести зйомку навіть у
хмарну погоду, чого не можна сказати про авіа�
цію та супутники. Перевагою є також те, що
отримати знімки можна в самому польоті, який
можна скорегувати навіть у реальному часі.
Результати аерофотозйомки дозволяють ста�
вити ділянки на кадастровий облік.

Отже, на сьогодні потенційне використан�
ня дронів у сільському господарстві Чернівець�
кого регіону є однією із першочергових необ�
хідностей при залученні нових технологій у ви�
робництво, адже це може дати поштовх знач�
ним перспективам його розвитку. Цей процес,
відповідно, сприятиме покращенню становища
аграрного сектора і національної економіки.

За словами співзасновника компанії
"Drone.UA", — фірми, яка є в ТОП 3 найбільш
інноваційних підприємств в сільськогоспо�
дарському секторі України за версією видання
Forbes та входить до переліку ТОП 20 найбільш
інноваційних підприємств України 2016 року

[20], Валерія Яковенко, український ринок без�
пілотників тільки розпочинає своє формуван�
ня, проте власники сільських господарств ви�
являють великий інтерес до сучасної техно�
логії, а саме придбання та залучення дронів у
свою діяльність.

У 2015 році дронами цікавилися виключно
найбільші холдинги, як�от "Астарта", "Кернел",
"Агропродінвест". А вже в 2017 основну масу
звернень компанія отримує від невеликих і се�
редніх сільських господарств.

Тому таким агрохолдингам, як "Мрія" та
"Сварог Вест Груп", до яких входять безпосе�
редньо сільськогосподарські підприємства
Чернівецької області, необхідно також пере�
глянути свою стратегію і проявити зацікав�
леність у впровадженні такої технології як
дрон, для проведення різного типу досліджень
та робіт. Це приведе до значної економії витрат
на спостереження і виграш у часі в порівнянні
з іншими його видами: наземним обстеженням,
супутниковими фотографіями, використанням
пілотованої авіації, що використовуються
підприємствами на теперішньому етапі їх роз�
витку.

Саме агрохолдинг "Сварог Вест Груп", як
повідомив керівник департаменту автомати�
зації виробничих процесів цієї корпорації
Максим Маярчук, буде налагоджувати вироб�
ництво власного безпілотного літального апа�
рату із запасом ходу до 8 годин і до 800 кіло�
метрів на добу. Це допоможе "Сварог Вест
Груп", зокрема, втілювати його стратегію на
впровадження технології точного землероб�
ства [21].

Попри всі переваги впровадження дронів у
процес сільськогосподарського виробництва є
і його неприхильники. Наприклад, пілоти
сільськогосподарської авіації хвилюються за
можливі зіткнення з безпілотниками або ж малі
підприємства, які у своїх володіннях мають не�
значні площі сільськогосподарських угідь, не
бачать жодних перспектив у використанні
дронів. Також необхідно приділяти важливу
увагу доречному вибору дрона з чим слід звер�
татися за консультацією до фахівців.

Тобто, проблеми застосування дронів є
об'єктивними — пов'язаними з технічними ас�
пектами їх використання та оброблення ре�
зультатів зйомок, економічною складовою та
законодавчим питанням, вартістю а також су�
б'єктивними — пов'язаними зі складнощами
сприйняття та впровадження у виробництво
нових технологій. Ці всі аспекти спричиняють
пасивність виробників щодо нововведень в
сільське господарство.
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Всього на сьогоднішній день, за словами
Яковенко, в Україні спостереження за допомо�
гою дронів охоплюють понад 1 млн га землі (це
тільки якщо брати до уваги клієнтів Drone.UA).
Всі проекти різні, і безпілотники в них вирішу�
ють різні завдання.

Перспективи ринку і технології в аграрно�
му напрямку очевидні. Згідно з прогнозами
міжнародної громадської організації Associ�
ation for Unmanned Vehicle Systems Internatio�
nal, аграрні безпілотники до 2020 року займуть
питому вагу в 80—90% від загального застосу�
вання дронів.

Тому сільськогосподарським виробникам
Чернівецького регіону необхідно оцінити свої
перспективи, щоб в майбутньому займати і
власну питому вагу у загальному використанні
новітніх технологій, зокрема, безпілотників
при здійсненні своєї діяльності, що забезпечить
їх всебічний розвиток та економічне зростан�
ня.

Для того, щоб впровадження сучасних тех�
нологій на сільськогосподарських підприєм�
ствах перевтілювалось з планів у реальність
необхідне певне стимулювання, яке здійсню�
ється різними формами та методами. Відповід�
но досліджень вітчизняних вчених найпопуляр�
нішим інструментом стимулювання інновацій�
ного розвитку аграрної сфери є надання —
грантів [23]. Найзначніші з них — гранти РП7
(7�ма Рамкова програма ЄС), обсяги фінансу�
вання за якими сягають 75% суми проекту (за
деякими компонентами — до 100%).

Гранти надаються:
— приватним установам;
— державним утворенням (наприклад, для

управління державними підприємствами).
Гранти надаються як:
— фінансові субсидії — це пряма фінансо�

ва допомога виконавцям наукових проектів;
— гранти третім сторонам — вони не нада�

ються напряму заявникам на отримання гран�
ту, а надаються інституціям (фондам регіональ�
ного розвитку, інкубаторам, торговим палатам
тощо). У свою чергу, інституції надають допо�
могу їхнім членам (торгові палати — інститу�
ційний підхід) або організаціям їхнього регіо�
ну (агенції регіонального або муніципального
розвитку — регіональний підхід) через нада�
вачів послуг;

— натуральні гранти (ваучери). Основна ха�
рактеристика натуральних грантів полягає в
тому, що замість фінансових коштів надають�
ся послуги або товари (наприклад, використан�
ня "інноваційного асистента", приміщення, ла�
бораторії, комунікаційних засобів, адміністра�

тивних працівників тощо). Натуральні гранти
можуть покривати до 100% натурального вне�
ску [24].

Безумовний лідер на "грантовому" ринку
України — США. Всі сили американських ме�
ценатів кинуті, як ви здогадуєтеся, на підтрим�
ку демократичних ініціатив та боротьбу з ко�
рупцією.

Однак існує досить велика кількість органі�
зацій, що надають гранти на розвиток бізнесу.
Особливо активно в сфері надання грантів пра�
цюють міжнародні організації, як�от ООН,
ЮНЕСКО, USAID та ЄС, Швейцарська агенція
розвитку та співробітництва (SDC), WNISEF,
CIPE (Центр міжнародного приватного під�
приємництва), Глобальний Інноваційний Фонд
(GIF), Global Technology Foundation, IREX
(Рада міжнародних наукових досліджень та
обмінів). На сьогодні діють такі проекти, як:

— Проект USAID "підтримка аграрного і
сільського розвитку" — розширення ринків
збуту та збільшення доданої вартості продукції
малих і середніх підприємств та сільськогоспо�
дарських обслуговуючих кооперативів. Сума
гранту — від 650 тис. грн до 3 млн грн.

— Грант на реалізацію своєї бізнес�ідеї від
Платформи розвитку агробізнесу AgroTalks.
AgroTalks — це платформа, яка об'єднує шко�
лу бізнесу, нетворкінг�конференцію AgroTalks
Day і краудфандингову платформу Donate Agro
як майданчик для розвитку актуальних ідей і
пошуку інвестицій в уже готові комерційні та
соціальні проекти.

— Гранти на початок і відновлення власної
срави. Суми: 15000, 20000, 25000 тисяч гривень.

— Грантова програма підтримки ініціатив
переселенців. Бюджет — 25000 грн [24].

Звичайно кількість грантів, які надаються не
є достатнім джерелом для фінансування аграр�
ного сектору щодо здійснення інноваційної
діяльності. Але вони створюють певні основи
для створення власної справи та впроваджен�
ня інноваційних ідей.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Попри всю сукупність проблем, з якими сти�
кається сільське господарство Чернівецької
області, воно все ж має широкі можливості роз�
витку, що пояснюється, в першу чергу, наявні�
стю родючих грунтів та сприятливого клімату.
Але для того, щоб сільськогосподарське вироб�
ництво регіону стало дійсно конкурентоспро�
можним, необхідно застосовувати конкретні та
ефективні заходи, які стосуються внутрішнього
розвитку та можливостей експорту. Зокрема
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потребують поліпшення умови його розвитку
за допомогою використання інноваційних
підходів до здійснення господарської діяль�
ності, а також сприяння участі держави у цьо�
му процесі, перед якою постає необхідність
докорінної зміни системи підтримки аграрної
галузі.

Проведене дослідження показує, що зас�
тосування дронів у сільськогосподарській
діяльності в якості новітньої технології за�
безпечить сталий її розвиток і через регіо�
нальні пріоритети в економічній, екологічній
та соціальній сферах ефективно впливатиме
на становище національного аграрного сек�
тора.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день загальносвітовою

тенденцією урбанізації є зменшення промисло�
вої складової у великих містах до 1—5 %. За�
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FORMATION OF THE SYSTEM OF POSITIVE ECONOMIC RESPONSIBILITY OF DEVELOPERS
FOR THE USING OF CITY LANDSCAPING EQUIPMENT

Визначено основні причини необхідності формування системи позитивної економічної відповідальності забу<
довників при використанні міських землекористувач. Зазначено основні рекомендації налагодження дозвільної сис<
теми для забудовників при використанні міських землекористувань.

Defined the main reasons for the necessity of forming a system of positive economic responsibility of developers are
determined with the use of urban land users. The main recommendations of the establishment of a permit system for
developers with the use of urban land use.
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води та фабрики переносяться (трансформу�
ються) на околиці або далеко за межі міста, а
на їх місці з'являються об'єкти інфраструкту�
ри. При цьому вивільняються величезні тери�
торії, на яких можливе будівництво житла, ав�
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томагістралей і об'єктів соціальної інфраструк�
тури. Таким чином, для підприємств при пере�
несенні за межі міста, розширюються логі�
стичні можливості, їх виробництво модернізу�
ються і отримують подальший розвиток [2; 7, с.
47; 9—13].

Однією з найважливіших причин зниження
процесів трансформації неефективних промис�
лових об'єктів, які займають значні території
міських землекористувань, за межі населеного
пункту, є недостатня ефективність економічних
стимулів для інвесторів, забудовників. Через
обмежений обсяг фінансової підтримки, з
міських бюджетів, принциповим є застосуван�
ня різних стимулюючих заходів, щодо транс�
формації цих деградаційних територій з метою
організації ефективного еколого�економічного
землекористування на цих земельних ділянках.

У загальному проблема трансформації про�
мислових територій за межі населеного пунк�
ту головним чином пов'язана з такими причин�
ними факторами [4]:

— відсутність значних інвестицій для реа�
лізації еколого�економічних заходів на деінду�
стріалізованих ("звільнених від промислових
обєктів") міських землекористуваннях;

— відсутність державних коштів для реалі�
зації заходів щодо переміщення промислових
об'єктів за межі населеного пункту (у випадку
коли підприємство (земельна ділянка) перебу�
ває у державній або комунальній власності);

— відсутність економічної, екологічної за�
цікавленості (відповідальності) власників не�
ефективних підприємств у здійснені трансфор�
мації (виносу) цих виробничих фондів за межі
населеного пункту;

— відсутність механізму економічної відпо�
відальності при трансформації промислових
землекористувань, знижує зацікавленість інве�
сторів, забудовників, майбутніх землекористу�
вачів до реорганізації цих територій;

— значна кількість підприємств — об'єктів
нерухомості в межах міських землекористу�
вань, які підлягають виносу за межі населено�
го пункту перебувають у комунальній, дер�
жавній власності, що зумовлює відповідне по�
годження проектної документації;

— відсутність механізму захисту інвести�
ційних вкладень, у тому числі їх індексація за
умови "зриву" встановлених строків реалізації
інвестиційного проекту з вини міських органів
управління;

— трансформація промислових територій
призведе до тимчасового зменшення податко�
вих надходжень до міського бюджету від кон�
кретних земельних ділянок.

Таким чином, на нашу думку, важливим ме�
ханізмом популяризації інвестиційної діяль�
ності щодо трансформації промислових тери�
торій в місті Києві є формування позитивної
економічної системи стимулювання та відпо�
відальності забудовників.

МЕТА СТАТТІ
Метою публікації є визначення ефектив�

ного механізму управління міськими земля�
ми, зниження "корупційної складової" між
землекористувачами та органами виконавчої
влади, наповнення міських бюджетів, сприян�
ня адміністративного корпусу при реалізації
інвестиційних проектів та збалансоване (еко�
лого�економічне) використання міських зе�
мель.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами розвитку земельних відносин
у великих містах присвячені праці вітчизняних
дослідників, зокрема, Д.С. Добряка, О.І. Дра�
піковського, Ю.Ф. Дехтяренка, І.Б. Іванової,
Ш.І. Ібаттуліна, Ю.П. Кулаковського, А.Г. Мар�
тина, І.О. Новаковської, В.І. Нудельмана,
Є.Н. Перцик, Г.М. Лаппо, А.М. Третяка та
інших. Водночас набувають актуальності до�
слідження пов'язані із формуванням системи
позитивної економічної відповідальності забу�
довників щодо використання міських землеко�
ристувань та встановлення основних тенденцій
та причин негативних змін для забезпечення
сталого розвитку міської агломерації.

О.С. Будзяк у своїй праці [1, с. 66], розгля�
даючи економічний механізм відповідальності
з точки зору екологобезпечного використан�
ня земель України, пропонує формувати його
базуючись на:

— відповідальності за екологічну безпеку
землекористування (порушення екологічних
обмежень в процесі використання земель та не
дотримання: стандартизації, сертифікації, нор�
мування, лімітування, вимог екологічної екс�
пертизи, моніторингу якості земель, контролю
за якістю та екологічною безпекою сільсько�
господарської продукції, виконання регіональ�
них програм з підвищення родючості земель, а
також національних програм з охорони зе�
мель);

— стимулюванні екологобезпечного вико�
ристання земель (заохочувальні (податкові
пільги, пільгове кредитування, не грошові сти�
мули, субсидії, субвенції, дотації, виплати з від�
шкодування втрат не з вини землекористувача
тощо), так і примусові механізми);
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— фінансовому забезпеченні екологобез�
печного землекористування;

— страхуванні земель при реалізації їх еко�
логобезпечного використання.

Що ж стосується формування системи еко�
номічної відповідальності землекористувачів
при трансформації промислових об'єктів, важ�
ливим аспектом у цьому питанні повинно бути
економічне регулювання процедури зміни

цільового призначення земельних ділянок, як
зазначають А.Г. Мартин, С.Б. Біленко, А.Г. Ко�
шиль у своїй праці [6].

Автори [6, с. 8] наголошують, що "…Існу�
юча в Україні система встановлення (зміни)
кожній земельній ділянці індивідуального
цільового призначення, що визначає дозволе�
ний спосіб її використання, є застарілою та та�
кою, що створює величезні можливості для ко�

Бюджетний механізм:
надання бюджетних асигнувань; 

впровадження сертифікатів на податкові канікули (звільнення 
від всіх податків і орендних виплат на
середньостроковий період).

Земельно-майновий механізм:
зниження ставок орендної плати за землю і майно;

Пільговий (тарифний) механізм:
пільгові тарифи на комунальні послуги на трансформованих 
земельних ділянках;
пільгові тарифи на комунальні послуги для територій, на які 
підприємства перебазовуються.

Компенсаційний механізм:
компенсація витрат, пов'язаних з тимчасовим призупиненням 
виробництва в період трансформації промислових 
землекористувань;
компенсації частини витрат щодо створення інноваційних 
кластерів;

компенсація витрат на інфраструктурну підготовку земельних 
ділянок;
компенсація за реновацію промислових земельних ділянок.

Штрафний механізм:
призупинення або припинення дії адміністративних заходів на  
території які реорганізуються;
впровадження системи штрафів і компенсацій за екологічні 
порушення.
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підприємств за межі населеного пункту;
часткова компенсація витрат при технічному переоснащенні 
виробничих фондів;
удосконалення податку на прибуток (аналогічно до tax 
increment finance в США);

можливість надання прилеглим до трансформованих 
виробничих територій земельних ділянок для комерційного 
будівництва в установленому порядку з метою підвищення 
інвестиційної привабливості проектів редевелопменту.

 

Джерело: удосконалено автором за даними [3; 5].

Рис. 1. Комплексна система економічного механізму трансформації промислових
землекористувань
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рупції. Особливо корупції сприяє те, що в ре�
зультаті прийняття органами державної вла�
ди та місцевого самоврядування формально
"безкоштовних" рішень щодо зміни цільового
призначення земельних ділянок, її ринкова
вартість може збільшитись в десятки, чи,
навіть, в сотні разів. Особливо це стосується
випадків переведення земель сільськогоспо�
дарського призначення в землі інших кате�
горій і, перш за все, під житлову та громадсь�
ку забудову".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Прийняття органами виконавчої влади,

рішення щодо зміни цільового призначення зе�
мельної ділянки генерує додатковий дохід для
землекористувачів (землевласників), який до�
рівнює різниці між ринковою вартістю земель
промисловості (фактичний стан землекористу�
вання) та земель комерційного призначення,
або для житлового будівництва (майбутнього
землекористування) на момент прийняття
відповідних управлінських рішень в умовах ве�
ликого міста.

У цілому комплексна система економічно�
го механізму трансформації промислових зе�
мель, повинна включати наступні механізми:
бюджетний, земельно�майновий, пільговий (та�
рифний), компенсаційний, штрафний [3] (рис.
1).

На нашу думку, при розроблені механізму
економічної відповідальності забудовників не�
обхідно офіційно "монетизувати" процес прий�
няття рішення органами виконавчої влади,
зокрема, відповідно до статті 20 Земельного
кодексу України зміна цільового призначення
земельних ділянок приватної власності здійс�
нюється за ініціативою власників земельних
ділянок на підставі рішення [6]:

— сільської, селищної, міської ради — щодо
земельних ділянок, розташованих у межах на�
селеного пункту;

— місцевої державної адміністрації — щодо
земельних ділянок, розташованих за межами
населених пунктів.

Аналізуючи міжнародний досвід європейсь�
ких країн (пострадянських) [8], зокрема, Латвії,
пропонуємо землі під промисловими об'єкта�
ми, які з точки зору еколого�економічного ви�
користання є неефективними та спричиняють
відповідну шкоду здоров'ю громадян, вважати
як деградовані міські землекористування, на
території яких варто здійснювати управлінські,
організаційні заходи щодо деіндустріалізації,
та трансформації їх за межі населеного пунк�
ту.

Досліджуючи подібні землекористування в
місті Києві, при визначенні напрямі економіч�
ної відповідальності за неефективне викорис�
тання, яке призвело до деградаційних процесів
цих земель, важливим аспектом є їх форма
власності, а саме:

— якщо землі під неефективними промис�
ловими об'єктами перебувають у державній
(комунальній) власності, необхідно розпочати
земельний аукціон, щодо продажу цих земель
із встановленням "знижки", розмір якої пови�
нен бути рівний ринкової вартості робіт щодо
очищення, відновлення території для подаль�
шого еколого�безпечного, рентабельного,
ефективного використання;

— якщо землі під неефективними промис�
ловими об'єктами перебувають у приватній
власності, варто запровадити штрафний ме�
ханізм, зокрема, збільшення плати за ці зе�
мельні ділянки до 100 % (у 2 рази). Таким чи�
ном, використовуючи адміністративний метод
впливу виникає можливість спонукати земле�
власника до раціонального використання цих
територій, залучення інвесторів, розвитку се�
реднього та малого бізнесу в межах населено�
го пункту.

Водночас механізм залучення інвесторів
щодо реалізації проектів пов'язаних із деінду�
стріалізацією цих територій шляхом трансфор�
мації (реорганізації) виробничих фондів пови�
нен базуватися не лише на перенесенні цих
підприємств за межі міста, а й впровадження
відповідних пільгових норм, зокрема:

— пільгові умови придбання або взяття в
оренду цих земельних ділянок;

— звільнення від сплати податків на етапі
розроблення проектної документації, оформ�
лення дозвільної та будівельної документації;

— сприяння, органів виконавчої влади (адмі�
ністративного корпусу) процесу погодження
проектно�дозвільної документації;

— монетизація прийняття рішень виконав�
чої влади при зміні цільового призначення зе�
мельної ділянки, дозволить здійснювати про�
зору інвестиційну діяльність;

— пільгове кредитування для винесення про�
мислових фондів за межі населеного пункту;

— відшкодування затрат інвестору, за ра�
хунок міського бюджету, на відновлення,
організацію колишніх промислових територій,
якщо до моменту набуття права власності на ці
земельні ділянки інвестором, дані землекорис�
тування знаходились у комунальній (дер�
жавній) власності.

В умовах великого міста Києва, використан�
ня деіндустріалізованих промислових тери�



66
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 5, 2018

торій забудовником (землекористувачем, інве�
стором, бізнес�структурами) пропонуємо так:

— використання земель під житловою за�
будовою (створення комплексної забудови) —
комплексна забудова колишніх промислових
територій спричинить відновлення та створен�
ня нового інженерно�технічного забезпечення
трансформованих міських землекористувань.
Водночас аналіз міжнародної практики демон�
струє що найдорожчі житлові апартаменти
створюються на базі колишніх індустріальних
об'єктів;

— комерційне використання цих земель —
збільшення обсягів надходжень до міського
бюджету коштів від плати за землю, за раху�
нок зміна функціонального призначення (Кф)
міських землекористувань.

У загальному зазначені нами рекомендації
щодо формування системи позитивної еконо�
мічної відповідальності забудовників в умовах
великого міста представлено на рисунку 2.

Крім цього, необхідно чітко визначити пе�
релік обмежень, у випадку коли на відновлених,
колишніх промислових територіях забудовник
(землекористувачем, інвестором, бізнес струк�
турами) виявить бажання створювати нові про�
мислові об'єкти, а саме:

— перевагу повинні отримувати інвести�
ційні проекти щодо створенню наукомістких та
високотехнологічних підприємств;

— переважно залучати середній та малий
бізнес;

— підприємства повинні мати виключно
екологічно чисте, безпечне виробництво;

— ліквідація, або заборона створення під�
приємств, які відмовились використовувати на
своїх виробничих фондах фільтри, які знижу�
ють викиди шкідливих речовин;

— заборона будівництва нових великих хі�
мічно�небезпечних підприємств в межах насе�
леного пункту;

— обмеження щодо збільшення, більш ніж
на 10 %, площі існуючої промислової території;

— посилення контролю за ліцензування
(погодження) будівництва нового промислово�
го об'єкта в межах великого міста.

ВИСНОВКИ
Зазначені рекомендації дозволять: залучи�

ти до міських бюджетів кошти від "депутатсь�
ких" рішень та знизить рівень корупційного
впливу чиновників на землекористувачів (зем�
левласників) в умовах раціонального міського
землекористування; зміна цільового призна�
чення земельної ділянки відповідатиме потре�
бам комплексного розвитку території, а не від

суб'єктивної точки зору уповноваженої особи
органу виконавчої влади.

Запропонований механізм формування си�
стеми економічної відповідальності забудов�
ників при використанні міських землекористу�
вань, також передбачає штрафні санкції, а саме:
збільшення плати за такі "деградовані", мало�
ефективні міські землекористування до 100 %
(у 2 рази), якщо земельна ділянка під неефек�
тивними промисловими об'єктами перебуває у
приватній власності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна економіка є такою господарською

системою, розвиток якої забезпечується ста�
ном її інфраструктури. На початку 2000�х
років у структурі сучасної економіки на част�
ку інфраструктури припадало приблизно 25—
35% загального обсягу капіталовкладень [1, с.
11]. Нині відбувається розширення та усклад�
нення функцій, які виконуються нею, зростає
її роль у процесі функціонування різних сек�
торів економіки. Саме стан інфраструктури
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забезпечує умови для ефективної діяльності
сформованої системи господарювання. У
зв'язку з цим змінюються вимоги, що висува�
ються до інфраструктури, до її загальної кон�
фігурації та до рівня розвитку її окремих еле�
ментів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Коли мова йде про класифікацію інфра�
структури, то виділяється кілька різних оз�
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нак, за якими і відбувається її поділ. Нині
найбільш відомою класифікацією інфраст�
руктури є поділ її на різні рівні. Останні пуб�
лікації [2; 3, с. 23—25]. Виділяють такі її
рівні,  як:  загальносвітова (глобальна),
міжнародна, національна (макроекономіч�
на), регіональна (мезоекономічна) та мікро�
економічна.

Крім рівневого підходу до інфраструктури,
в літературі [4; 5, с. 31—37; 3, 245—254] можна
зустріти її розподіл на підставі функціональ�
ної чи сферової приналежності її об'єктів. За
своєю функціональною або сферовою прина�
лежністю інфраструктура розпадається на дві
великі частини: економічну (виробничу) і соці�
альну.

Крім розглянутих раніше класифікацій
інфраструктури, за рівневою і функціональ�
ною ознакою в сучасній економічній літера�
турі можна знайти й інші класифікації. Зок�
рема, у Ю.В. Матвєєва і О.В. Трубецкої на�
звані існуючі класифікації інфраструктури
за факторним, галузевим, горизонтальним,
вертикальним, просторовим принципами, а
також за принципами рівня управління,
рівня ієрархії тощо [6, с. 642—646]. Але в
умовах трансформаційної економіки, де
продовжується процес приватизації, особ�
ливий інтерес викликає класифікація інфра�
структури за ознакою власності на
відповідні об'єкти.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення існуючих класи�

фікацій інфраструктури та визначення того
місця, яке в них займає державна інфраструк�
тура.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

При характеристиці відносин власності ок�
ремо виділяють її форми. Форма власності ха�
рактеризується як стійка система економічних
відносин і господарських зв'язків, що обумов�
лює відповідний спосіб та механізм поєднання
робітника із засобами виробництва. При цьо�
му виділяються такі форми власності, як дер�
жавна, колективна, індивідуальна трудова, при�
ватна з найманою працею та змішана [7, с. 100].
Цікавим є те, що до державної форми власності
відносять такі її види як загальнодержавну та
муніципальну (комунальнану) власність [7, с.
100].

Зі сказаного випливає, що розмежування
об'єктів інфраструктури за характером відно�
син власності, буде визначатись характером

відносин власності на засоби виробництва. А
тому важливо розібратися з тим, а які об'єкти
інфраструктури повинні знаходитися у дер�
жавній формі власності. Це питання досить
важливе з тієї точки зору, що в трансфор�
маційній економіці, до якої відноситься й еко�
номіка України, відбувається процес привати�
зації. А відповідно, частина об'єктів інфра�
структури переходить з державної до інших
форм власності.

Найбільш загальний підхід до державної
власності в ринковій економіці полягає в тому,
що там у держави повинна залишитися тільки
та власність, яка дозволить їй (державі) вико�
нувати ті функції, які делегувало їй суспіль�
ство. При цьому думка про те, що в еко�
номічній системі країн з ринковою економі�
кою взагалі відсутня державна власність, є
хибною. Державна власність та державний
сектор у такій економіці буде існувати обо�
в'язково. Проте в країнах з ринковою еконо�
мікою частка державного сектора та держав�
ної власності буде значно меншою ніж у краї�
нах зі змішаною чи соціалістичною економі�
кою [8, с. 339—341].

А тому достатньо важливо визначитись із
тим, які функції виконує держава в такій еко�
номіці. Автори курсу лекцій з "Основ економі�
чної науки" виділяють такі функції держави в
ринковій економіці як політичну, соціальну,
міжнародну та економічну, поява яких зумов�
лена необхідністю встановлення контролю над
вадами ринку [7, с. 390].

При цьому реалізація державою її еконо�
мічної функції в умовах ринкової економіки пе�
редбачає такі напрями:

1. Забезпечення економіки необхідною
кількістю грошей.

2. Створення загальних правових засад
взаємодії різних суб'єктів економіки. З цією
метою держава визначає правовий статус всіх
форм власності, узаконює існування різних
видів господарської діяльності, регулює відно�
сини між виробниками та покупцями товарів,
регламентує здійснення окремими підприєм�
ствами зовнішньоекономічної діяльності, виз�
начає обов'язки підприємств перед державою
тощо. Після цього держава починає виконува�
ти лише роль арбітра у сфері господарських
відносин.

3. Усунення вад ринкового саморегулюван�
ня також передбачає:

а) захист конкуренції та обмеження моно�
полістичних тенденцій;

б) забезпечення всіх суб'єктів економіки
суспільними благами;
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в) забезпечення суб'єктів економіки товара�
ми із позитивними та обмеження товарів із не�
гативними зовнішніми ефектами (екстерналія�
ми);

г) проведення стабілізаційної політики, що
спрямована на згладжування коливань в еко�
номіці незалежно від їх причин.

4. Для створення оптимальних умов по за�
безпеченню безперервного протікання відтво�
рювального процесу держава здійснює пере�
розподіл доходів між різними членами суспіль�
ства, що зменшує рівень соціальної нерівності
та підвищує ефективність розподілу [7, с. 387—
395].

Держава покликана корегувати ті "недо�
сконалості", які притаманні ринковому меха�
нізму і з якими він сам (ринок) або впоратися
не в змозі, або це здійснює це недостатньо
ефективно. Тому держава бере на себе відпо�
відальність за створення рівних умов для су�
перництва підприємців, для ефективної кон�
куренції між ними, для обмеження влади мо�
нополій. Вона також піклується про виробниц�
тво достатньої кількості суспільних благ, ос�
кільки ринковий механізм не в змозі належним
чином задовольняти цей вид колективних по�
треб.

Участь держави в економічному житті дик�
тується ще й тим, що ринок не забезпечує соці�
ально справедливого розподілу доходів. Саме
тому держава мала б дбати про інвалідів, ма�
лозабезпечених, людей похилого віку тощо. Їй
також належить сфера фундаментальних нау�
кових розробок. Це необхідно тому, що
підприємці не візьмуться за виробництво в тих
сферах, де це або дуже ризиковано, або над�
звичайно дорого, або не приносить швидких
доходів. І треба сказати, що сфера державної
інфраструктури повинна відповідати всім цим
характеристикам.

Крім того, за концепцією М. Вебера, яка
до цього часу не була ніким спростована,
держава на противагу ринку представляє
собою організацію, що має монополію на
легітимне насильство, юстицію та збір по�
датків на певній території. Це дозволяє їй
регулювати господарське життя, забезпечу�
ючи зовнішню безпеку, охорону громадсько�
го порядку, видаючи закони і господарські
регламенти, контролюючи їх виконання,
збираючи податки й емітуючи єдиний загаль�
ноприйнятий засіб платежу. Для цього дер�
жава створює власну інфраструктуру у
відповідних сферах. При цьому приватні гос�
подарські суб'єкти не мають права викону�
вати ці функції [9].

Все вищеперераховане створює загальний
перелік того, що являють собою ознаки тієї
інфраструктури, яка належить державі. Едвард
Грамліч — один з авторів, що всерйоз займав�
ся проблемою інфраструктури, зокрема, дав
визначення державної інфраструктури як
"...матеріальних основних засобів державного
сектора економіки" [10, с. 1178].

З точки зору Р. Йохімсена [11, с. 192], дер�
жавна інфраструктура розуміється як:

1. Сукупність всіх вироблених матеріальних
активів в економіці, що забезпечують енерго�
постачання, транспортні послуги та телекому�
нікації.

2. Території, що забезпечують збереження
природних ресурсів і транспортні шляхи в най�
ширшому сенсі.

3. Будівлі і споруди для забезпечення діяль�
ності державної влади, освітніх, дослідниць�
ких, медичних і соціальних установ.

На думку А.Є. Ланцова, основним недо�
ліком цього визначення є те, що державна
інфраструктура розуміється як перелік в
основному громадських будівель, споруд і
землі. Він вважає, що для адекватного визна�
чення державної інфраструктури необхідно
відмовитися від поелементного підходу (який
бере до уваги лише певні сукупності об'єктів),
на користь підходу, заснованого на виділенні
специфічних функцій, характеристик і власти�
востей інфраструктури [12]. Ми теж погоджує�
мося з цим підходом.

Саме тому всі разом узяті функції держави
в економіці і будуть визначати специфіку тієї
інфраструктури, яка має знаходитись у дер�
жавній формі власності.

Пошуки західними вченими критерія відне�
сення тієї чи іншої сфери економіки до дер�
жавній інфраструктурі привели до спроб уза�
гальнити характерні для неї риси і виявити ос�
новну ознаку. Так, Д. Кларк, Е. Тухтфельд та
інші економісти вважають, що державні інфра�
структурні об'єкти характеризуються неділи�
містю, зовнішніми ефектами, недостатньою
рентабельністю [13].

У інших представників західної економічної
науки перелік основних ознак державної
інфраструктури виглядає інакше. Так, тех�
нічними ознаками державної інфраструктури
Я. Штолер вважає неподільність споруд, дов�
гий термін життя. високу частку у витратах по�
стійного капіталу, високий ризик інвестицій,
централізовані контроль і керівництво. При
цьому Я. Штолер відверто заявив, що прийшов
до висновку про відсутність єдиної основної
ознаки [12].
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Хоча треба сказати, що перелік вже наве�
дених вище ознак, які характеризують належ�
ну державі інфраструктуру, не є вичерпним.
Різні автори бачать і їх кількість, і їх якісне на�
повнення по�різному. При цьому не можна не
відзначити, що найбільш широкий і глибокий
підхід до специфіки критеріїв виділення дер�
жавної інфраструктури можна знайти в роботі
фахівців Світового банку [14]. Вони до інфра�
структури, що належить державі, відносять ті
об'єкти, які мають наведені нижче характерис�
тики:

1. Об'єкти державної інфраструктури по�
винні бути матеріальним основним активом.
Вони повинні споживатися, надаючи певні по�
слуги.

2. Віддача від цих об'єктів стрибкоподібна,
а не збільшується поступово. Так, недобудова�
ний об'єкт інфраструктури має корисність
близьку до нуля. При цьому попит на інфраст�
руктуру зазвичай збільшується поступово,
тому пропозицію і попит на ці об'єкти дуже
складно врівноважити. Також "стрибко�
подібність" віддачі від об'єктів інфраструкту�
ри полягає в тому, що вибір місця будівництва і
саме будівництво об'єктів зазвичай займає три�
валий проміжок часу.

3. Ці об'єкти (державна інфраструктура)
мають тривалий термін корисного використан�
ня. Їх життєвий цикл вимірюється десятиліття�
ми, а іноді навіть століттями. Проте такі об'єкти
не є єдиним "товаром" тривалого використан�
ня, тому характеристика "тривалість" (у випад�
ку з державною інфраструктурою) сприй�
мається більше з точки зору фінансування і
підтримки відповідного об'єкта в робочому
стані.

4. Об'єкти державної інфраструктури, як і
інфраструктури взагалі, прив'язані до певної
території. На відміну від іншого майна, ці
об'єкти зазвичай нерухомі. Каналізаційна си�
стема в точці А ніяким чином не може викону�
вати свої функції в точці Б. Збільшення
кількості каналізаційних колекторів може
бути марним, якщо вони розташовуються не
оптимально.

5. Послуги, що надаються державною
інфраструктурою, є проявом неефективності
ринкового механізму через існування суспіль�
них благ і тих благ, які мають значні екстерналії
(зовнішні ефекти).

Узагальнюючи все, що було сказано раніше,
можна виділити такі ознаки та специфіку тієї
інфраструктури, яка має знаходитись у дер�
жавній власності. Ключовими серед них, на наш
погляд, є такі:

По�перше, інфраструктура — це сектор
економіки загального користування та за�
гального призначення. що пов'язано з тим,
що інфраструктура характеризує загальні
умови виробництва. А тому об'єкти держав�
ної інфраструктури, як і інфраструктури
взагалі, прив'язані до певної території, вони
нерухомі й незмінні у просторі. На додаток
до всього, нерухомість державної інфраст�
руктури в сукупності з тривалим терміном
корисного використання призводить до
того, що інвестиції в державну інфраструк�
туру визначають географію економіки і ре�
гіональну політику країни на десятиліття
вперед.

По�друге, державній інфраструктурі при�
таманний публічний характер споживання
відповідних послуг. При цьому характерис�
тикою того споживання, що забезпечується
належною державі інфраструктурою, є його
життєзабезпечуюча ознака. Таким чином,
специфіка державної інфраструктури поля�
гає в тому, що вона забезпечує колективне
споживання міжгалузевого характеру, яке
може носити як виробниче, так і невиробни�
че призначення, тобто це споживання одно�
часно може бути і проміжним, і кінцевим. При
цьому державна інфраструктура в частині,
що безпосередньо впливає на процес вироб�
ництва, перебуваючи поза його технологічни�
ми межами, сприяє збільшенню випуску,
зменшуючи індивідуальні витрати підпри�
ємств, а інфраструктура (або послуги, що
надаються нею) в частині, що споживаються
домогосподарствами, прямо збільшує їх доб�
робут.

По�третє, об'єкти державної інфраструк�
тури, як і будь�якої інфраструктури взагалі,
є дуже капіталомісткими, вони вимагають ве�
ликих початкових інвестицій. Це призводить
до того, що у витратах на створення інфрас�
труктури високою є частка постійного капі�
талу. У той же час корисного ефекту від цих
об'єктів можна очікувати лише після завер�
шення їх створення. Інфраструктура звичай�
но включає матеріальні активи, які створю�
ються тривалий час і тривалий час необхідно
ними управляти і підтримувати їх в працез�
датному стані.

Але сама по собі висока капіталомісткість
об'єкта не є причиною віднесення його виключ�
но до державної інфраструктурі. Так, експер�
ти Світового Економічного Форуму до ознак
державної інфраструктури відносять лише ті
інфраструктурні об'єкти, які необхідні країні
або регіону для підтримки їх нормального фун�
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кціонування і забезпечення довгострокового
економічного зростання. Але при цьому ці
об'єкти відповідають не тільки визначенню над�
звичайно капіталомістких, але в той же час для
них характерна наявність неконкурентної скла�
дової [15].

По�четверте, інфраструктура, що нале�
жить державі, — це довгоокупні галузі та
об'єкти. Продукція інфраструктури висту�
пає у вигляді послуг. Так дорогу та її по�
слуги не можна продати так само, як авто�
мобіль. Витрати на будівництво дороги оку�
паються протягом тривалого часу, оскіль�
ки вони відшкодовуються не відразу і не
через разовий продаж, а поступово, через
продаж послуг по заздалегідь встановлених
тарифах або податках. Інакше кажучи, фаза
"витрати  — вип уск"  в сфері  інфра�
структури, що належить державі, прояв�
ляється інакше, ніж в комерційному сек�
торі. Через це державні інфраструктурні
об'єкти можуть характеризуватись недо�
статньою рентабельністю і високим ризи�
ком для довгострокових інвестицій з точки
зору інтересів комерційного сектору.

По�п'яте, щодо державної інфраструкту�
ри, для якої характерні публічний характер
і колективне споживання відповідних по�
слуг, Р. Йохімсен виділив ще одну досить
важливу ознаку або ключовий атрибут, як
він це називає. Таким ключовим атрибутом
державної інфраструктури, на його думку,
є економічна необхідність масового вироб�
ництва, яка веде до скорочення питомих вит�
рат і до появи на цій основі природних мо�
нополій. Важливим атрибутом такої інфра�
структури є те, що її об'єкти є капіталоміст�
кими, а їх споживання найбільш доцільне у
колективній формі для отримання ефекту
масштабу (через зменшення питомих вит�
рат). Таким чином, державна інфраструкту�
ра визначається Р. Йохімсеном як "нерухомі
необоротні основні засоби, які, в першу чер�
гу,  забезпечують задоволення базових
фізичних і соціальних потреб економічних
агентів, а високі витрати на створення роб�
лять їх недоступними для індивідуального
створення кожним окремим економічним
агентом, а тому масове споживання їх по�
слуг для цих суб'єктів стає економічно доц�
ільним" [11, с. 56]. Цей процес може бути
додатково посилений тим, що продукт дер�
жавної інфраструктури не може бути замі�
нений в споживанні аналогом (у нього
відсутні субститути), по цьому продукту
складно або неможливо підтримувати запа�

си, а також по цьому продукту цінова елас�
тичність попиту є низькою. Все це призво�
дить до того, що задоволення попиту відбу�
вається більш ефективно (з точки зору вит�
рат, продуктивності й обсягу виробництва)
при відсутності конкуренції. А це перетво�
рює відповідні об'єкти на природні моно�
полії. В таких умовах потрібні неринкові
механізми регулювання, а відповідні об'єкти
інфраструктури перетворюються в ті об�
'єкти, які належать державі.

По�шосте, послуги, що надаються держав�
ною інфраструктурою, є проявом неефектив�
ності ринкового механізму через наявність в
споживанні суспільних благ і благ, що мають
зовнішні ефекти чи екстерналії (переміщення
ефекту споживання блага від покупця до непо�
купця, але користувача). Все це вимагає обме�
ження свободи ринку і використання неринко�
вих механізмів, які характеризують діяльність
держави.

Якщо ж характеризувати основні складові
інфраструктури, що належить державі, то в
одній з ключових робіт фахівців Світового Бан�
ку "Звіт про світовий розвиток: інфраструкту�
ра і розвиток" [14], під належною державі
інфраструктурою розуміють наступні елемен�
ти:

— комунальне господарство — енергетика,
зв'язок, водопостачання, каналізація, збір і ви�
далення твердих відходів, газопроводи;

— інженерні споруди — дороги, великі
греблі, мережі іригаційних та дренажних ка�
налів;

— інші галузі транспорту — міський та
міжміський рейковий транспорт, міський
транспорт, порти і водні шляхи, аеропорти.

З точки зору Р. Йохімсена [11], складові
елементи державної інфраструктури такі:

1. Сукупність всіх активів в економіці, що
забезпечують енергопостачання, транспортні
послуги та телекомунікації.

2. Території, що забезпечують збереження
природних ресурсів і транспортні шляхи в най�
ширшому сенсі.

3. Будівлі і споруди для забезпечення діяль�
ності державної влади, освітніх, дослідниць�
ких, медичних і соціальних установ.

Всі ж інші об'єкти, що відносяться до інфра�
структурної сфери, можуть бути об'єктами не�
державної інфраструктури. Вони можуть нале�
жить будь�якому іншому суб'єкту економіки і
бути віднесені до категорії "комерційної інфра�
структури".

Але при цьому треба відзначити той факт,
що перелік державних інфраструктурних
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об'єктів постійно змінюється. Він не може
бути раз і назавжди фіксованим, жорстко
регламентованим для всіх країн або етапів
економічного розвитку. Зміна умов функці�
онування тієї чи іншої економіки буде при�
водити до того, що коло державних інфраст�
руктурних об'єктів буде зазнавати істотних
змін.

Все це говорить про те, що для протис�
тавлення державної та недержавної інфра�
структури немає підстав. У сучасних умовах
для такого висновку з'являються додаткові
аргументи. Вони пов'язані з тим, що нині ос�
новною комбінованої формою організації
функціонування державної інфраструктури
в суспільстві стає державно�приватне парт�
нерство.  Воно призводить до того,  що
діяльність відповідних об'єктів, які належать
державі, регулюється способом, що не мож�
на вважати ні суто ринковим, ні суто дер�
жавним.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало підстави

стверджувати, що
1. Розмежування об'єктів інфраструкту�

ри  за характером  відносин власності
збігається з розмежуванням за характером
відносин власності на відповідні засоби ви�
робництва.

2. Аналізуючи різні підходи до визначення
поняття "державна інфраструктура", можна
зробити висновок, що ключовою характерис�
тикою державної інфраструктури має бути те,
що це пасивна частина основних засобів три�
валого користування, які належать державі
через те, що забезпечують здійснення еконо�
мічної діяльності, яка є проявом ринкової не�
ефективності.

3. Важливими характеристиками дер�
жавної інфраструктури є такі: а) загальне
користування і загальне призначення її
об'єктів, що означає можливість її викори�
стання як домогосп одарствами, так і
підприємствами, б) публічний і життєзабез�
печуючий характер колективного спожи�
вання, в) висока капіталомісткість, г) три�
валий термін створення, використання і
окупності, д) недостатня рентабельність і
високий ризик для довгострокових інвес�
тицій, е) прив'язаність до певної території,
є) відсутність конкурентної складової, ж)
можливість використання як в проміжному,
так і в кінцевому споживанні, з) наявність
значних зовнішніх ефектів або характери�
стик суспільного блага.
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