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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з основних олійних культур в Ук-

раїні є соняшник. За даними Державної служ-
би статистики України протягом останніх 20 ро-
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
СОНЯШНИКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ

S. Samaichuk,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of General Economics,
State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

EFFICIENCY OF SUNFLOWER PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Метою дослідження є оцінка стану та підвищення  ефективності виробництва соняшнику в сільськогосподарсь-
ких підприємствах Херсонської області. У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку виробництва со-
няшнику в Херсонській області. Досліджено обсяги та структуру виробництва соняшнику в підприємствах різних
організаційно-правових форм і регіональні особливості вирощування цієї культури. Визначено умови розвитку ви-
робництва та здійснено аналіз динаміки посівних площ, валового збору і урожайності. Окреслено загальні тенденції
показників економічної ефективності виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах області. Ви-
явлено чинники впливу на економічну ефективність виробництва соняшнику. Зроблено висновки та надано пропо-
зиції щодо підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах.

For Kherson region sunflower seed production plays a crucial role in providing the population of the region with oil,
livestock with valuable forages, and chemical industry with raw materials. Sunflower provides significant financial results
of agrarian enterprises and is one of the most profitable crops. Despite the fact that the growth of the size of the share of
sunflower seed crops in the crop rotation leads to a decrease in soil fertility and, consequently, to lower yields and
deterioration of the productivity of the production of this crop, the relatively high efficiency of sunflower cultivation
contributed to the expansion of its crops from 177.6 thousand hectares in 2000 to 356.6 thousand hectares in 2017. The
main supply of sunflower seeds during the whole period of the study was formed by agricultural enterprises, which
accounted for more than 75% of its production. Gross production of sunflower for the period from 2000 to 2017 increased
by 2.8 times, and the yield — by 1.6 times.

The yield of sunflower for the last 18 years varied from 5.5 to 16.2 centners per hectare. This level of yield will allow
the planned yield to be obtained only in the case of expansion of sowing, which is an extensive development and is
economically unprofitable. The main reasons for low productivity are: an inappropriate treatment of sunflower seed
cultivation (violation of the main requirements of crop rotation and technology of cultivating crops); insufficient amount
of seeding equipment, and also poor attention to the selection of the hybrid and quality of seed material.

In order to stabilize and increase the production of sunflower, it is necessary to introduce intensive technology of
cultivating culture in the region. In the Kherson region, about 35% of the total sown area was used for intensive sunflower
growing. This indicates the need for further gradual transfer of sunflower seedlings to cultivate using intensive technologies
as one of the ways to increase the efficiency of the subcomplex of the region. The introduction of new hybrids with high
adaptive potential, the use of high-quality seeds and the use of modern cultivation technologies should ensure a high
level of production efficiency due to significant increase in yield at an optimal level of sown areas.

Ключові слова: економічна ефективність, урожайність, собівартість, прибуток, рівень
рентабельності.

Key words: economic efficiency, yield, cost price, profit, profitability level.

ків спостерігається стала тенденція збільшення
посівних площ цієї культури. І ось уже три роки
поспіль посіви соняшнику займають понад 20%
загальних посівних площ країни або понад
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6 млн га. Це пояснюється високою рентабельн-
істю його виробництва порівняно з іншими
сільськогосподарськими культурами.

Збільшення посівних площ під соняшником
призвело до перенасичення сівозмін цією куль-
турою. Часте повернення посівів на одне на
одне й теж саме місце призводить до виснажен-
ня грунтів, втрати їхньої родючості, негативно
впливає на урожайність культур, що вирощу-
ються після такого попередника.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням теоретичних і практичних
аспектів виробництва соняшнику присвячені
праці відомих вчених-економістів: В.Я. Амбро-
сова, В.Г. Андрійчука [1], В.І. Бойка, П.І. Гай-
дуцького, О.Д. Гудзинського, О.Ю. Єрмакова,
М.В. Зубця, І.О. Іртищевої, С.В. Кваші, М.Ю. Ко-
денської, О.В. Крисального, Д.О. Лазаренка,
П.М. Макаренка, М.Й. Маліка, О.Б. Наумова,
П.Т. Саблука [2] М.Й Хорунжого, С.А. Чехова
[3], О.М. Шпичака [4], О.В. Шебаніної та інших.
Разом з цим, ряд аспектів цієї проблеми зали-
шається недостатньо вивченими і потребує по-
глибленого дослідження. Зокрема це низка пи-
тань, пов'язаних з налагодженням економічних
відносин між товаровиробниками та спожива-
чами насіння соняшнику, формуванням попи-
ту та пропозиції в регіоні, підвищенням еконо-
мічної ефективності виробництва соняшнику в
сільськогосподарських підприємствах регіону,
розвитком регіональної ринкової інфраструк-
тури. Усе це засвідчує актуальність теми про-
ведення дослідження та зумовлює її вибір.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є оцінка стану та підвищення

ефективності виробництва соняшнику у
сільськогосподарських підприємствах Хер-
сонської області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основним напрямом виробничої спеціалі-

зації Херсонської області являється рослин-
ницький. У загальній частці валової продукції
сільського господарства виробництво про-
дукції рослинництва у 2017 р. займало 81,5%,
тоді як виробництво продукції тваринництва
лише 18,5%. Аналіз тенденцій останніх років
свідчить, що більша частка в структурі валової
продукції сільського господарства  припадала
на господарства населення, однак починаючи
з 2015 р. перевагу отримали сільськогоспо-
дарські підприємства (табл. 1).

Аналіз даних таблиці 1 свідчить, що сіль-
ськогосподарськими підприємствами у 2017 р.
було вироблено 52,5% валової продукції сіль-
ського господарства, у тому числі 46,1% про-
дукції рослинництва та 6,4% продукції тварин-
ництва. Господарствами населення у 2017 р.
було вироблено, відповідно, 47,5%, у тому числі
продукції рослинництва — 35,4%, продукції
тваринництва — 12,1%.

Протягом 2000—2017 рр. у сільськогоспо-
дарських підприємствах Херсонської області
відбувся перерозподіл ріллі між посівними пло-
щами сільськогосподарських культур (табл. 2).

Площа під зерновими та зернобобовими
в 2017 р. збільшилася на 9,0% і становила
738,6 тис. га. Найбільш швидкими темпами

Таблиця 1. Структура виробництва валової продукції сільського господарства
Херсонської області за категоріями виробників, %

Джерело: [5].

 Роки 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Сільськогосподарські підприємства 

Продукція сільського 

господарства - всього 

 

47,7 

 

40,2 

 

44,6 

 

53,0 

 

51,5 

 

52,5 

у т.ч. продукція 

рослинництва 

41,9 37,0 39,9 43,5 45,0 46,1 

продукція 

тваринництва 

5,8 3,2 4,7 9,5 6,5 6,4 

У т.ч. фермерські господарства 

Продукція сільського 

господарства - всього 

 

4,2 

 

5,8 

 

7,7 

 

10,0 

 

10,5 

 

11,4 

у т.ч. продукція 

рослинництва 

4,1 5,7 7,6 9,9 10,4 11,3 

продукція 

тваринництва 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Господарства населення 

Продукція сільського 

господарства - всього 

 

52,3 

 

59,8 

 

55,4 

 

47,0 

 

48,5 

 

47,5 

у т.ч. продукція 

рослинництва 

25,9 35,2 37,8 35,2 36,1 35,4 

продукція 

тваринництва 

26,4 24,6 17,6 11,8 12,4 12,1 
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відбувалося збільшення посівних площ під со-
няшником, а саме у 2017 р. під даною культу-
рою було засіяно 356,6 тис. га, що у 2 рази
більше порівняно з 2000 р. Площа під овочами
відкритого грунту зросла на 15,6%, а під кар-
топлею — на 7,9%. Площа під плодово-ягідни-
ми культурами у звітному році зменшилася по-
рівняно з 2000 р. на 14,3% і становила 8,4 тис.
га, а площа виноградних насаджень зменшила-
ся на 14,8%.

За досліджуваний період склалася чітка
тенденція до збільшення врожайності майже
всіх основних сільськогосподарських культур.
Урожайність овочів у 2017 р. у порівнянні з
2000 р. збільшилась  майже у 2,6 рази, зернових
та зернобобових культур — більше ніж у 2 рази,
винограду — на 81,7% соняшника — на 60,9 %,
плодів та ягід — на 17,6%, а урожайність кар-
топлі скоротилась на 14,7%.

Аналогічні зміни показників притаманні і
валовому збору основних видів продукції рос-
линництва. Так, у 2017 р. обсяг виробництва
зернових та зернобобових культур становив
2545,4 тис. т, що майже у 2,2 рази більше по-
казника 2000 р. Ще більшою мірою відбулося
збільшення валового збору соняшнику, а саме
понад у 3,2 рази. Виробництво овочів збільши-
лося майже у 3 рази, а винограду — на 55,1%.
Виробництво картоплі зменшилося порівняно
з 2000 р. на 8,2%, плодів та ягід — на 0,9%.

Основною культурою, що забезпечує
сільськогосподарським підприємствам Хер-
сонської області найбільші прибутки є соняш-
ник. Стрімкі темпи зростання посівів соняшни-
ку, як високоінтенсивної, грунтовиснажливої
культури призвели до розбалансування науко-
во обгрунтованих сівозмін, різкого зниження
родючості грунтів. Якщо його питома вага в
структурі посівних площ області у 2000 р. ста-
новила 14,7%, то у 2017 р. — 24,4%, замість ре-
комендованих наукою 8—10%. На думку ба-
гатьох науковців і практиків уже зараз по-
трібно переорієнтовувати виробництво соняш-
нику в напрямку зменшення посівних площ, які
нині вважаються надмірними, та збільшувати
врожайність за рахунок вирощування нових ви-
сокопродуктивних сортів і гібридів [6, с. 672].

Крім соняшнику, у Херсонській області
вирощуються альтернативні олійні культури
— соя та ріпак, які в агротехнічному значенні
є більш вигідними. В результаті швидкого на-
рощування виробництва сої і ріпаку частка
соняшнику у посівах олійних культур скоро-
тилася з 86,2% у 2000 р. до 67,8% у 2017 р. (рис.
1). Питома вага сої у групі олійних культур
за досліджуваний період збільшилась на 14,3
в. п. і у 2017 р. становила 22,3%, а ріпаку — на
4,1 в. п. і становила 9,9%. Таку тенденцію слід
вважати позитивною, оскільки на відміну від
соняшника, що виснажує землю, соя збага-

Культури 
Роки 2017 р. у %   

до 2000 р. 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Зібрана площа, тис. га 

Зернові та 
зернобобові 

677,7 695,5 685,3 780,5 663,5 738,6 109,0 

Соняшник 177,6 280,9 294,1 300,6 383,3 356,6 200,8 

Картопля 22,8 21,6 24,1 23,6 23,7 24,6 107,9 

Овочі 36,0 37,9 43,4 41,5 40,8 41,6 115,6 

Плоди та 
ягоди 

9,8 7,7 7,9 7,6 7,5 8,4 85,7 

Виноград 5,4 5,5 4,5 4,8 4,5 4,6 85,2 

Урожайність, ц/га 

Зернові та 
зернобобові 

17,2 22,1 22,1 33,6 34,1 34,5 200,6 

Соняшник 8,7 10,3 12,3 16,2 16,0 14,0 160,9 

Картопля 129,0 96,0 104,0 121,0 118,0 110,0 85,3 

Овочі 117,0 139,0 194,0 301,0 313,0 304,0 259,8 

Плоди та 
ягоди 

66,9 76,7 74,5 85,2 76,0 78,7 117,6 

Виноград 49,2 65,4 65,3 77,2 75,5 89,4 181,7 

Валовий збір, тис. т 

Зернові та 
зернобобові 

1166,3 1539,3 1514,8 2621,9 2262,4 2545,4 218,2 

Соняшник 154,8 288,6 360,5 486,5 613,1 499,2 322,5 

Картопля 295,2 206,8 249,6 287,2 279,6 271,0 91,8 

Овочі 421,5 526,1 841,5 1251,5 1278,2 1268,9 301,0 

Плоди та 
ягоди 

65,3 58,8 58,8 64,7 57,2 34,0 52,0 

Виноград 26,3 36,1 29,3 36,9 66,2 40,8 155,1 

Таблиця 2. Динаміка посівних площ, урожайності і валового збору основних
сільськогосподарських культур в Херсонській області

Джерело: розраховано за даними [5].
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чує грунт біологічним азотом і вважається
добрим попередником майже для всіх
сільськогосподарських культур. Ріпак є хо-
рошим сидератом. Він може забезпечити
збільшення органічної речовини в грунті у

кількості, еквівалентній внесенню 10—15 т
гною на 1 га [7, с. 32].

Основними виробниками соняшнику в Хер-
сонській області залишаються сільськогоспо-
дарські підприємства, їх питома вага за дослі-

джуваний період коливалась
у межах 59% — 86%. В абсо-
лютному виразі валове вироб-
ництво соняшнику за період з
2000 по 2017 рр. збільшилося
на 245 тис. т або у 2,8 рази,  ви-
робництво соняшнику в гос-
подарствах населення за ана-
лізуємий період зросло на
99,3 тис. т або у 5,7 рази,  у
фермерських господарствах
— на 85,2 тис. т або у 4,8 рази
(табл. 3).

Крім організаційно-еко-
номічних факторів, ефек-

2000 р.

86,2%

8,0%

5,8%

Соняшник Соя Ріпак

2017 р.

22,3%

67,8%

9,9%

Соняшник Соя Ріпак

Рис. 1. Структура посівних площ олійних культур
у Херсонській області

Роки 
Урожайність, 

ц/га 

Абсолютний приріст, 

ц/га 
Темп зростання, % Темп приросту, % 

до 2000 р. 

до  

попереднього 
року 

до 2000 р. 

до  

попереднього 
року 

до 2000 р. 

до  

попереднього 
року 

2000 8,7 - - 100,0 - - - 

2001 5,5 -3,2 -3,2 63,2 63,2 -36,8 -36,8 

2002 6,2 -2,5 0,7 71,3 112,7 -28,7 12,7 

2003 8,2 -0,5 2,0 94,3 132,3 -5,7 32,3 

2004 8,4 -0,3 0,2 96,6 102,4 -3,4 2,4 

2005 10,3 1,6 1,9 118,4 122,6 18,4 22,6 

2006 10,0 1,3 -0,3 114,9 97,1 14,9 -2,9 

2007 5,7 -3,0 -4,3 65,5 57,0 -34,5 -43,0 

2008 11,1 2,4 5,4 127,6 194,7 27,6 94,7 

2009 8,3 -0,4 -2,8 95,4 74,8 -4,6 -25,2 

2010 12,3 3,6 4,0 141,4 148,2 41,4 48,2 

2011 12,9 4,2 0,6 148,3 104,9 48,3 4,9 

2012 8,3 -0,4 -4,6 95,4 64,3 -4,6 -35,7 

2013 12,1 3,4 3,8 139,1 145,8 39,1 45,8 

2014 8,7 - -3,4 100,0 71,9 - -28,1 

2015 16,2 7,5 7,5 186,2 186,2 86,2 86,2 

2016 16,0 7,3 -0,2 183,9 98,8 83,9 -1,2 

2017 14,0 5,3 -2,0 160,9 87,5 60,9 -12,5 

 

Таблиця 4. Показники динаміки урожайності соняшнику у Херсонській області

Джерело: розраховано за даними [5].

Таблиця 3. Виробництво насіння соняшнику в різних категоріях
господарств Херсонської області, тис. т

Джерело: розраховано за даними [5].

 Роки 2017 р. у % 

до 2000 р. 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Всі категорії господарств 154,9 288,6 360,5 486,5 613,1 499,2 322,2 

Сільськогосподарські 

підприємства  

 

133,7 

 

171,0 

 

230,5 

 

372,2 

 

438,7 

 

378,7 

 

283,2 

У т.ч. фермерські 

господарства 

22,5 35,6 55,3 99,7 115,9 107,7 у 4,8 р. 

Сільськогосподарські 

підприємства в % до 

загального обсягу 

 

 

86,3 

 

 

59,3 

 

 

63,9 

 

 

76,5 

 

 

71,6 

 

 

75,9 

 

 

-10,4 в.п. 

Фермерські господарства в 

% до загального обсягу 

 

14,5 

 

12,3 

 

15,3 

 

20,5 

 

18,9 

 

21,6 

 

+7,1 в.п. 

Господарства населення 21,2 117,6 130,0 114,3 174,4 120,5 у 5,7 р. 

Господарства населення в 

% до загального обсягу 

 

13,7 

 

40,7 

 

36,1 

 

23,5 

 

28,4 

 

24,1 

 

+10,4 в.п. 
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тивність соняшникового виробництва визна-
чається впливом комплексу природно-кліма-
тичних, науково-технічних, технологічних фак-
торів, які в різній мірі впливають або на обсяг
виробництва, або на якість отриманого вро-
жаю.

На обсяг виробництва соняшнику, в пер-
шу чергу, впливає урожайність, матеріально-
технічне забезпечення підприємств галузі, си-
стема землеробства та економічний механізм
формування ринкової ціни готової продукції.

Отримання незмінного валового збору,
який має задовольнити потреби переробних по-
тужностей по насінню соняшнику, при змен-
шенні посівних площ, можливо лише за умови
підвищення рівня врожайності. Урожайність
соняшнику в Херсонської області за останні
18 років є низькою. Так, у 2000 — 2014 рр. госпо-
дарства області отримували від 5,5  до 12,9 ц/га,
більш кращі результати вони мали у 2015 —
2017 рр. — від 14,0 до 16,2 ц/га (табл. 4). Уро-
жайність соняшнику за 2000—2017 рр.  зроста-
ла в середньому щорічно на 0,31ц з 1 га або на
2,8%.

Головними причинами низької урожайності
є: неналежне ставлення до агротехніки виро-
щування соняшнику (порушення основних ви-
мог сівозміни і технології вирощування куль-
тури); недостатня кількість посівної техніки, а
також слабка увага щодо підбору гібриду і
якості насіннєвого матеріалу.

З метою стабілізації та збільшення вироб-
ництва соняшнику необхідно в області впрова-
дити інтенсивну технологію вирощування куль-
тури. В Херсонській області близько 35% усієї
посівної площі було використано для інтенсив-
ного вирощування соняшнику. Це вказує на

необхідність подальшого поступового переве-
дення площ посіву соняшнику під використан-
ня вирощування за інтенсивними технологіями,
як один із шляхів підвищення ефективності
функціонування підкомплексу регіону. Суттє-
ве зниження урожайності відбувається і внас-
лідок недостатньої кількості внесених добрив.
Одним із істотних обмежувачів внесення доб-
рив є значне зростання їх вартості в поєднанні
з лімітованими фінансовими можливостями
підприємств.

Незважаючи на високу ефективність хі-
мічних засобів захисту посівів від бур'янів, гер-
біциди застосовують тільки на площі 25—30%.
Тому причиною є низьке забезпечення госпо-
дарств Херсонської області матеріально-тех-
нічними засобами, яке гальмує своєчасне зас-
тосування механічних прийомів знищення бу-
р'янів. Неналежна боротьба з бур'янами при-
зводить до пригнічення соняшнику та втрати
урожайності щонайменше на 10—20% (табл. 5).

Аналіз наведених даних свідчить про те, що
поряд із збільшенням загальної посівної площі
в регіоні кількість тракторів, зернозбиральних

 Роки 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Трактори 13224 6394 5537 5622 5859 5664 

в % до 2000 р. 100,0 48,4 41,9 42,5 44,3 42,8 

Зернозбиральні 

комбайни 

2253 1269 986 1101 1088 1074 

в % до 2000 р. 100,0 56,3 43,8 48,9 48,3 47,7 

Вантажні 

автомобілі 

7781 3204 3178 2796 2807 2636 

в % до 2000 р. 100,0 41,2 40,8 35,9 36,1 33,9 

Таблиця 5. Динаміка наявності тракторів,
зернозбиральних комбайнів та вантажних
автомобілів у господарствах Херсонської

області

Джерело: розраховано за даними [6].

-4,3-5,1

12,6

97,9

251,6

142,2

56,2
34,3

2,5

32,2 32,0
46,9

16,4

39,9

84,1

59,3

22,1

68,0

17,8 13,3

41,2

2,0

32,040,233,5

-2,3

-2,6

11,1 10,6
23,4

-50

0

50

100

150

200

250

300

2000 2005 2010 2015 2016 2017

Зернові та зернобобові культури Соняшник Овочі відкритого грунту Плоди та ягоди Виноград

Рис. 2.  Рентабельність виробництва основних сільськогосподарських культур в Херсонській
області, %
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комбайнів і автомобілів щорічно скорочується.
Неможливість оновлення складу тракторів,
вантажних автомобілів, зернозбиральних ком-
байнів та інших робочих машин призвели до
зниження фондозабезпеченості та фондо-
озброєності підприємств.

Одним із головних чинників підвищення
урожайності соняшнику є вибір гібридів із
високим генетичним потенціалом. За даними
науковців, грамотний підбір гібриду забезпечує
35% урожайності, решту — агротехнологічні та
грунтово-кліматичні фактори.

На відміну від невисокої рентабельності
більшості сільськогосподарських культур ви-
робництво соняшнику в сільськогосподарських
підприємствах області залишається прибутко-
вою галуззю (рис. 2). Так, у 2015— 2017 рр. лише
виробництво винограду було більш прибутко-
вим, ніж вирощування соняшнику.

Одним із основних показників економічної
ефективності виробництва соняшнику є прибу-
ток, який одержують від реалізації продукції.
На його динаміку впливає низка різних фак-
торів, зокрема обсяг реалізованої продукції,
ціна реалізації, повна собівартість реалізованої
продукції ( табл. 6).

Дані таблиці 6 свідчать, що у 2017 р. прибу-
ток у розрахунку на 1 ц соняшнику становив
247,89 грн, тобто збільшився проти 2013 р. на
207,19 грн або у 6,1 рази, прибуток на 1 га по-

сіву у 2017 р. склав 3470,46 грн проти 488,10
грн у 2013 р., тобто збільшився на 2982,36 грн
або у 7,1 рази. Відповідно до зростання при-
бутковості зростав і рівень рентабельності
виробництва соняшнику — у 2017 р. він ста-
новив 39,9% проти 16,4% у 2013 р.

Значну роль у підвищенні прибутковості і
рентабельності виробництва соняшнику
відіграло зростання реалізаційних цін протя-
гом 2013—2017 рр. — у 3 рази, тоді як повна

собівартість 1 ц соняшнику зросла у 2,5 рази.
Собівартість продукції є одним із найваж-

ливіших показників ефективності виробницт-
ва, в якому відображається раціональне вико-
ристання виробничого потенціалу. Величина
собівартості зумовлює конкурентоспро-
можність продукції і фінансові результати
діяльності підприємства.

Рівень собівартості продукції залежить від
двох комплексних факторів — виходу про-
дукції і витрат на її виробництво. Аналіз даних
таблиці 7 свідчить, що собівартість 1 ц соняш-
нику в сільськогосподарських підприємствах
Херсонської області у 2017 р. порівняно з 2013
р. зросла на 271,11 грн або майже у 2,3 рази.

Зростання собівартості соняшнику пов'яза-
но із високими цінами на пальне і мастильні
матеріали, добрива, насіння, засоби захисту
рослин, запасні частини тощо. Незважаючи на
високі темпи зростання собівартості соняшни-
ку, перевищення реалізаційних цін над собівар-
тістю цієї культури не призводить до збитко-
вості.

ВИСНОВКИ
Для Херсонської області виробництво со-

няшнику відіграє вирішальну роль у забезпе-
ченні населення регіону олією, тваринництва
цінними кормами, хімічної промисловості си-
ровиною. Соняшник формує значні фінансові

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2017 р. у % 

до 2013 р. 

Виробнича 

собівартість  
1 ц соняшнику, 

грн 

210,47 298,61 329,86 463,81 481,58 228,8 

Повна 

собівартість 1 ц 

соняшнику, грн  

245,81 330,27 408,30 535,37 621,27 252,7 

Ціна реалізації  

1 ц, грн 

286,15 405,43 751,81 852,83 869,16 303,7 

Прибуток, грн:       

на 1 ц 

соняшнику 

40,34 75,16 343,51 317,46 247,89 у 6,1 р. 

на 1 га посіву 488,10 653,89 5564,86 5079,36 3470,46 у 7,1 р. 

Рівень 
рентабельності, % 

16,4 22,8 84,1 59,3 39,9 +23,5 в.п. 

Таблиця 6. Економічна ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських
підприємствах Херсонської області

 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Виробнича 

собівартість 1 ц 

соняшнику, грн 

210,47 298,61 329,86 463,81 481,58 

Темп зростання, %      

базисний  100,0 141,8 156,7 220,4 228,8 

ланцюговий - 141,8 110,5 140,6 103,8 

Таблиця 7. Динаміка собівартості 1 ц соняшнику
в сільськогосподарських підприємствах

Херсонської області
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результати діяльності аграрних підприємств
і є однією з найбільш рентабельних сільсько-
господарських культур. Не зважаючи на те,
що зростання розмірів частки посівів соняш-
нику в сівозміні призводить до зниження ро-
дючості грунту і, як наслідок, до зниження
врожайності та погіршення показників ефек-
тивності виробництв даної культури, по-
рівняно висока ефективність вирощування
соняшнику сприяла розширенню його по-
сівних площ з 177,6 тис. га у 2000 р. до 356,6
тис. га у 2017 р. Основну пропозицію насіння
соняшнику протягом усього періоду дослід-
ження формували сільськогосподарські
підприємства, частка яких складала понад
75% його виробництва.

Валове виробництво соняшнику за період
з 2000 по 2017 рр. збільшилося у 2,8 рази, а
урожайність — у 1,6 рази. Урожайність со-
няшнику за останні 18 років коливалася від
5,5 до 16,2 ц/га. Цей рівень врожайності доз-
волить отримувати запланований обсяг вро-
жаю лише за умов розширення посіву, що є
екстенсивним напрямом розвитку і економі-
чно невигідним.

Основними чинниками низької урожай-
ності соняшнику в сільськогосподарських під-
приємствах області є порушення основних ви-
мог сівозміни і технології вирощування куль-
тури, а також недостатня увага щодо підбору
гібриду і якості насіннєвого матеріалу. Впро-
вадження нових гібридів із високим адаптив-
ним потенціалом, використання високоякісно-
го насіння і застосування сучасних технологій
вирощування має забезпечити високий рівень
ефективності виробництва за рахунок значно-
го підвищення урожайності при оптимально-
му рівні посівних площ. Без застосування су-
часних технологій вирощування та переробки
соняшнику, наукового обгрунтування на-
прямів підвищення ефективності його вироб-
ництва, механізму регулювання взаємовідно-
син у регіональному підкомплексі не можна
розраховувати на одержання високих уро-
жаїв.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

Україна займає чільне місце серед держав,
які вирощують соняшник, виробляючи у рік
близько 10% насіння соняшнику у світі. Про-
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
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ECONOMIC EFFICIENCY OF SUNFLOWER PRODUCTION AND WAYS OF ITS INCREASE
AT AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE BASHTANSKY AREA

В останні роки спостерігається зростання попиту на олійні культури як на світових ринках, так і на ринку сільсько-
господарської продукції України. Особливо популярним серед олійних культур є соняшник та продукти його перероб-
ки. В статті досліджується сучасний стан виробництва соняшнику в Баштанському районі Миколаївської області. За
зведеною статистичною звітністю (2010—2017 рр.) проведено аналіз основних економічних показників виробництва
соняшнику. Обгрунтовано його місце і роль для сільського господарства та національної економіки. Визначено умови
розвитку виробництва та формування ефективності. Проведено аналіз динаміки основних показників та їх вплив на
формування ефективності виробництва соняшнику. Запропоновано основні напрями підвищення економічної ефек-
тивності виробництва соняшнику, основним з яких є зниження собівартості.

Адже саме пошук резервів її зниження допомагає багатьом господарствам підвищити свою конкурентоспроможність,
уникнути банкрутства і вижити в умовах ринкової економіки.

Production and processing of oilseeds are among the leading branches of world agro-industrial production. In today's
conditions of decline of livestock industries in the agroindustrial complex of Ukraine and its regions, the decision of problems
of increasing volumes of production of vegetable protein and vegetable oil is of great importance. But in recent years,
extensive methods of sunflower production predominate, as evidenced by the rate of decline in yield compared to the rate
of reduction of gross tax. Extensive, way of obtaining raw materials can lead to a crisis of the sunflower industry of the
country and its regions.

Attention to the problem of increasing the economic efficiency of production and growing of sunflower is due to the
fact that its successful solution depends on the growth of enterprise profitability, increasing the competitiveness of products
on the domestic and world markets, ensuring sustainable development of the agro-industrial complex. Ukraine is the largest
producer in the world and supplier on the external markets of sunflower seeds and sunflower oil. This was achieved due to
the stability of the domestic sunflower market, which is confirmed by the constant demand of processing enterprises and
exporters during the season, with high purchasing prices, which ensure a high level of profitability of this crop.

The production of sunflower requires some costs, which formulate the cost of production. The most significant in the
structure of total expenditures for production of sunflower seeds are the costs of maintaining the proper condition of fixed
assets, which take into account depreciation, expenses for the purchase of spare parts and repair works. Therefore, it is
appropriate for the enterprise to pay attention to the yield of this crop and, if possible, make efforts to level the negative
trend of yield crop reduction.

After all, the main way to reduce the cost of agricultural products — is to increase the yield of agricultural crops. The
main cultivation costs are made regardless of the level of yield and productivity, and the increase in costs is associated only
with the receipt of additional products. Therefore, the cost per unit of output, as a rule, is reduced. To reduce costs, it is
necessary that the rate of increase in crop yields significantly outstrips the increase in costs per hectare of sowing.

Ключові слова: економічна ефективність, виробництво соняшнику, результати діяльності,
рентабельність виробництва соняшнику.

Key words: economic efficiency, production of sunflower, results of operations, profitability of
sunflower production.

те в останні роки переважають екстенсивні
методи виробництва соняшнику, про що
свідчать темпи зниження врожайності по-
рівняно з темпами скорочення валового збо-
ру. Екстенсивний, шлях одержання сирови-
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ни може призвести до кризи соняшникової
галузі країни та її регіонів. Виробництво со-
няшнику, як найбільш поширеної олійної
культури, є наразі стратегічно важливою про-
блемою для розвитку національної економі-
ки України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Увага до проблеми підвищення економічної
ефективності виробництва та вирощування со-
няшника викликана тим, що від її успішного
розв'язання залежить зростання дохідності
підприємств, підвищення конкурентоспромож-
ності продукції на внутрішньому та світовому
ринках, забезпечення сталого розвитку агро-
промислового комплексу. Розв'язанням про-
блем підвищення економічної ефективності
виробництва соняшнику займаються багато
науковців, зокрема відомі вітчизняні вчені-
економісти: М.Ю. Коденська, К.В. Колузанов,
А.А. Побережна, В.Г. Андрійчук, В.І. Бойко,
М.Й. Малік, Л.О. Мармуль, В.В. Крестьяніно-
ва, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак, О.О. Чередні-
ченко та інші.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
СТАТТІ

Дослідити сучасний стан виробництва со-
няшнику в аграрних підприємствах Баштансь-
кого району Миколаївської області, проаналі-
зувати показники економічної ефективності
виробництва соняшнику та обгрунтувати ос-
новні шляхи підвищення його економічної
ефективності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна є найбільшим виробником у світі та
постачальником на зовнішні ринки насіння со-
няшнику і соняшникової олії. Цього вдалося
досягти завдяки стабільності внутрішнього
ринку соняшнику, що підтверджується пост-
ійним попитом переробних підприємств і екс-
портерів упродовж сезону, високими закупі-
вельними цінами, які забезпечують високий
рівень рентабельності цієї культури.

Насіння олійних культур — унікальна сиро-
вина для отримання харчових та технічних олій,
дешевих харчових та кормових видів білка з
особливими біологічними та функціональними
властивостями, високим вмістом біологічно
активних речовин та широким набором макро-,
мікро- та ультрамікроелементів [2].

Баштанський район займає площу 170616 га
(6,9% від загальної території Миколаївської об-
ласті). Район розташований у східній частині
Миколаївської області і лежить у межах При-
чорноморської низовини. Рельєф низовинний,
слабо розчленований, грунтовий покрив голов-
ним чином складається з південних чорноземів
звичайних середньо і мало гумусних, місцями
зустрічаються засолені грунти.

Проаналізувавши основні соціально-еко-
номічні показники Баштанського району бачи-
мо, що за досліджуваний період скоротилась
чисельність населення у 2017 році порівняно з
2016 роком на 0,5%, а порівняно з 2010 роком
на 3,6%. Відбулось і зменшення площі сільсько-
господарських угідь на 0,3% та перевезення
вантажів автомобільним транспортом на 3,7%.

Показники 
Роки 2017 р.у % до 

2010 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2010 р. 2016 р. 

Площа посіву, га 25437 22832 28605 25312 99,5 88,5 

Валовий збір, ц 338310 497730 583540 394870 116,7 67,7 

Урожайність, ц/га 13,3 21,8 20,4 15,6 117,3 76,5 

Таблиця 2. Динаміка посівних площ, урожайності
та виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах Баштанського району

Таблиця 1. Основні соціально-економічні показники Баштанського району

Показники 
Роки 2017 р. у % до 

2010 2015 2016 2017 2010 р. 2016 р. 

Чисельність населення, 

тис. осіб 

38,8 37,8 37,6 37,4 96,4 99,5 

Середньомісячна  

заробітна плата штатних 

працівників, грн 

1760 2863 3477 5372 305,2 154,5 

Площа 

сільськогосподарських 

угідь, тис. га 

140,3 136,5 145,8 145,3 103,6 99,7 

Фінансовий результат до 

оподаткування, млн грн 

47,3 230,1 270,1 356,4 753,5 131,9 

Перевезення вантажів 

автомобільним 
транспортом, тис. т 

376,1 294,1 265,8 255,9 68,0 96,3 

Рівень рентабельності, % 11,0 27,3 26,8 22,5 11,5 в.п. -4,3 в.п 
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Позитивною тенденцією є те, що підвищилась
заробітна плата штатних працівників на 54,5%,
та збільшився фінансовий результат до оподат-
кування на 31,9% у 2017 р. порівняно з 2016 ро-
ком.

У таблиці 2 проаналізуємо динаміку по-
сівних площ, врожайності та виробництва со-
няшнику в сільськогосподарських підприємст-
вах Баштанського району.

Дані таблиці 2 показують, що площа посіву
соняшнику в 2017 році порівняно з 2010 роком
зменшилась на 125 га, а порівняно з 2016 роком
на 3293 га. Валовий збір соняшнику у 2017 р. по-
рівняно з 2010 р. збільшився на 16,7%, а порівня-
но з 2016 роком зменшився на 32,3%.

Із точки зору агротехнології, розширення
посівних площ під соняшником не є позитив-
ним показником, що пов'язано з його біологіч-
ними властивостями як сільськогосподарської
культури. Він вкрай виснажує грунт, у зв'язку

з чим його доцільно повертати на попереднє
поле лише через декілька років. Проте вироб-
ники соняшнику — з метою збільшення доходів
в умовах високих цін на цю культуру — часто
нехтують вимогами агротехніки, що призво-
дить до значного зниження урожайності та по-
гіршення стану грунтів [6]. З іншого боку, це
свідчить про екстенсивний спосіб вирощуван-
ня соняшнику в Україні в останні роки, що не
вважається раціональним ні з точки зору зем-
лекористування, ні з погляду економічної
ефективності.

Ефективне виробництво соняшнику можли-
ве насамперед у складі комплексу, під яким ро-
зуміється сукупність різноманітних галузей і
видів діяльності, серед яких виробництво, за-
готівля, зберігання, переробка та реалізація
насіння соняшнику і продукції його перероб-
ки. Ефективне функціонування комплексу не-
можливе без добре розвиненого інфраструк-

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2017 р. у % до 

2015 р. 2016 р. 

Врожайність, ц/га 49,6 41,9 34,5 69,56 82,34 

Собівартість 1 ц, грн: 

 виробнича 

71,49 159,93 695,46 972,81 434,85 

 реалізованої продукції 69,13 170,80 257,24 372,11 150,61 

Ціна реалізації 1 ц, грн 710,05 847,52 1339,21 188,61 158,02 

Прибуток , збиток, грн: 

 на 1 ц соняшнику 

640,92 676,72 1081,97 168,81 159,88 

 на 1 га посіву соняшнику 42989,89 26761,86 18478,12 42,98 69,05 

 на 1 грн. виробничих витрат  12123,40 3992,84 1079,56 8,90 27,04 

Рівень 
рентабельності  

(збитковості), % 

927,10 396,20 420,61 -506,49 в.п. 24,41 в.п. 

Таблиця 3. Економічна ефективність виробництва соняшнику
в ТОВ "Виробнича компанія "Прометей" Баштанського району

Елементи витрат 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 

грн % грн % грн % 

Прямі матеріальні витрати 

всього, в т.ч.: 

32,03 44,8 124,02 77,5 627,08 90,2 

 - насіння та посадковий 

матеріал 

5,65 7,9 6,76 4,2 17,61 2,5 

 - мінеральні добрива 1,58 2,2 40,59 25,4 63,45 9,1 

 - нафтопродукти 12,01 16,8 4,65 2,9 29,86 4,3 

- оплата послуг і робіт 

сторонніх організацій 

4,42 6,2 41,85 26,2 10,81 1,6 

 - решта матеріальних 

витрат 

8,37 11,7 30,17 18,9 505,35 72,7 

Прямі витрати на оплату 

праці 

3,85 5,4 4,68 2,9 10,33 1,5 

Інші прямі та 

загальновиробничі витрати 

всього, в т.ч.: 

35,61 49,8 31,23 19,5 58,05 8,3 

 - амортизація необоротних 

активів 

2,35 3,3 3,02 1,9 7,15 1,0 

 - відрахування на 

соціальні заходи 

1,39 1,9 0,89 0,6 2,27 0,3 

 - решта інших прямих та 

загальновиробничих 

витрат 

31,87 44,6 27,32 17,1 48,63 7,0 

Усього витрат 71,49 100,0 159,93 100,0 695,46 100,0 

Таблиця 4. Розмір та структура витрат
на виробництво 1 ц. соняшнику в ТОВ "Виробнича компанія "Прометей" Баштанського району
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турного забезпечення: наявності спеціалізова-
ного транспорту, діяльності науково-дослідних
інститутів, селекційних станцій, конструк-
торських бюро, які забезпечують селекцію
культури, насінництво та агротехніку вирощу-
вання, технологію зберігання і переробки на-
сіння соняшнику, олії, зеленого корму, сило-
су, макухи та шроту [4].

Аналіз економічної ефективності вироб-
ництва соняшнику у Баштанському районі, ми
проведемо на основі одного з сільсь-
когосподарських підприємств району, а саме
ТОВ "Виробнича компанія "Прометей".

Аналізуючи показники, слід зазначити, що
найвищим рівень рентабельності культури був
у 2015 р. і становив 927,10%, що на 506,49 в.п.
більше, ніж у звітному (420,61%). Але в звітно-
му році цей показник збільшився в порівнянні
з проміжним (на 24,41%), тому немає підстав
стверджувати про негативну тенденцію. Ціна
реалізації 1 ц є найбільшою в 2017 р., і стано-
вить 1339,21 грн, що на 58% більше, ніж у про-
міжному і на 88,61% ніж в базисному відповід-
но. Найбільші прибутки культури були в звітно-
му році і прибуток на 1 ц соняшнику (в звітно-
му році становить 1081,97 грн) має тенденцію
до зростання, проте прибутковість на 1 грн ви-
робничих витрат стрімко скорочується, що
свідчить про збільшення витрати на виробниц-
тво цієї культури.

Виробництво продукції вимагає певних вит-
рат, які формулюють собівартість продукції.
Виробнича собівартість — це собівартість яка
включає в себе витрати які йдуть на виробниц-
тво і доробку продукції і транспортування її до
місця зберігання. До виробничої собівартості
продукції включають: прямі матеріальні витра-
ти; прямі витрати на оплату праці; інші прямі
витрати; загальновиробничі витрати.

Проаналізуємо витрати, які пов'язані з ви-
робництвом 1 ц. соняшнику, щоб стверджува-
ти про економічну ефективність цієї культури
для підприємства.

Витрати на виробництво 1 ц соняшнику мають
тенденцію до зростання і в звітному році вони
становлять 695,46 грн, що в 4,3 рази більше, ніж
у 2016 році. Зросли також прямі витрати на оп-
лату праці і в 2017 році вони становлять 10,33
грн за 1 ц соняшнику, що в 2,2 рази більше, ніж
в проміжному. Найвідчутнішими в структурі за-
гальних витрат є витрати на підтримання на-
лежного стану основних засобів виробництва,
які враховують амортизаційні відрахування,
витрати на придбання запасних частин та про-
ведення ремонтних робіт. Отже, не зважаючи
на те, що виробничі витрати підвищуються, ця

культура все одно залишається прибутковою
для підприємства.

Отже підприємству доцільно звернути ува-
гу на врожайність цієї культури і за можливості
докласти зусилля для нівелювання негативної
тенденції скорочення врожайності. Адже го-
ловний шлях зниження собівартості продукції
сільського господарства — це підвищення вро-
жайності сільськогосподарських культур. Ос-
новні витрати по вирощуванню здійснюються
незалежно від рівня врожайності і продуктив-
ності, а збільшення витрат пов'язано лише з
отриманням додаткової продукції. Тому ви-
трати з розрахунку на одиницю продукції, як
правило, зменшуються. Для скорочення витрат
необхідно, щоб темпи збільшення врожайності
сільськогосподарських культур значно випе-
реджали зростання витрат на гектар посіву.

Сприятлива цінова ситуація і привабливий
рівень рентабельності буде активно стимулю-
вати аграріїв вирощувати соняшник. При цьо-
му вкрай важливо дотримуватися перевірених
технологій, що дозволить отримати прогнозо-
ваний урожай насіння високої якості. Зараз
існує потреба в якісному і недорогому товарі.
Тому резерви збільшення доходів знаходяться
в ретельному дотриманні агротехнічних за-
ходів.

ВИСНОВКИ
Соняшник є однією із найпоширеніших та

найбільш рентабельних сільськогосподарських
культур в Україні. Рентабельність виробницт-
ва соняшнику в Баштанському районі протягом
2010—2017 рр. зросла на 11,5 в.п. Соняшник
знаходиться на першому місці серед олійних
культур за обсягами виробництва та перероб-
ки. Проведений нами аналіз свідчить, що у 2017 р.
виробництво даної культури зросло на 16,7 %
порівняно з 2010 р. Насіння соняшнику корис-
тується сталим попитом, що доводить його ви-
соку ліквідність. Виробництво даної культури
є досить рентабельним для сільськогосподарсь-
ких товаровиробників і не потребує значних
додаткових затрат. Саме тому все більшого зна-
чення набуває науково обгрунтоване дотри-
мання сівозміни у процесі вирощування соняш-
нику.

Зважаючи на агроекологічні особливості
соняшнику та його вплив на якість грунтів, роз-
ширення його посівних площ призводить до
проблем виснаження грунтів, порушення агро-
екологічних умов. Вирішення цих питань потре-
бує комплексного наукового підходу.

Необхідною умовою зростання ефектив-
ності виробництва в досліджуваному підпри-
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ємстві є наявність досконалої, якісної, висо-
копродуктивної техніки, що відповідає про-
гресивній технології, забезпеченість під-
приємства якісною сировиною та матеріала-
ми. Лише за цієї умови можна ефективно ви-
користати головний засіб виробництва аграр-
них підприємств — землю. Неухильне підви-
щення економічної родючості землі завжди
актуальне, оскільки від її рівня залежить уро-
жайність сільськогосподарських культур,
кількість і якість виробленої продукції й об-
сяг пов'язаних з цим матеріально-грошових
затрат.

Основними порадами в підвищенні еконо-
мічної ефективності соняшнику в ТОВ "Вироб-
нича компанія "Прометей" є: науково обгрун-
товане чергування цієї культури в сівозміні,
звернення до досвіду 2015 р. для покращення
економічних показників майбутніх періодів,
раціональне використання ресурсної бази та
вектор на скорочення собівартості продукції
без втрати її якості, за рахунок впровадження
нового гібриду соняшнику. Слід вирощувати
лише високогібридне насіння з рівнем гібрид-
ності понад 98 %, що забезпечить збільшення
врожайності. Надавати перевагу гібридам пе-
ред сортами, оскільки їх урожайність і стійкість
є вищою в 1,1—1,5 рази. Вирощувати переваж-
но ті сорти та гібриди, які рекомендуються до
використання в конкретних умовах й занесені
до Державного Реєстру сортів рослин Украї-
ни.
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LOCAL LORE TOURISM RESOURCES: ESSENCE, COMPOSITION, GROUPS AND BLOCKS

Удосконалено поняття краєзнавчих ресурсів туризму, обгрунтовано взаємозв'язок між матеріальною та інфор-
маційною їх складовими за основними змістовно-функціональними напрямами, виділено відповідні групи і блоки
краєзнавчих ресурсів туризму. Представлено загальну схему формування змісту поняття краєзнавчих ресурсів ту-
ризму та його місця в туристичному потенціалі регіону. Визначено, що краєзнавчі ресурси туризму — це окремі об'єкти
та явища природи, історії і культури, а також господарства та інфраструктури, виявлені і встановлені шляхом крає-
знавчого пошуку у процесі краєзнавчого руху, які здатні задовольнити потреби відвідувачів у відновленні та розвит-
ку фізичних, емоційних та інтелектуальних сил. Встановлено, що специфічні властивості краєзнавчих ресурсів ту-
ризму є предметом зацікавлення туристів та стимулом їх до відвідування у процесі туристичних подорожей. Визна-
чено й систематизовано функції та види діяльності за кожним з виділених блоків краєзнавчих ресурсів туризму.

Objective processes of social development in Ukraine in the recent years testify to the emergence, significant recovery
and development of tourism business on the basis of local lore resources, which is still largely for the local market, but
mainly not so much with educational and disciplinary as with commercial purposes, with an ambitious prospect of
accepting and servicing "distant" tourists. It is determined that the main result of regional studies of any form or variety
is the formation of a list of objects, subjects and phenomena of a certain interest from the point of view of science, aesthetics,
education and upbringing, as well as any use that ensures the preservation of such objects and phenomena. The concept
of local lore tourism resources is improved, the relationship between material and informational components according
to the main content and functional directions is substantiated, the corresponding groups and blocks of local lore tourism
resources are identified. The general scheme of the content formation of the local lore tourism resources concept and its
place in the tourist potential of the region is presented. It is determined that local lore tourism resources are separate
objects and phenomena of nature, history and culture, as well as farms and infrastructures, discovered and established
by local lore search in the process of local lore movement that can meet the needs of visitors in the revival and development
of physical, emotional and intellectual forces. Under the "local lore search" and "local lore movement" in this context we
understand certain social processes concerning identifying objects of both cultural and natural heritage that originate
and "flow" from local initiatives: from individuals — ethnographers; from public, educational, scientific organizations,
etc. It is defined that the specific properties of local lore tourism resources are the subject of interest of tourists and their
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incentive to visit these resources in the process of tourist trips. In the "internal structure" of local lore tourism resources
we can identify separate groups (levels), blocks and components. The core-base group is the objects and phenomena of
nature, history and culture discovered in the process of local lore, which, by their properties and information, determine
the tourist interest. The second group of local lore tourism resources includes certain buildings and facilities, as well as
organizations and institutions that facilitate and, in some cases, determine the tourist use of the base group. The functions
and activities for each of the selected blocks of local lore tourism resources are determined and systematized.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Краєзнавство і туризм як дві самостійні га-

лузі знань та практики традиційно й об'єктив-
но знаходяться у нерозривному зв'язку одне з
одним. При цьому туризм на базі краєзнавчих
ресурсів прийнято розглядати здебільшого як
форму патріотичного виховання місцевого на-
селення (головним чином молоді), без огляду
на можливість комерційного освоєння резуль-
татів краєзнавчого пошуку, розгортання й роз-
витку на їх базі туристичного бізнесу міжре-
гіонального та міжнародного рівня. Обидві зга-
дані сфери наукової та практичної діяльності
в цілому є міждисциплінарними, хоча краєзнав-
ство традиційно більше тяжіє до педагогічної
галузі, а туризм — до економічної. Об'єктивні
процеси суспільного розвитку в Україні в остан-
ні роки засвідчують появу та значне пожвав-
лення і розвиток туристичного бізнесу саме на
базі краєзнавчих ресурсів, поки що в основно-
му для місцевого ринку, але головним чином
вже не з стільки освітньою та виховною, скільки
з комерційною метою, з амбітною перспекти-
вою прийому та обслуговування "далеких" ту-
ристів. У якості прикладу можна навести
Дніпропетровську область, яка традиційно не
вважалася туристичною, але у якій з появою
нових туристичних комерційних підприємств,
що тісно співпрацюють з місцевим краєзнавчим
рухом, в останні декілька років з'явився і по-
ступово набуває розвитку та вдосконалення
високоякісний внутрішньорегіональний тури-
стичний продукт. У цьому ключі в першу чергу
варто назвати туристичний центр "Риба
Андрій" та Агентство креативних подорожей
"Дивна Україна" у Дніпрі, туристичний центр
"Кривбастур" у Кривому Розі, туристичну аген-
цію "Сім Січей" у Нікополі та ін. Особливої
актуальності в сучасних умовах набуває не-
обхідність обгрунтування взаємозв'язку між

Ключові слова: краєзнавство, туризм, краєзнавчі ресурси туризму, туристичний маркетинг,
споживачі туристичного продукту.

Key words: regional studies, tourism, local lore tourism resources, tourist marketing, consumers
of tourist product.

матеріальною та інформаційною складовими
краєзнавчих ресурсів туризму за основними
змістовно-функціональними напрямами, а та-
кож визначення й систематизація функцій та
видів діяльності за кожним з виділених блоків
цих ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Варто першочергово підкреслити, що серй-
озного обгрунтування поняття "краєзнавчі ре-
сурси" в контексті розвитку туризму в сучасній
науковій літературі фактично не знаходимо.
Окремі аспекти природничого блоку краєзнав-
чих ресурсів як матеріальних географічних
об'єктів висвітлено у працях В.Л. Петранівсь-
кого і М.Й. Рутинського [5] та А. Манька [4].
Інше трактування краєзнавчих ресурсів виключ-
но як інформаційно-бібліографічної та дже-
релознавчої бази системи краєзнавчих знань
розкрито в роботах О.О. Ісаєнко [1], Г.М. Сло-
тюк [6], І. Чеховської [7] та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є удосконалення змісту по-

няття краєзнавчих ресурсів туризму (далі —
КРТ) та обгрунтування взаємозв'язку між ма-
теріальною та інформаційною їх складовими за
основними змістовно-функціональними напря-
мами, а також визначення й систематизація
функцій та видів діяльності за кожним з виді-
лених блоків КРТ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Головним результатом краєзнавчої діяль-
ності будь-якої форми або різновиду є форму-
вання переліку об'єктів, предметів та явищ, що
становлять певний інтерес з точки зору науки,
естетики, освіти й виховання, а також будь-яке
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використання, що забезпе-
чує збереження таких об'єк-
тів та явищ. Не менш важли-
вим завданням краєзнавства
є накопичення та системати-
зація інформації і відомос-
тей, що засвідчують відпові-
дну цінність даних об'єктів.
Особливо це стосується
втрачених об'єктів, що не
підлягають відновленню.

У цьому зв'язку в кон-
тексті обгрунтування понят-
тя краєзнавчих ресурсів слід
насамперед визначити ряд
усталених понять, тісно по-
в'язаних із краєзнавчими ре-
сурсами, та чітко окреслити відмінність між
ними. Але попередньо слід зауважити, що по-
няття "ресурс" завжди передбачає певну ко-
рисність, можливість використання з певною
метою. Як ми вже зазначили, будь-який резуль-
тат краєзнавчого пошуку передбачає певне
його використання, головним чином з турис-
тичною метою, але також і в інших цілях. На-
приклад, ономастичні відомості використову-
ються для складання родоводів конкретних
родин, у тому числі на замовлення. Доведена
наукова цінність природничого змісту є ваго-
мою підставою для створення у визначеній
місцевості об'єктів та територій природно-за-
повідного фонду, у тому числі й таких, де не
може бути дозволене туристичне відвідування.
Тому в ключі завдань даної статті, на наш по-
гляд, варто говорити не стільки про краєзнавчі
ресурси загалом, скільки про краєзнавчі ресур-
си туризму, що підкреслить конкретну функц-
іонально-цільову спрямованість таких ресурсів
щодо напрямів їх використання.

На рисунку 1 представлено загальну схему
формування змісту поняття краєзнавчих ре-
сурсів туризму (КРТ) та його місця в туристич-
ному потенціалі регіону.

Кожне з чотирьох наведених понять, з яки-
ми пов'язано поняття КРТ на "вході" або на "ви-
ході", матеріально та (або) інформаційно прак-
тично співпадають, але кут зору щодо їх трак-
тування, безперечно, різний. Спробуємо роз-
глянути окремі аспекти зв'язку представлених
понять із поняттям КРТ.

Окремі об'єкти, предмети, явища, відомості,
виявлені шляхом краєзнавчого пошуку в про-
цесі краєзнавчого руху, складають матеріаль-
но-інформаційну базу КРТ. Такі об'єкти та яви-
ща, що є цікавими з певної "початкової" нау-
кової точки зору (історичні будівлі та спору-

ди, місця проходження важливих історичних
подій, цінні артефакти, унікальні природні лан-
дшафти й т. ін.), переходять до розряду КРТ з
моменту перших спроб оцінки та встановлен-
ня їх туристичної привабливості. Аналогічний
шлях потрапляння до КРТ проходять і об'єкти
та явища, віднесені до культурної та (або) при-
родної спадщини.

У підсумку краєзнавчі об'єкти (вони ж —
об'єкти спадщини), на базі яких суспільство в
особі конкретних організацій та інституцій по-
ступово розгортає і розвиває туристичну
діяльність певного рівня й масштабу, у вигляді
краєзнавчих ресурсів туризму гармонійно вли-
ваються у загальний масив регіонального тури-
стичного потенціалу. При цьому наголос ро-
биться на те, що краєзнавчі ресурси туризму,
на відміну від інших, виявлені виключно шля-
хом краєзнавчого пошуку. Надалі КРТ, набу-
ваючи поступово все більшої популярності се-
ред туристів, нарощуючи відвідуваність (у ви-
падку конкретної їх географічної прив'язки) та
підвищуючи рівень і якість інфраструктурної
облаштованості та впорядкованості, перехо-
дять до розряду туристичних дестинацій.

Таким чином, краєзнавчі ресурси туризму —
це окремі об'єкти та явища природи, історії і
культури, а також господарства та інфраструк-
тури, виявлені і встановлені шляхом краєзнав-
чого пошуку у процесі краєзнавчого руху, які
здатні задовольнити потреби відвідувачів у
відновленні та розвитку фізичних, емоційних та
інтелектуальних сил; специфічні властивості
яких та інформація про які є предметом заці-
кавлення туристів та стимулом їх до відвідуван-
ня у процесі туристичних подорожей. Під
"краєзнавчим пошуком" та "краєзнавчим ру-
хом" у цьому контексті ми розуміємо певні су-
спільні процеси по виявленню об'єктів як куль-
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Рис. 1. Місце краєзнавчих ресурсів туризму у процесі
формування туристичного потенціалу регіону

Джерело: складено авторами.
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турної, так і природної спадщини, що походять
та "витікають" з місцевих ініціатив: від окремих
осіб — краєзнавців; від громадських, освітніх,
наукових організацій тощо.

У "внутрішній будові" КРТ можна виділи-
ти окремі групи (рівні), блоки та складові
(табл. 1). Серцевинно-базисну групу являють
собою виявлені у процесі краєзнавчої робо-
ти об'єкти і явища природи, історії та куль-
тури, які своїми властивостями та інформа-
цією зумовлюють туристичний інтерес. Ця
група є головним стрижнем КРТ, що перед-
бачає подальше інфраструктурне облашту-
вання та формування потоків відвідувачів,
"вихід місцевості" на туристичний ринок.
Друга (допоміжна) група КРТ включає певні
споруди та будівлі, а також організації та
інституції, які полегшують та в окремих ви-
падках зумовлюють туристичне використан-
ня базисної групи.

У зв'язку з вищевикладеним вважаємо за
доцільне визначити основні види туристичної
(рекреаційної) діяльності та функції туристич-
ного обслуговування, які в сучасних умовах, з
одного боку, сприятимуть максимальному за-
доволенню туристсько-рекреаційних потреб
відвідувачів і "закріпленню" КРТ на відповідних
туристичних ринках, з іншого боку, впорядко-
вуватимуть їх з точки зору положення на фун-
кціонально-діяльнісній вісі "використання —
збереження". Означений функціонально-видо-
вий "визначник" виділених груп та блоків КРТ
представлений у таблиці 2.

Подані в таблиці 2 функціонально-змістовні
різновиди окремих груп та блоків КРТ, незва-
жаючи на окремі дублювання певних видів
діяльності (наприклад, екскурсійна діяльність
представлена у кожному з трьох випадків), ма-
ють дещо різне змістовне походження, але фак-
тично однакове призначення — максимальне
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Таблиця 2. Функціонально-діяльнісна різноманітність основних груп
та блоків краєзнавчих ресурсів туризму

Джерело: складено авторами.

Таблиця 1. Зміст основних блоків та складових краєзнавчих ресурсів туризму

Джерело: складено авторами.
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обслуговування та 

виробництва, що можуть 

бути відвідані туристами 

Дороги, вокзали, 

порти та станції, 

аеропорти, малі 

архітектурні форми 

для відпочинку, 

обладнані оглядові 

майданчики, 

туристичні 

інформаційні 

центри, вказівники 

тощо  

Місця огляду 

краєвидів 

Інформаційна 

складова 

Інформація щодо 

їх природничої, 
історичної, 

естетичної, 

релігійної, 

оздоровчої та 

іншої цінності 

Інформація щодо 

їх історичної, 
художньої, 

літературної, 

релігійної, 

оздоровчої та 

іншої цінності 

Інформація щодо їх 

властивостей, що 
зумовлюють туристичний 

інтерес, а також про 

режим роботи 

Основна 

технологічна 
інформація: стан 

доріг, розклад 

рейсів, наявність Wi-

Fi в окремих місцях і 

т. ін. 

Інформація 

щодо об’єктів 
краєвидів  

та їх візуальних 

і змістовних 

композицій 



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2019

19

задоволення туристичних потреб та реалізацію
туристичного попиту. Означені характеристи-
ки мають чітко виражений маркетинговий
зміст, тому варто розглянути загальну по-
слідовність маркетингових дій щодо виведен-
ня КРТ на туристичний ринок.

Очевидно, туристично привабливі об'єк-
ти певної місцевості можуть бути залучені
до туристичного ринку у якості стрижневих
елементів певних туристичних продуктів за
допомогою окремих організацій, підпри-
ємств та інституцій, головним чином тих, що
належать до інституціональної частини КРТ
(див. табл. 1). Крім того, у цьому процесі ба-
гато залежить і від органів державного та
регіонального управління, громадських
організацій тощо. Найбільший ефект щодо
виходу КРТ на ринок може бути досягну-
тий шляхом державно-приватного партнер-
ства [3].

ВИСНОВКИ
Нами детально розглянуті та проаналізо-

вані питання змісту поняття краєзнавчих ре-
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ним з виділених блоків КРТ.
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COOPERATIVE AS THE MAIN REGULATORY MECHANISM OF THE DEVELOPMENT
OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE AGRARIAN SPHERE

У статті розглядаються проблеми кооперативних взаємовідносин у аграрній сфері. Проведено аналіз діючих
сільськогосподарських товаровиробників Черкаської області за обсягом сільськогосподарських угідь та визначено,
що в досліджуваному регіоні переважають дрібнотоварні підприємства. Проведено кластерний аналіз, який дав змо-
гу виокремити кілька типів підприємств з різною спеціалізацією в залежності від розміру сільськогосподарських
угідь. Досліджено основні принципи функціонування сільськогосподарських кооперативів. Запропоновано створення
виробничих кооперативів у сільському господарстві, що супроводжується створенням кредитних кооперативів. Ви-
значено, що розбудова кредитної кооперації в даному секторі економіки відбувається переважно крізь призму кре-
дитування, при цьому нівелюються інші важливі її функції, що можуть сприяти сталому розвитку дрібнотоварного
сектору сільськогосподарської діяльності. Розкрито особливості розвитку сільськогосподарської кооперації в Ізраїлі,
та виокремлено у структурі сільського кооперативу функціонування інформаційно-консультаційного центру, для
здійснення консультацій фермерів. З'ясовано, що кооперація є одним із визначальних інститутів, який дасть змогу
покращити ефективність функціонування аграрної економіки.

The article deals with cooperative relations in the agrarian sphere. The analysis of agricultural producers in Cherkasy
region by the amount of cultivated land was carried out, and it has been found that small-scale enterprises prevail in the
investigated region.

The development of cooperative movement in the agriculture of the region was researched. This process requires a
systemic approach, enlargement of small enterprises and cooperation of households.

Conducted cluster analysis enabled to distinguish several types of enterprises with different specialization depending
on the size of cultivated land.

Main principles of the functioning of agricultural cooperatives were studied. In this context, there is a necessity for
the owners of business to choose an effective model of cooperation according to the peculiarities of the production. This
model should be built according to the main principles of cooperation.

The creation of production cooperatives in agriculture was suggested, which is accompanied by the creation of credit
cooperatives. It has been determined, that development of credit cooperation in this sector of economy takes place mainly
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах забезпечення ефектив-

ного розвитку аграрного виробництва в Ук-
раїні, важливе місце займає відродження
сільськогосподарської кооперації. Її розвиток
дозволить аграріям стрімко реагувати на сучас-
ний стан та раціональне використання трудо-
вих, матеріальних та фінансових ресурсів у
процесі виробництва. Кооперація спроможна
удосконалити підприємницькі здібності вироб-
ників сільськогосподарської продукції. Отже,
на сьогодні одним із найважливіших механізмів
усунення проблемних питань на селі є розви-
ток та підтримка сільськогосподарських коо-
перативів. Малі товаровиробники без об'єднан-
ня в кооперативи не зможуть створити власної
базу для виробництва, збуту, зберігання про-
дукції за належними цінами та з найменшими
витратами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У літературі значний акцент зроблено на
дослідження теоретичних та практичних пи-
тань кооперації. Вирішенню проблемних пи-
тань кооперації на сучасному етапі в Україні
присвятили свої наукові праці вчені-економісти
М. Малік, Л. Молдаван, В. Зіновчук, Р. Корі-
нець, О. Непочатенко, О. Прокопчук та інші.
Проте питання, що торкається формування
продуктивних коопераційних відносин в аг-
рарній сфері є недостатньо вивченими та вима-
гають подальшого дослідження та вирішення.

in the context of crediting, at the same time its other important functions are nullified, that can promote stable development
of a small-scale sector of agricultural activity.

The analysis of the world experience of agricultural cooperation indicates that this form of business has a positive
effect on the accumulation of the volumes of agricultural production and application of new progressive production
technologies. Specific features of the agricultural cooperation in Israel were described and the functioning of the
information advisory center was distinguished in the structure of agricultural cooperative for providing farmers with
consultancy services. It has been found that cooperation is one of the determinant institutions, that enables to improve
the efficiency of the functioning of the agrarian economy.

It has been found that cooperation in agriculture gives the possibility to save costs on equipment supply and
expendables, machines, packaging, storage, marketing, selling, export and service.

Ключові слова: кооперація, сільськогосподарська кооперація, виробничі та обслуговуючі
кооперативи, кредитний кооператив, міжнародна кооперація.

Key words: cooperation, agricultural cooperation, production and service cooperatives, credit
cooperative, international cooperation.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження проблем сучас-

ної практики функціонування кооперативів
аграрної сфери в Україні та визначення перс-
пектив їх розвитку з врахуванням міжнародно-
го досвіду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток ринкових відносин в аграрному
секторі економіки країни значною мірою підви-
щив рівень самостійності і комерційної відпо-
відальності сільськогосподарських товарови-
робників всіх організаційно-правових форм за
формування і раціональне використання мате-
ріальних, трудових і фінансових ресурсів. Вод-
ночас ринкові умови господарювання, лібера-
лізація економіки призвели до зростання
фінансових ризиків переважної більшості гос-
подарюючих суб'єктів, які успішно нівелюють-
ся за рахунок реалізації державних програм,
що позитивно впливає на їх фінансовий стан.
Розроблені і прийняті програмні документи на
державному рівні, спрямовані на поліпшення
фінансового стану сільськогосподарських то-
варовиробників. Внаслідок певних об'єктивних
причин за багатьма фінансовими показниками
окремі програми щодо підтримки аграріїв по-
вністю не виконані, що унеможливлює карди-
нальне вирішення існуючих проблеми в галузі.
Для аграрного сектора економіки необхідна
цілісна наукова концепція формування фінан-
сових аспектів системи регуляторних ме-
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ханізмів розвитку підприємницької діяльності
на основі державного регулювання та фінансо-
вої підтримки сільськогосподарських товаро-
виробників, яка сприяла б ефективному фор-
муванню і використанню фінансових ресурсів
галузі, з урахуванням прогресивних технологій
виробництва та науково-обгрунтованих органі-
заційно-правових умов господарювання.

Черкащина як аграрна область характери-
зується великою кількістю суб'єктів господа-
рювання різних організаційно-правових форм
(табл. 1). Представлені дані свідчать, що нега-
тивний вплив на виробничу і фінансову діяль-
ність має розмір діючих суб'єктів господарю-
вання. Результати проведеного дослідження

свідчать, що в області серед діючих суб'єктів
господарювання аграрної галузі переважають
дрібнотоварні. Функціонування яких на умовах
розширеного відтворення, самофінансування і
самоокупності затрудняється внаслідок уне-
можливлення ними запроваджувати передові
технології і дотримуватися агротехнічних умов
господарювання. У 2017 р. господарюючі су-
б'єкти аграрного виробництва щодо розрахун-
ку земельних угідь на одне підприємство роз-
поділилися за наступними групами (табл. 1).

Із переліку сільськогосподарських товаро-
виробників частка дрібнотоварних з площею до
1000 га складає 1450 або 86,5% від загальної їх
кількості. Дрібнотоварність — одна із причин

 
Кількість 

підприємств 

Відсоток до 

загальної кількості 

підприємств 

Площа  

сільськогосподарських угідь, га 

Відсоток до загальної 

площі сільгоспугідь 

Підприємства, що мали 

сільськогосподарські 

угіддя, одиниць 

1677 88,1 9047000 100,0 

у тому числі площею, 

га  

    

до 5,0 51 2,7 0,2 0,1 

5,1–10,0 79 4,1 0,6 0,1 

10,1–20,0 176 9,2 2,7 0,3 

20,1–50,0 382 20,1 13,2 1,4 

50,1–100,0 245 12,9 17,7 1,9 

100,1–500,0 394 20,7 91,3 10,1 

500,1–1000,0 123 6,4 92,3 10,2 

1000,1–2000,0 136 7,1 202,1 22,3 

2000,1–3000,0 45 2,4 109,3 12,1 

3000,1–4000,0 10 0,5 33,8 3,7 

4000,0–5000,0 15 0,8 67,0 7,4 

5000,1–7000,0 11 0,6 66,8 7,4 

7000,1–10000,0 1 0,1 8,1 0,9 

більше 10000,0 9 0,5 199,6 22,1 

Підприємства, що не 

мали сільськогос-

подарських угідь 

227 11,9 Х Х 

Таблиця 1. Диференціація діючих сільськогосподарських товаровиробників
Черкаської області за обсягом сільськогосподарських угідь у 2017 р.

Джерело: дані Головного управління статистики у Черкаській області [6; 7].

Таблиця 2. Результати кластерного аналізу суб'єктів господарювання Черкаської області в
залежності від площі сільськогосподарських угідь в середньому за 2014—2017 рр.

Джерело: дані Головного управління статистики у Черкаській області [6, 7].

Показники 
Групи В середньому 

по сукупності 1 2 3 4 5 6 

Кількість підприємств 125 99 21 92 59 31 427 

Середній площа сільськогосподарських угідь, га  984 779 1063 2842 3566 4021 1918 

Частка продукції рослинництва до загального обсягу 

реалізованої продукції, % 

97,4 90,1 96,4 52,3 55,7 53,4 56,5 

Частка продукції тваринництва до загального обсягу 

реалізованої продукції, % 

2,6 3,0 1,1 31,9 31,3 30,9 32,1 

Частка продукції переробки до загального обсягу 

реалізованої продукції, % 

х х х 8,9 9,5 10,6 8,2 

Частка реалізованої продукції на власних 

торгівельних площах до загального обсягу 

реалізованої продукції, % 

х х х 6,9 3,5 5,1 5,2 

Матеріаломісткість, грн 0,74 0,63 0,57 0,68 0,69 0,72 0,68 

Тривалість обороту оборотних активів, днів 489 411 443 262 271 253 319 

Рентабельність виробництва, % 4,9 3,6 - 2,9 20,7 24,4 35,3 15,4 

Одержано інвестицій у розрахунку на 1га с-г угідь, 
грн 

122,3 82,9 15,6 679,4 644,1 872,8 312,6 
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неефективного ведення аграрного виробницт-
ва, адже такі господарюючі суб'єкти не мають
змоги застосовувати передові технології аграр-
ного виробництва, здійснювати інвестиції у
придбання нової техніки, залучати до трудової
діяльності населення, яке здатне в поєднанні з
основними і оборотними активами створювати
додану вартість. Звідси і високий рівень безро-
біття на селі.

З метою деталізації впливу розмірів су-
б'єктів господарювання в залежності від
сільськогосподарських угідь нами застосову-
вався кластерний аналіз метою якого є вибірка
об'єкта з подальшим його упорядкуванням в
порівняно однорідні групи. Кластерний аналіз
суб'єктів господарювання аграрної галузі об-
ласті за розміром сільськогосподарських угідь
дає змогу виокремити кілька типів підприємств
з різною спеціалізацією в залежності від роз-
міру сільськогосподарських угідь (табл. 2).

Слід зазначити, що різним типам господа-
рюючих суб'єктів аграрної галузі області в за-
лежності від розмірів наявних в них сільсько-
господарських угідь відповідають різні рівні
спеціалізації їх виробництва. З огляду на ре-
зультати кластерного аналізу слід відмітити
той факт, що підприємства першого — третьо-
го кластеру є дрібнотоварними в їх користу-
ванні земельна площа складає в середньому від
779 до 1063 га. Це дрібнотоварні сільськогос-
подарські товаровиробники, які спеціалізують-
ся виключно на вирощуванні рослинницької
продукції, частка якої до загального обсягу
реалізованої продукції складає від 90,1 % дру-
га група до 97,4% — перша група. З огляду на
це по цих групах продукція тваринництва в за-
гальній структурі реалізованої продукції не-
значна і становить від 1,1% по першій групі до
3,0% — друга група. Підприємства першого —
третього кластеру взагалі не займаються пере-
робкою власної продукції і в них відсутні торгі-
вельні мережі для продажу власної продукції.

Водночас суб'єкти господарювання четвер-
тої, п'ятої, шостої групи мають в своєму роз-
порядженні сільськогосподарські угіддя в
розмірі від 2842 до 4021 га сільськогосподарсь-
ких угідь. Ці підприємства багатопрофільні
спеціалізуються на вирощуванні рослинниць-
кої продукції, виробництві продукції тварин-
ництва та переробки власної продукції на влас-
них потужностях. Здебільшого ці підприємства
мають свої торгові мережі, через які реалі-
зується сільськогосподарська продукція. За-
критий цикл виробництва позитивно впливає на
тривалість обороту оборотних активів по цих
групах. Зокрема тривалість обороту оборотних

активів по багатопрофільному суб'єкту госпо-
дарювання шостого кластеру складає 253, а по
групі підприємств першого кластеру 489 днів.
Проведений аналіз дає підстави стверджувати,
що суб'єкти господарювання четвертого п'ято-
го і шостого кластерів забезпечують рентабель-
не виробництва розмір якого в середньому за
аналізований період складає від 20,7 до 35,0 %.
Підприємства четвертого — шостого кластерів
залучають значні інвестиції у виробництво
розмір яких складає 679,4 644,1 і 872,8 грн у
розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь
відповідно.

Проведений аналіз діяльності суб'єктів гос-
подарювання аграрного виробництва області
свідчить, що їх подальший розвиток за сучас-
них умов можливий лише за умов реформуван-
ня дрібнотоварних сільськогосподарських то-
варовиробників шляхом сільськогосподарської
кооперації. До того ж, сільськогосподарська
кооперація в Україні з кінця 19 ст. — це унікаль-
ний світовий досвід реорганізації потенціалу
без будь-яких зовнішніх інвестицій [1]. Коопе-
ратив є добровільним об'єднанням осіб, які зад-
ля забезпечення власних соціальних, економі-
чних та інших потреб провадять сукупну гос-
подарську та іншу діяльність [2].

Відродження кооперативного руху — най-
важливіший напрям розвитку вітчизняної аграр-
ної галузі. Дана тенденція повинна охопити
організацію функціонування як виробничих
кооперативів, так і кооперативів для перероб-
ки сільгосппродукції всіх господарюючих
суб'єктів аграрного виробництва, включаючи
фермерські і особисті підсобні господарства. В
поєднанні з виробничими кооперативами по-
винні повноцінно функціонувати постачаль-
ницькі, збутові, та кредитні кооперативи. Їх
створення сприятиме підтримці дрібнотовар-
них сільськогосподарських товаровиробників,
акумуляції їх ресурсного потенціалу. Вироб-
ничі кооперативи — це нова економічна інсти-
туція на селі, що дасть змогу вирішити пробле-
му відсутності фінансових ресурсів у сільсько-
господарському виробництві (особливо в
дрібнотоварному) [5].

Розвиток кооперативного руху в сільсько-
му господарстві області потребує вирішення
багатьох питань. Одне з них, що потребує сис-
темного підходу у його вирішенні, це питання
укрупнення дрібних господарств і кооперації
особистих підсобних господарств. У свою чер-
гу, при вирішенні питань організаційної фор-
ми кооперації в аграрному секторі економіки
області, необхідно керуватися основними
принципами:
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— добровільність у спільній співпраці;
— збереження господарської самостійності

господарюючого суб'єкта, що входять до коо-
перативного об'єднання;

— матеріальна зацікавленість суб'єкта
господарювання його працівників у роз-

витку і підвищенні ефективності виробниц-
тва;

— нарощування виробництва і реалізації
продукції, поліпшення її якості, зростання
продуктивності праці і зниження собівар-
тості;

Принцип Зміст принципу 

Добровільність і 

відкритість членства 

Свобода вступу в кооператив і виходу з нього; 

прийом нових членів, що мають інтереси 

відповідно до встановлених цілей 
і завданням кооперативу 

Демократичність 
управління  

Керівництво кооперативом базується на 
демократичних засадах (один член - один голос) 

Пропорційність 
розподілу 

прибутку і збитків 

Розподіл прибутків і збитків між членами 
здійснюється з урахуванням трудової участі або 

участі в господарській діяльності  

Економічна участь 

членів кооперативу 

Господарська діяльність кооперативу стає 

можливою завдяки прийняттю його членами 

зобов'язань з використання послуг 

Автономія і 

незалежність  

Кооперативи залишаються автономними 

суб’єктами господарювання, вступаючи у 

взаємини з державою з приводу податкової, 

економічної і соціальної політики, іншими 

господарюючими суб’єктами 

Освіта, навчання і 

інформація  

Кооператив повинен надавати таку можливість 

своїм членам, щоб вони вивчали передовий 

досвід, теорію і практику кооперації, 

підвищували кваліфікацію, розширювали 

кругозір для підвищення ефективності свого 

виробництва. 

Співпраця між 

кооперативами / 

кооперація між 

кооперативами  

Реалізується в рамках активного кооперативного 

руху 

Турбота про 

суспільство / захист 

інтересів сільського 

населення 

Соціальна спрямованість діяльності 

кооперативів 

Таблиця 3. Основні принципи функціонування сільськогосподарських кооперативів

Джерело: розроблено авторами.

Показники 
Види кооперативних поселень 

Кібуц Мошав-овдім Мошав-шитуфі 

Визначення поселення-комуни сільського типу, 

економічно й адміністративно 

самостійні підприємства, якими 

управляють і володіють члени 

поселення 

поселення засноване на сумісному 

володінні сільськогосподарськими 

машинами і збуті продукції при 

збережені приватної власності на 

майно чи володіння ним 

поселення, яке становить 

перехідну форму за 

ступенем усуспільнення 

власності й виробництва 

між кібуцами та 

збутовими кооперативами 

мошав-овдім 

Як одна з кооперативно 

організаційних структур 

аграрного сектора Ізраїлю 

становить 

великомасштабний спосіб ведення 

сільського господарства 

невелику сімейну ферму 

Реєстрація як кооперативне товариство і є колективним членом кооперативної асоціації Хеврат гоавдим 

Вищій орган управління загальні збори 

Члени обробляють землю самостійно, без 

використання найманої праці і лише 

для тих потреб, які вказано в 

орендному договорі 

наймана робоча сила, самостійно розпоряджається своїми 

доходами 

Розташовані на землі яка знаходиться в державній власності 

Власність на засоби виробництва 

і організація праці 

колективна приватна й індивідуальна колективна 

Оплата праці розподілення за результатами праці пропорційно числу членів 

сім’ї 

Збут продукції Відбувається централізовано 

Спеціалізація рільництво, молочне і м’ясне 

тваринництво 

спеціалізоване вирощування культур (цитрусові, овочі, баштанні, 

квіти), молочне тваринництво і птахівництво 

 

Таблиця 4. Особливості розвитку сільськогосподарської кооперації
в Ізраїлі

Джерело: [4].
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— економічна доцільність створення нової
організаційно — виробничої системи, спрямо-
ваної на сталий розвиток господарств;

— демократичний характер входження в
нову організаційну структуру та прийняття но-
вих нормативно-правових документів;

— виключення економічно невиправданих
посередників між партнерами;

— розвиток і зміцнення виробничо-еконо-
мічних зв'язків;

— усунення монопольного становища окре-
мих господарюючих суб'єктів.

Існуюча в області система взаємовідносин
між сільськогосподарськими товаровиробни-
ками, переробними підприємствами, торгово-
заготівельними організаціями не повною мірою
відповідає вимогам сталого розвитку сільсько-
го господарства. Тому виникає необхідність
вибору ефективної моделі кооперації відпові-
дно до особливостей виробництва їх власника-
ми. Ця модель повинна бути побудована з дот-
риманням основних принципів кооперації
(табл. 3).

Світовий досвід сільськогосподарського
кооперування свідчить про позитивну спрямо-
ваність цієї форми господарювання для наро-
щування обсягів виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, застосування нових, про-
гресивних технологій виробництва. В Ізраїлі
успішно діє в аграрному секторі економіки ко-
оперативна форма функціонування всіх госпо-
дарюючих суб'єктів. Особливості розвитку
сільськогосподарської кооперації відображені
в (табл. 4).

Досвід сільськогосподарської кооперації
Ізраїлю свідчить, що загальна площа сіль-
ськогосподарських земель цієї країни ста-
новить 330 тис. га, а продукції виробляється на
9 млрд дол. Водночас Україна виробляє про-
дукції на 10 млрд дол., з 60 млн га. Відсоток зай-
нятості населення сільським господарством в
Ізраїлі становить 3,2%, в Україні — майже 20%
[3].

Українські фермери врожай оцінюють у
центнерах, а ізраїльські — рахують урожай в
грошах. Досвід кооперування в аграрній галузі
свідчить, що ефективним є таке господарство в
якому всі витрати покриваються доходами, що
дає змогу їм функціонувати на самофінансу-
ванні і самоокупності. На сьогоднішній день
вітчизняним фермерам необхідно адаптувати-
ся до сучасного виробництва і ринку на умовах
кооперування. На принципі кооперації працює
практично все сільське господарство світу. Це
добровільне об'єднання самостійних приватних
виробників за взаємовигідними інтересами, на

умовах спільного виробництва продукції на
умовах зниження витрат на її виробництва та
зростання прибутків від її реалізації. Коопера-
ція в сільському господарстві дає можливість
заощадити на постачанні обладнання та витрат-
них матеріалів; техніці і машинах; фасуванні,
пакуванні, зберіганні; маркетингу, продажах;
експорті; сервісу.

Кооперація в сільському господарстві дає
більше знань та інформації, а також згурто-
вує виробників. Колективна праця створює пе-
редумови зменшення аграріями витрат на ви-
робництво. Колективний маркетинг, загальна
логістика, розширення ринків збуту, спільне
виробництво продукції на експорт, доступні
фінанси і спільна координація дій дозволяють
отримати більше прибутків. Водночас перехід
на кооперативну модель розвитку сільського
господарства, адекватного ринковим умовам
господарювання потребує створення не тільки
різних за своїм виробничим спрямуванням ви-
робничих кооперативів. Це складний і трива-
лий період, результатом якого повинна стати
перебудова економічного механізму, орієнто-
ваного на зацікавленості працюючих в усві-
домленій інтенсивній праці.

Створення виробничих кооперативів в сіль-
ському господарстві повинно супроводжувати-
ся створенням кредитних кооперативів. Сіль-
ськогосподарський кредитний кооператив — це
не каса взаємодопомоги, а складна соціально-
економічна інституція, діяльність якої, на відміну
від кредитних спілок, полягає в обслуговуванні в
якості юридичної особи сільгоспвиробників (а не
споживачів). Це означає, що сільські кредитні
кооперативи можуть об'єднувати фізичних та
юридичних осіб: власників особистих підсобних
господарств, селянські фермерські господарства,
великих сільськогосподарських виробників. На-
явність грошових коштів — найнеобхідніший
(після землі) ресурс. Однак після того, як на по-
чатку 90-х селяни отримали землю, багато хто з
них або не зміг її обробляти (продали, здають в
оренду більш успішним) через відсутність основ-
них і оборотних активів, або продовжують пра-
цювати з останніх сил на межі рентабельності.
Тож грошові кошти — це передумова для розвит-
ку інших форм кооперації на селі (постачальниць-
ко-збутових, переробних), які є переважно опто-
вими, а тому більш вигідними. Таким чином, ство-
рення системи кооперативів на селі дасть змогу
інвестувати кошти на придбання сучасної техні-
ки, засобів захисту рослин, елітного насіння та
продуктивної худоби.

Сучасна наукова спільнота в більшості своїй
проігнорувала питання дослідження особли-



26
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2019

востей функціонування та розвитку сільської
кредитної кооперації, незважаючи на гостру
потребу в теоретичному узагальненні та ро-
з'ясненні зазначеного явища. Тож нині розбу-
дова кредитної кооперації в цьому секторі еко-
номіки відбувається переважно крізь призму
кредитування, при цьому нівелюються інші
важливі її функції, що можуть сприяти стало-
му розвитку дрібнотоварного сектору сіль-
ськогосподарської діяльності.

ВИСНОВКИ
Загалом же можна стверджувати, що адмі-

ністративно-господарські реформи, що супро-
воджували та спонукали соціально-економіч-
ний розвиток села, спотворили функціональну
роль кредитної кооперації і нівелювали її ба-
зову особливість — сталий розвиток сільських
територій і дрібнотоварного виробництва.
Адже розгалуження сфери впливу кредитної
кооперації та розширення спектру її функцій
позитивно впливає на відродження та розвиток
усіх сфер життєдіяльності сільських громад і
територій, а також спонукає до оптимізації
управлінням оборотними активами сільсько-
господарських підприємств.

Важливою структурою сільського коопера-
тиву є функціонування інформаційно-консуль-
таційного центру, в обов'язки якого входить
проведення консультацій фермерів і пра-
цівників інших сільськогосподарських під-
приємств, їх навчання, в тому числі за кордо-
ном; створення на базі кооперативу мережі
інформаційно-консультаційних центрів і кон-
сультаційних пунктів з обміну досвідом, рекла-
ми кооперативу та продукції господарств.
Створення постачальницько-збутового коопе-
ративу дасть смогу здійснювати пошук ринків
збуту й організовувати безперебійне постачан-
ня сільгосппродукції, тобто займатися збуто-
вою логістикою. А тому при створенні системи
кооперативів на селі важливу роль повинен
відігравати кооператив з обслуговування тех-
ніки.
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STRATEGIC PERSONNEL MANAGEMENT AS A FACTOR OF GROWTH OF COMPETITIVENESS
OF THE ENTERPRISE

У статті розглянуто характеристику стратегічного підходу до управління персоналом підприємства. Проаналі-
зовано дефініції поняття "стратегічне управління персоналом". Здійснено оцінку факторів, що впливають на фор-
мування системи стратегічного управління персоналом підприємства. Доведено необхідність упровадження випе-
реджаючого, тобто стратегічно орієнтованого, управління розвитком працівників. Розкрито вимоги до системи стра-
тегічного управління персоналом. Зазначено, що стратегічний підхід до управління персоналом підприємства перед-
бачає розгляд персоналу як суб'єкта і об'єкта управління. Досліджено основні елементи системи стратегічного управ-
ління персоналом підприємства. Встановлено, що система стратегічного управління персоналом підприємства відоб-
ражає багатофункціональну систему взаємопов'язаних елементів, які утворюють єдине ціле. Доведено, що структу-
ру системи стратегічного управління персоналом утворюють елементи, реалізація яких забезпечує конкурентоспро-
можність підприємства. Наведено основні напрями формування системи стратегічного управління персоналом
підприємства. Визначено систему індикаторів конкурентоспроможності системи стратегічного управління персона-
лом підприємства та встановлено вимоги до них. Обгрунтовано, що підвищення ефективності діяльності підприєм-
ства є основою стратегічного потенціалу, який впливає на його конкурентоспроможність та визначає напрями по-
дальшого розвитку. Запропоновано методику оцінювання конкурентоспроможності системи стратегічного управ-
ління персоналом підприємства. Результатом застосування методики є формування стратегічних рекомендацій щодо
удосконалення стратегії розвитку системи управління персоналом підприємства, що дадуть змогу підвищити його
конкурентоспроможність. Встановлено, що в умовах ринкової економіки керівникам підприємств потрібно викори-
стовувати ефективну стратегію управління персоналом, яка буде взаємозв'язана зі стратегією розвитку підприєм-
ства.

The article deals with the description of the strategic approach to personnel management of the enterprise. Definitions
of the concept "strategic personnel management" are analyzed. The estimation of the factors influencing the formation of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах посилення стратегічно-маркетин-

гової орієнтації підприємств, виникає не-
обхідність у стратегічному управлінні персона-
лом. Це, у свою чергу, потребує детального ана-
лізу існуючих концептуальних поглядів щодо
стратегічного управління персоналом, а також
уточнення сутності поняття "стратегічне управ-
ління персоналом підприємства".

Невизначеність та динамічність конкурент-
ної боротьби роблять стратегію управління пер-
соналом однією з головних. Тобто персонал
підприємства стає основою забезпечення кон-
курентоспроможності підприємства та переду-
мовою формування успішного менеджменту в
умовах наявних вимог забезпечення розвитку
підприємств. Основне завдання керівництва
підприємств у ситуації, що склалася, полягає у
виборі ефективних кадрових стратегій.

Основною метою стратегічного управління
персоналом підприємства є формування тако-
го кадрового потенціалу та системи управлін-
ня персоналом, що здатні забезпечити підприє-
мству стійку ринкову позицію, економічну
стабільність та високу конкурентоспро-
можність. Ефективність кадрової стратегії
підприємства значною мірою визначається об-
грунтованістю та раціональністю вибору ме-
тодів її формування. Вибір кадрової стратегії
залежить як від зовнішніх чинників, так і від
наявних людських ресурсів та можливостей
підприємства.

the system of strategic management of the personnel of the enterprise is carried out. The necessity of introducing a
progressive, that is strategically oriented, management of the development of workers is proved. Requirements for the
system of strategic human resources management are revealed. It is noted that the strategic approach to the management
of personnel of the company involves the consideration of personnel as a subject and object of management. The main
elements of the system of strategic management of the personnel of the enterprise are investigated. Established that the
system of strategic personnel management of the company reflects a multifunctional system of interrelated elements
that form a single entity. It is proved that the structure of the system of strategic management of personnel form the
elements, implementation of which ensures the competitiveness of the enterprise. The main directions of formation of
the system of strategic management of personnel of the enterprise are given. The system of indicators of competitiveness
of the system of strategic management of personnel of the enterprise is determined and requirements are set for them. It
is substantiated that increase of efficiency of activity of the enterprise is the basis of strategic potential which influences
its competitiveness and determines directions of further development. The method of estimation of competitiveness of
the system of strategic management of personnel of the enterprise is offered. The result of the application of the method
is the formation of strategic recommendations for improving the strategy of development of the personnel management
system of the enterprise, which will enable to increase its competitiveness. Established that in a market economy, leaders
of enterprises need to use effective strategy personnel management which is interrelated with the strategy of the company.

Ключові слова: стратегічне управління, персонал підприємства, конкурентоспроможність
підприємства, система управління, ефективність.

Key words: strategic management, personnel of the enterprise, enterprise competitiveness,
management system, efficiency.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблему стратегічного управління персо-
налом підприємства досліджували як зарубіж-
ні, так і вітчизняні вчені, серед яких: М. Армст-
ронг, І. Ансофф, Л. Балабанова, Н. Богдан,
В. Гриньова, О. Громова, А. Кібанов, В. Маслов,
М. Сорокіна, Ф. Хміль та ін. Крім того, питання
розвитку персоналу, зокрема стратегічні аспек-
ти, розглянуто у роботах науковців: І. Грузіна,
А. Колот, В. Савченко, А. Топмсон та Дж. Стрік-
ленд.

Проте вивчення й узагальнення науко-
вих праць засвідчує, що чимало питань сто-
совно стратегічного розвитку персоналу у
вітчизняних підприємствах недостатньо
досліджені. Зокрема існує необхідність у
формуванні методичного забезпечення об-
'єктивної оцінки конкурентоспроможності
системи стратегічного управління персона-
лом, що відповідає стратегічним орієнтирам
підприємства і сучасним умовам господа-
рювання.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Основним завданням написання статті є
визначення сутності та ролі стратегічного уп-
равління персоналом у сучасних умовах, розк-
риття вимог до системи стратегічного управ-
ління персоналом для підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стрімкий розвиток ринкових відносин в
Україні вимагає від підприємств нових підходів
та ефективних методів управління, що здатні
забезпечити швидку адаптацію до змін мінли-
вого зовнішнього середовища, конкурентосп-
роможність, а також сталий економічний і соц-
іальний розвиток підприємства у довгостроко-
вому періоді. Досягнення цього можливе за
умови чітко спланованої та розробленої стра-
тегії, яка є основою стратегічного управління
діяльністю підприємства.

Успіх процесу розробки й реалізації стра-
тегії залежить від ефективного використання
трудового потенціалу, оскільки персонал стає
ключовим фактором, який забезпечує розвиток
підприємства у довгостроковому періоді. Якщо
в оперативному управлінні працівники розгля-

даються як ресурс підприємства, тобто вико-
навці окремих функцій, то для стратегічного
управління персонал становить головну цін-
ність підприємства й джерело підвищення кон-
курентоспроможності.

Стратегія управління персоналом — одна з
функціональних стратегій підприємства, що за-
безпечує: формування й використання трудо-
вого потенціалу відповідно до змін в умовах
господарювання; підготовку персоналу до
відповідної професійної діяльності, належну
оцінку і розвиток персоналу; формування набір
та необхідних категорій персоналу; створення
безпечних умов праці і соціальну захищеність.

Управління персоналом — це діяльність
підприємства, що спрямована на ефективне ви-
користання ресурсів для досягнення цілей
підприємства. Стратегічна мета системи управ-
ління персоналом полягає у забезпеченні роз-

Таблиця 1. Дефініції поняття "стратегічне управління персоналом"

Джерело: розроблено автором за даними [1—11].

Автор Визначення 

Армстронг М. [1] Стратегічне управління персоналом – це підхід до 

прийняття рішень відносно намірів і планів компанії у сфері 

трудових відносин, а також при формуванні політики і 
практики у сфері наймання, навчання, розвитку, управління 

ефективністю, оцінки роботи персоналу і міжособистісних 

відносин 

Балабанова Л. В. [3] Стратегічне управління персоналом підприємства – це 

багатогранний процес, спрямований на оптимізацію кадрової 

політики і забезпечення на цій основі 

конкурентоспроможності підприємства у довгостроковій 

перспективі 

Білоусов В. В. [4] Стратегія розвитку персоналу – це узагальнююча модель 

дій, спрямованих на формування сукупності вимог до 

персоналу і рівня ефективності його роботи, який необхідний 

підприємству для досягнення встановлених бізнес-цілей 

Богдан Н. Н. [5] Стратегія у сфері управління персоналом – це набір цілей і 

правил роботи з кадровим складом, що конкретизований з 
урахуванням кадрової політики 

Базаров Т. Ю., 
Єрьомін Б. Л. [2] 

Стратегія управління персоналом – специфічний набір 
основних принципів, правил і цілей роботи з персоналом, що 

конкретизований з урахуванням типів організаційної стратегії, 

організаційного і кадрового потенціалу, а також типу кадрової 

політики 

Громова О. Н. [6] Стратегія управління персоналом – це довготривалий 

якісно визначений напрям у роботі з персоналом, що 

передбачає розробку складу рішень, які послідовно 

приймаються, для досягнення системою управління 

персоналом встановлених цілей 

Іванцевич Дж. М. [7] Стратегія управління персоналом – це те, чого хотіли б 

досягти вищі керівники фірми протягом тривалого періоду 

Кібанов А. Я. [8] Стратегія управління персоналом – це плани, напрями дій, 

послідовність рішень, що приймаються, і методи, що 
дозволяють дати їм оцінку, провести аналіз і розробити 

ефективну систему впливу на персонал для реалізації стратегії 

розвитку організації 

Маслов В. І. [9] Стратегічний менеджмент персоналу – програмний спосіб 

мислення і управління, який забезпечує узгодження цілей, 

можливостей підприємства і інтересів працівників 

Сорокіна М. В. [10] Стратегічне управління персоналом – складний процес, 

що реалізовується сполученням регламентів і творчих 

процедур, і не завжди укладається у конкретні технологічні 

схеми 

Хміль Ф. І. [11] Стратегія управління персоналом – комплекс загальних 

довготермінових підходів до управління зайнятістю в 

організації 
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витку за рахунок ефективного використання
людського потенціалу. Визначення поняття
"стратегічне управління персоналом" різних
авторів, наведено у таблиці 1.

Процес стратегічного управління персона-
лом підприємства складається з трьох основ-
них етапів [12]:

— стратегічне планування персоналом;
— стратегічна організація персоналу;
— стратегічний контроль персоналу.
Найважливішим етапом стратегічного уп-

равління персоналом є стратегічне планування,
оскільки саме на цьому етапі встановлюються
цільові орієнтири у сфері управління на довго-
строковий період, формується кадрова страте-
гія підприємства, організаційне забезпечення
досягнення встановлених цілей. Специфічною
особливістю управління персоналом є його
здатність одночасно виступати об'єктом і суб'єк-
том управління.

Стратегічне управління персоналом перед-
бачає, перш за все, якісні зміни у сфері роботи
з персоналом, що здатні вплинути на конкурен-
тоспроможність підприємства вцілому. Об'єд-
нуючись із стратегічними технологіями, плану-
вання потреб у персоналі, відбір, оцінка, на-
вчання виступають як складові стратегії управ-
ління персоналом, набувають цільову спрямо-
ваність на досягнення стратегічних цілей роз-
витку підприємства [12].

Основними стратегіями управління персо-
налом є [12]:

1) стратегія добору і навчання (добір, на-
вчання персоналу і організація безперервного
навчання);

2) стратегія винагороди і мотивації (форму-
вання корпоративних цінностей, оцінювання
персонального внеску в загальні результати);

3) стратегія формування трудових відносин
(участь персоналу в управлінні і відносини із
профспілками);

4) стратегія управління персоналом (план
добору, найму, навчання, перекваліфікації).

При розробці стратегії управління персона-
лом необхідно враховувати вплив факторів
внутрішнього середовища та можливих змін, а
також результати аналізу сильних і слабких
сторін трудового потенціалу. Оскільки сам
процес розробки та реалізації стратегії управ-
ління персоналом відбувається у межах систе-
ми, у якій реалізується весь комплекс його
функцій, то доцільно виокремити її складові
елементи — підсистеми [5]:

— планування персоналу (складання планів
та розробка прогнозів щодо якісної й кіль-
кісної потреби у персоналі; вибір методів роз-

рахунку кількісної потреби у працівниках; роз-
робка системи автоматизованого управління
персоналом);

— підбір та найм персоналу (аналіз інфор-
мації щодо кваліфікації персоналу; розробка
посадових інструкцій; здійснення його відбо-
ру та оцінки; формування й комплектування
кваліфікованого штату);

— профорієнтація та адаптація персоналу
(постійна робота з персоналом; створення на-
лежних умов праці та розвитку працівників;
ознайомлення із системою цінностей підприє-
мства);

— оцінка й атестація персоналу (розробка
ефективних методів, критеріїв і принципів оцін-
ки персоналу; оцінка, проведення атестації;
оцінка результатів діяльності персоналу);

— формування кадрового потенціалу (ана-
ліз якісного складу управлінського персоналу;
організація постійної роботи з молодими спе-
ціалістами; розробка науково-практичних ос-
нов підбору та розстановки керівних кадрів);

— мотивація персоналу (розробка ефектив-
ної системи мотивації, постійний аналіз потреб
працівників; удосконалення форм матеріально-
го й морального стимулювання персоналу);

— розвиток персоналу (підготовка та кон-
троль за реалізацією процесу навчання, пере-
підготовки й підвищення кваліфікації кадрів;
сприяння самовираженню та саморозвитку
працівників);

— управління плинністю кадрів (розробка
процедур підвищення, пониження, переводу й
звільнення працівників);

— соціальний розвиток та організаційна
культура (організація громадського харчуван-
ня; забезпечення охорони здоров'я та відпочин-
ку; медичного й житлово-побутового обслуго-
вування; розвиток організаційної культури;
соціальне страхування).

Впровадження на підприємстві системи
стратегічного управління персоналом передба-
чає чітку організацію й практичне здійснення
професійної діяльності стосовно стратегічно-
го аналізу, розробки, реалізації та контролю
стратегії, що спрямована на досягнення голов-
ної місії й цілей функціонування підприємства.
У якості головної складової системи стратегіч-
ного управління найчастіше застосовують си-
стему збалансованих показників, це комплек-
сний інструмент, спрямований на управління
показниками, що забезпечує досягнення стра-
тегічних цілей [2]. Реалізуючи їх та порівнюю-
чи між собою досягнуті результати із заплано-
ваними, можна оцінити ефективність впровад-
ження системи стратегічного управління пер-
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соналом та зміну конкурентоспроможності
підприємства.

Оцінити показник конкурентоспромож-
ності системи управління персоналом підприє-
мства можна за допомогою таких факторів:

— дієвість підсистеми стимулювання та мо-
тивації персоналу;

— дієвість підсистем добору, адаптації та
оцінювання персоналу;

— рівень організації та умов праці, розвит-
ку соціальної інфраструктури підприємства;

— рівень соціально-психологічного кліма-
ту у колективі;

— рівень корпоративної культури та іміджу;
— розвиненість підсистеми професійного

навчання, просування та розвитку персоналу;
— розвиненість підсистеми планування та

маркетингу персоналу.
Цей перелік факторів не є остаточним і

може бути доповнений або змінений на розг-
ляд керівництва підприємства та експертів за-
лежно від цілей проведення оцінки конкурен-
тоспроможності. Значення факторів оціню-
ються експертним методом за 100-бальною
шкалою, а при розрахунку значень показ-
ників використовуються додатково коефіці-
єнти вагомості. Їх сума повинна дорівнювати
1.

Оцінювання проводиться для поточного (П)
та прогнозованого (П*) станів кожного з фак-
торів. Розраховується загальне значення оцін-
ки конкурентоспроможності системи стратег-
ічного управління персоналом шляхом мно-
ження коефіцієнтів вагомості на значення фак-
торів (див. табл. 2).

Показники поточного та прогнозованого
стану конкурентоспроможності системи стра-
тегічного управління персоналом дозволяють
оцінити ефективність системи та виявити "вузь-
кі" місця, що потребують розробки заходів із
удосконалення кадрової стратегії підприємст-
ва у розрізі факторів.

Оцінювати конкурентоспроможність систе-
ми стратегічного управління персоналом про-
понуємо за такою шкалою:

— 0—40 балів — низька;
— 41—80 балів — середня;
— 81—100 бали — висока.
Чим вищий показник, тим конкурентоспро-

можнішою є система стратегічного управління
персоналом підприємства.

Для формування і підтримки конкуренто-
спроможної системи стратегічного управління
персоналом необхідно створити в організації
систему індикаторів, що передбачає:

1) їх вимірність;
2) зв'язок місії, стратегічних цілей та стра-

тегії підприємства з конкретними поточними
діями кожного працівника;

3) прогнозний характер — необхідно оціню-
вати дії, що призведуть до потрібного резуль-
тату;

4) взаємопов'язаність в єдину систему;
5) причинно-наслідкові зв'язки, що показу-

ють, як відхилення одного індикатора впливає
на відхилення іншого.

Таким чином, формування стратегії управ-
ління персоналом базується на оцінці досягну-
того рівня управління підприємством та про-
гнозування його стану. На основі аналізу зов-
нішнього і внутрішнього середовища підприє-
мства визначаються критерії бажаного стану,
що знаходить своє відображення у системі
стратегічних цілей управління персоналом і
формуванні на їх основі стратегічних напрямів
управління персоналом підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Отже, в умовах високого рівня конкуренції

підвищується значимість вибору стратегічних
пріоритетів розвитку підприємства. Як пока-
зує практика, саме таким стратегічним пріо-
ритетом є ефективна система стратегічного
управління персоналом. Розробка стратегіч-

Таблиця 2. Методика оцінювання конкурентоспроможності системи стратегічного управління
персоналом підприємства (експертний метод)

№ 

п/п 
Фактори 

Вага 

фактору  

Ф
і
к аі×Ф

і
к 

П П* П П* 

1. Дієвість підсистеми стимулювання та мотивації персоналу 0,20 75 80 15,00 16,00 

2. Дієвість підсистем добору, адаптації та оцінювання 

персоналу 

0,16 70 70 11,20 11,20 

3. Рівень організації та умов праці, розвитку соціальної 

інфраструктури підприємства 

0,14 80 85 11,20 11,90 

4. Рівень соціально-психологічного клімату у колективі 0,10 70 85 7,00 8,50 

5. Рівень корпоративної культури та іміджу підприємства 0,10 80 80 8,00 8,00 

6. Розвиненість підсистеми професійного навчання, 

просування та розвитку персоналу 

0,19 60 75 11,40 14,25 

7. Розвиненість підсистеми планування та маркетингу 

персоналу 

0,11 75 80 8,25 8,80 

Конкурентоспроможність системи стратегічного управління 

персоналом 

1 х х 72,05 78,65 



32
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2019

ної системи управління персоналом та визна-
чення її конкурентних переваг дає можливість
для утримання власної позиції на ринку праці,
підвищення конкурентоспроможності під-
приємства та його іміджу як роботодавця.
Визначення поточного та прогнозованого ста-
ну конкурентоспроможності системи страте-
гічного управління персоналом дозволяють
оцінити ефективність системи та виявити
слабкі місця, розробити ефективну кадрову
стратегію.
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THE DOMINANT FACTORS OF FINANCIAL RISK MINIMIZATION ARE CLUSTER
OF ENTERPRISES — DEALERS OF AGRICULTURAL MACHINERY

З огляду на те, що існуючі методики оцінки та нейтралізації фінансових ризиків не мають універсального характеру та
є низькоефективними, у статті удосконалено систему ризик-менеджменту підприємств на основі встановлення пріоритет-
ності напрямків мінімізації фінансового ризику з урахуванням їх поточного фінансового стану та ринкової кон'юнктури.
Для цього визначено пріоритетність критеріїв та альтернативних напрямів мінімізації фінансового ризику за критеріями;
розраховано глобальний пріоритет альтернатив.

У результаті експертного оцінювання визначено, що пріоритетними напрямами мінімізації фінансового ризику на
підприємствах, зайнятих торгівлею сільськогосподарською продукцією, є управління дебіторською заборгованістю (44%),
управління оборотністю продажів та запасів (30%), управління кредиторською заборгованістю (12%), управління структу-
рою капіталу (9%). Реалізація зазначених альтернатив забезпечить збалансованість грошових потоків, фінансову стійкість,
прибутковість діяльності та високу оборотність активів підприємств, що сприятиме мінімізації рівня фінансового ризику на
підприємствах.

Taking into account that the existing methods of assessing and neutralizing financial risks are not universal and are ineffective,
the article has improved the system of risk management of enterprises based on the prioritization of the directions of financial
risk minimization, taking into account their current financial state and market conditions. For this purpose, priority has been
given to the criteria and alternative directions of financial risk minimization according to the criteria; the global priority of
alternatives is calculated.

As a result of expert evaluation, it was determined that priority areas for minimizing financial risk in enterprises engaged in
trade in agricultural products are the management of accounts receivable (44%), management of turnover of sales and inventories
(30%), management of accounts payable (12%), management of capital structure (9%).

The priority of the alternative management of accounts receivable is due to the fact that the enterprises of the investigated
industry are engaged in trade in low-liquid commodity with high value. At the enterprises, a significant proportion of receivables
is formed, which is the largest in the structure of current assets of enterprises. A significant amount of receivables leads to a
diversion of funds from the production process, and its untimely repayment — to the imbalance of cash flows. In addition, a
significant amount of receivables creates a risk of its non-return, which negatively affects the profit of enterprises, increasing
operational costs. The second most important alternative is the management of sales turnover and inventory. It is the most
priority alternative in ensuring the turnover of assets. This is explained by the fact that the increase in sales volumes and the
rationalization of assets are immediate factors in ensuring the turnover of assets of enterprises.

Realization of the priority areas of risk management defined in the article will ensure balance of cash flows, financial stability,
profitability of activities and high turnover of enterprises assets, which will help to minimize the level of financial risk in enterprises.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За умови фінансової нестабільності, що ха-

рактерна не лише для вітчизняної економіки,
а також для зарубіжних економік, ефек-

Ключові слова: фінансовий ризик, ризик-менеджмент, мінімізація фінансового ризику, зба-
лансованість грошових потоків, прибутковість, фінансова стійкість, управління дебіторсь-
кою заборгованістю.

Key words: financial risk, risk management, financial risk minimization, balance of cash flows,
profitability, financial stability, management of accounts receivable.

тивність діяльності суб'єкта господарювання
залежить не тільки від показників прибутко-
вості, але також і від рівня ризиків, які впли-
вають на фінансово-господарську діяльність.
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По-перше, ризики, що супроводжують цю
діяльність, виділяються в особливу групу
фінансових ризиків, що відіграють найбільш
значну роль в загальному "портфелі ризиків"
підприємства. По-друге, аналіз і оцінка фінан-
сових ризиків є актуальною темою, адже цей
процес безпосередньо впливає на результати
діяльності суб'єкта господарювання на ринку.
По-третє, управління фінансовими ризиками
є комплексною складовою системи управлін-
ня підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем аналізу, оцінки та
управління фінансовими ризиками займалися
такі вчені: Malichovа E., Durisova M. [1], Florio C.,
Leoni G. [2], Fraser J., Simkins B. [3], Зоріна О.
[4], Hosaka T. [5], Antunes F., Ribeiro B., Pereira
F. [6], Терещенко О. [7] та інші.

Домінуюча частка праць вчених в сфері
діагностики фінансового ризику на підпри-
ємстві орієнтована на дослідження внутрішніх
чинників та внутрішніх показників [1—3]. Най-
більш поширеними методами діагностики фі-
нансового ризику на підприємстві є економі-
ко-статистичні, суть яких полягає в оцінці дис-
персії, середньоквадратичного відхилення, ко-
ефіцієнта варіації, бета-коефіцієнту; екс-
пертні, що базуються на опитуванні кваліфі-
кованих спеціалістів з подальшою математич-
ною обробкою результатів опитування; анало-
гові, які дозволяють визначити рівень ризику
по окремих найбільш масових операціях
підприємства використовуючи власний та
зовнішній досвід.

Економіко-статистичний метод дозволяє
оцінити індивідуальний або портфельний фі-
нансовий ризик окремих цінних паперів по
відношенню до рівня ризику фінансового рин-
ку в цілому [4]. Недоліками цього методу діаг-
ностики фінансового ризику є те, що він доз-
воляє визначити рівень ризиковості окремих
операцій (фінансових), а отже, не дає можли-
вості здійснення комплексного аналізу фінан-
сового ризику підприємства. Окрім цього, цей
метод носить більше статистичний характер, не
даючи економічної оцінки.

Експертні методи оцінки застосовуються в
тому випадку, якщо відсутні необхідні стати-
стичні дані для здійснення розрахунків еконо-
міко-статистичними методами. Перевагами
методу є можливість використання досвіду та
інтуїції компетентного фахівця для прийнят-
тя оптимальних управлінських рішень,
відсутність необхідності точних даних та про-

грамних засобів, простота розрахунків; недо-
ліками — складність у залученні незалежних
експертів і забезпеченні об'єктивності їх оці-
нок.

Метод аналогів використовує базу даних
аналогічних об'єктів для виявлення загальних
залежностей і перенесення їх на досліджува-
ний об'єкт [4]. Недоліками цього методу діаг-
ностики є обов'язковість наявності аналогів та
низька точність оцінки в результаті того, що
кожен суб'єкт господарювання індивідуальний
і не існує абсолютних аналогів, тому перенесен-
ня досвіду іншого не завжди є доцільним та
оправданим.

Для діагностики фінансового ризику під-
приємства використовуються, окрім спеціаль-
них методів оцінки, зазначених вище, методи
фінансового аналізу та оцінки ймовірності бан-
крутства, які характеризуються комплексністю
та вищою точністю [5—7].

Не зважаючи на існування значної кількості
праць, присвячених аналізу, оцінці та методам
нейтралізації фінансових ризиків, існуючі ме-
тодики оцінки та нейтралізації фінансових ри-
зиків не мають універсального характеру, що
зумовлює необхідність їх вдосконалення та
адаптації до умов ведення бізнесу конкретно-
го господарюючого суб'єкта та галузі з ураху-
ванням впливу системного ризику. Особливої
уваги при цьому потребує розробка заходів з
мінімізації фінансових ризиків на підприєм-
ствах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є встановлення пріоритет-

ності напрямів мінімізації фінансового ризику
підприємств-дилерів сільськогосподарської
техніки з урахуванням їх поточного фінансо-
вого стану та ринкової кон'юнктури.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Попит на продукцію підприємств, зайнятих
торгівлею сільськогосподарською технікою, а
отже, і фінансові показники, і рівень фінансо-
вого ризику, залежить від розвитку сільсько-
господарської галузі, яка є споживачем про-
дукції таких підприємств.

Доля сільського господарства у структурі
ВВП є відносно великою і мала тенденцію до
росту у 2010—2011 роках, у 2012 році частка
впала на 0,4 п.п., однак протягом наступних
років спостерігалося зростання долі у струк-
турі валового продукту за рахунок зростання
обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції. У 2016—2017 роках ідентифікуєть-



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2019

35

ся низхідна динаміка частки сільського госпо-
дарства у структурі ВВП [8].

Щодо обсягу інвестицій, то обсяг прямих
іноземних інвестицій в український агросектор
досягав 776,9 млн дол. у 2014 році, проте ско-
ротився до 502,2 млн дол. у 2016 році та до 500,1
млн дол. у 2017 році [8]. Крім незадовільних
макроекономічних факторів в Україні, причи-
ною цього спаду стала поступова втрата акту-
альності недержавних джерел фінансування
для розвитку сільського господарства.

За показниками фінансових результатів
сільськогосподарська галузь є прибутковою
(табл. 1) [8].

Найвищий позитивний фінансовий резуль-
тат спостерігається у 2015 році — 128592,30 млн
грн, далі йде тенденція до зниження чистого
прибутку. Важливим чинником скорочення
аграрного виробництва є відсутність в останні
роки державної допомоги фермерству та осо-
бистим сільським господарствам, низький
рівень технічного оснащення виробництва, не-
доступність кредитів. Однак існують програми
державної компенсації вітчизняної техніки, які
підтримують сільськогосподарські фермерства
і залучають до оновлення їхньої техніки. Так,
за даними на 01.01.2019 на фермерство відведе-
но загальну суму підтримки у розмірі — 1 млрд
грн Її пропонується розподілити наступним
чином: 500 млн грн — на здешевлення кредитів
(із них 100 млн грн — для новостворених фер-
мерських господарств); 205 млн грн — на ком-
пенсацію вартості с/г техніки та обладнання
вітчизняного виробництва; 90 млн грн — на
компенсацію вартості насіння; 100 млн грн —
на фінансову підтримку обслуговуючих коопе-
ративів; 5 млн грн — на компенсацію вартості
дорадчих послуг [8].

Що стосується імпортної сільськогоспо-
дарської техніки, то вона є більш надійною ніж
вітчизняна. Основні марки, що мають попит в
Україні — Case IH, New Holland, Gaspardo, John
Deere, LEMKEN. Розглянемо основні дилерські
центри даної техніки в Україні.

ТОВ "УкрФармінг" є офіційним дистриб'ю-
тором в Україні таких виробників сільгосптех-
ніки — CASE IH, LEMKEN, MASCIO
GASPARDO і FANTINI. Компанія має в своє-
му розпорядженні сучасні дилерські центри в
Харкові, Сумах та Херсоні.

ТОВ "НФМ АГРО" є офіційним дистриб'ю-
тором техніки Case IH в Україні — найбільшо-
го виробника сільськогосподарської техніки.
Трактори, комбайни, жатки, сівалки, грунтооб-
робна техніка, обприскувачі, прес-підбирачі,
системи точного землеробства та багато іншо-
го від світових брендів.

Група компаній "Техноторг" — найбільша в
Україні компанія по реалізації сільгосптехніки з
часткою ринку 35%. Пропонує найширший асор-
тимент вітчизняної та імпортної техніки: більше
70 постачальників і 2590 найменувань, насіння,
добрива, ЗЗР, системи навігації, зернотрейдінг.

Компанія "Агротехніка" є офіційним диле-
ром компаній GASPARDO (Італія), Bednar
Strom (Чехія), LANDOLL (США), Mecmar (Іта-
лія), дилером заводів країн СНД: Agroland,
"Червона зірка", "Тодак", "Схід", "Почвомаш",
"БілоцерківМАЗ", "Агроремммаш", "Умань-
ферммаш", "Галещина", "ЛКМЗ", "Агротех",
"Бердянський завод сільгосптехніки" та інших
заводів-виробників сільгосптехніки в країнах
ближнього і далекого зарубіжжя. Компанія
"Агротехніка" поставляє сільгосптоваровироб-
никам весь спектр сільськогосподарської тех-
ніки, починаючи з грунтообробної та посівної
техніки (сівалки і передпосівні агрегати), кор-
мозбиральної та бурякозбиральної техніки,
причепів-зерноперевантажувач, закінчуючи
зернозбиральними комбайнами імпортного та
українського виробництва.

ТОВ "Украгрозапчастина" є офіційним ди-
лером "Червона зірка", "ЛКМЗ", "Богуславсь-
ка техніка".

ТОВ "Агрістар" є офіційним дилером техн-
іки "John Deere".

Зазначені підприємства-дилери сільсько-
господарської техніки виступили об'єктом

Показник 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Фінансовий результат до 

оподаткування, млн грн: 

15147,3 21677,4 103137,6 91109,5 79546,7 

Прибуток, млн грн 26496,5 52171,0 128880,2 103942,2 92990,7 

Збитки, млн грн 11349,2 30493,6 25742,6 12832,7 13444,0 

Рентабельність операційної 

діяльності підприємств, % 

11,3 20,6 41,7 32,4 22,7 

Чистий прибуток (збиток), млн грн 14984,5 21481,3 102849,1 90613,2 79061,9 

Прибуток, млн грн 26356,3 51982,4 128592,3 103459,8 92526,9 

Збитки, млн грн 11371,8 30501,1 25743,2 12846,6 13465,0 

Таблиця 1. Показники фінансових результатів діяльності підприємств
сільськогосподарської галузі
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удосконалення ризик-менеджменту на підпри-
ємствах.

Результати дослідження за цією предмет-
ною областю, а саме управління фінансовими
ризиками на підприємстві, показують, що існу-
ють різноманітні стратегії (напрями) розвитку
підприємства, які дозволяють йому покращу-
вати фінансовий результат, збільшувати при-
бутки та зменшувати збитки, розширювати обся-
ги продукції та послуг. У статті проведено виз-
начення пріоритетних напрямів мінімізації фі-
нансових ризиків для провідних підприємств —
дилерів сільськогосподарської техніки: ТОВ
"УкрФармінг", ТОВ "НФМ АГРО", групи ком-
паній "Техноторг", компанії "Агротехніка",
ТОВ "Украгрозапчастина", ТОВ "Агрістар".
Для цього використано метод аналізу ієрархій,
в основі якого лежить принцип попарних по-
рівнянь Т. Сааті. Суть даного методу полягає у
виборі оптимальної альтернативи на основі
визначення її пріоритетності за обраними кри-
теріями.

Метод дозволяє провести аналіз проблеми.
При цьому проблема ухвалення рішення пред-
ставляється у вигляді ієрархічно впорядкова-
них таких елементів: мети рейтингування; кри-
теріїв, за якими оцінюються альтернативи;
альтернатив; системи зв'язків, що вказують на
взаємний вплив критеріїв і рішень. Ієрархія ви-
бору стратегій мінімізації фінансових ризиків
підприємств наведено на рисунку 1.

Метою цього методу є розробка заходів
щодо управління фінансовими ризиками під-
приємства, а саме покращення його фінансо-
вого стану, стабілізації функціонування, уник-
нення факторів, що викликають дисбаланс фун-
кціонування суб'єкта господарювання. До-
сліджувані підприємства галузі мають пробле-

ми незбалансованості грошових коштів, а саме:
занадто велика дебіторська заборгованість,
через що не вистачає власних коштів на повно-
цінне ведення власної господарської діяль-
ності. Продаючи товар у кредит клієнтам, зад-
ля оновлення власних запасів підприємства бе-
руть банківські кредити. З одного боку, вико-
ристання кредитів є позитивним стимулом для
підприємства, проте метою кредитування є не
інвестиційний чи інноваційний розвиток ком-
паній, а оновлення запасів, що не приносить
прибутку.

Наступний критерій, який обрано для ана-
лізу, — забезпечення фінансової стійкості.
Дисбаланс використання грошових коштів
призводить до порушення фінансової стій-
кості, що у свою чергу породжує фінансовий
ризик у ході діяльності суб'єкта господарю-
вання.

Основною метою функціонування підприє-
мства є максимізація прибутку, за що відпові-
дає критерій забезпечення прибутковості
діяльності. Прибутковість підприємств може
бути підвищена за допомогою різних заходів:
ефективне управління дебіторською заборго-
ваністю, а саме встановлення лімітів, управ-
ління запасами на підприємстві, управління
кредиторською заборгованістю, покращення
взаємодії між окремими підрозділами підприє-
мства.

Ще одним критерієм обрано забезпечення
оборотності активів, що є свідченням ефектив-
ності політики продаж підприємств, дохідності
активів.

В якості альтернатив було обрано: управ-
ління дебіторською заборгованістю, управлі-
ння кредиторською заборгованістю, управлі-
ння структурою капіталу та управління

Рис. 1. Ієрархічна модель вибору стратегій мінімізації фінансових ризиків підприємств
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оборотністю продаж та запасів — саме тому,
що ці напрями є ключовими у виведенні діяль-
ності досліджуваних підприємств на новий
рівень. Потенціал підприємств галузі є висо-
ким з огляду на показники розвитку сільсько-
господарського ринку, проте на заваді до роз-
витку стоять деякі проблеми, а також не-
вміння раціонально розподілити кошти за ра-
хунок великої суми дебіторської заборгова-
ності або накопичення занадто великих за-
пасів, що призводять до появи неліквідних то-
варів та знецінювання коштів. Тому обрані
альтернативи допоможуть вирішити пробле-
му мінімізації фінансового ризику на підприє-
мствах галузі.

Згідно з наведеною ієрархією визначаємо
найважливішу і найбільш придатну для підпри-
ємства альтернативу мінімізації фінансового
ризику підприємств (альтернати А1, А2, А3).
Підставою для вибору альтернативи є критерії:
забезпечення збалансованості грошових по-
токів (К1); забезпечення фінансової стійкості
(К2); забезпечення прибутковості діяльності
(К3); забезпечення високих значень показників
оборотності активів (К4).

Оцінку пріоритетності критеріїв при виборі
альтернатив та альтернатив за критеріями
здійснено на підставі попарних оцінок суджень
(формули 1—2) [9]:
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де W — компонента власного вектору мат-
риці (середнє значення оцінок пріоритет-
ності);

Wнорм — нормований вектор матриці по-
парних порівнянь (вектор пріоритетів);

 aіj — значення елементів матриці.

Оцінка узгодженості думок експертів
здійснюється за формулами (3—5) [9]:
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де λ  — власне значення матриці;
Iс — індекс узгодженості;
Iсс — середнє значення індексу узгодже-

ності — табличне значення, що залежить від
розмірності матриці;

ОС — відношення узгодженості;
n — кількість критеріїв (альтернатив).
Для оцінки було використано думки 10 екс-

пертів — економістів та комерційних дирек-
торів досліджуваних підприємств-дилерів сіль-
ськогосподарської техніки. Експертам було
запропоновано заповнити матриці попарних
порівнянь важливості критеріїв та альтернатив
за критеріями, після чого за формулами 1—2
розраховано нормовані значення векторів пріо-
ритетів, які відповідають важливості критеріїв
та альтернатив. Для узагальнення думок екс-
пертів розраховано середні значення пріоритет-
ності як середньогеометричне значення нормо-
ваних векторів по десяти експертах. Результати
розрахунків представлені в табл. 2—6.

Із критеріїв найбільш пріоритетним для
мінімізації фінансових ризиків підприємств —
дилерів сільськогосподарської техніки є кри-
терій забезпечення збалансованості грошових
потоків (К1). Його пріоритетність за експерта-
ми не нижча рівня 49%. Середнє значення пріо-
ритетності — 54%, що свідчить про абсолютну
перевагу даного критерію над іншими. Збалан-
сованість грошових потоків раціоналізує
структуру капіталу шляхом зниження необ-
хідності в залученому, що в свою чергу, знизить
фінансові витрати підприємства, а отже, при-
зведе до підвищення ефективності діяльності.

Критерії 
Значення нормованих пріоритетів за експертами 

Середньогеометричне значення  
Коефіцієнт 

варіації, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

К1 0,56 0,54 0,54 0,61 0,50 0,57 0,51 0,58 0,56 0,49 0,54 5,8 

К2 0,06 0,07 0,06 0,05 0,07 0,11 0,08 0,04 0,06 0,06 0,06 8,4 

К3 0,12 0,11 0,12 0,10 0,15 0,06 0,15 0,13 0,26 0,29 0,14 9,7 

К4 0,26 0,28 0,27 0,24 0,29 0,26 0,26 0,25 0,12 0,16 0,23 8,1 

 

Таблиця 2. Значення пріоритетності критеріїв при виборі напрямів мінімізації фінансових
ризиків підприємств-дилерів сільськогосподарської техніки

Альтернативи 
Значення нормованих пріоритетів за експертами Середньогеометричне 

значення 

Коефіцієнт 

варіації, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А1 0,57 0,65 0,53 0,56 0,53 0,57 0,52 0,54 0,57 0,57 0,56 6,6 

А2 0,13 0,11 0,12 0,13 0,15 0,13 0,32 0,11 0,27 0,13 0,15 9,7 

А3 0,27 0,20 0,29 0,26 0,28 0,27 0,12 0,28 0,13 0,27 0,23 8,4 

А4 0,04 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 7,6 

 

Таблиця 3. Значення пріоритетності альтернатив мінімізації фінансових ризиків підприємств
за критерієм забезпечення збалансованості грошових потоків
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Для підтвердження достовірності експерт-
ного оцінювання розраховано показники індек-
су узгодженості та відношення узгодженості
(формули 3—5). Значення індексу узгодже-
ності менше 0,2, та відносної узгодженості мен-
ше 0,1 за всіма матрицями свідчать про узгод-
женість думок експертів при оцінці пріоритет-
ності критеріїв.

Для забезпечення збалансованості грошо-
вих потоків першочерговим завданням експер-
ти виділили управління дебіторською заборгова-
ністю (А1) — значення пріоритету 0,56 (табл. 3).

Домінантна пріоритетність альтернативи
управління дебіторської заборгованістю при
забезпеченні збалансованості грошових по-
токів зумовлена тим, що підприємства дослід-
жуваної галузі займаються торгівлею низько-
ліквідним товаром з високою вартістю, тому на
підприємствах формується значна частка дебі-
торської заборгованості, яка є найбільшою в
структурі оборотних активів підприємств.
Значна сума дебіторської заборгованості при-
зводить до відволікання коштів з виробничого
процесу, а її несвоєчасне погашення — до роз-
балансування грошових потоків.

Щодо другого критерію — забезпечення
фінансової стійкості, то для нього пріоритет-
ною альтернативою є управління структурою
капіталу (А4) (табл. 4).

Фінансова стійкість характеризується неза-
лежністю підприємств від зовнішніх кредиторів
та інвесторів і безпосередньо визначається

структурою капіталу. Пріоритетність управлін-
ня структурою капіталу для забезпечення
фінансової стійкості складає 59%, а в розрізі
експертів є не нижчою за 51%.

Значення пріоритетності альтернатив міні-
мізації фінансових ризиків підприємств за кри-
терієм забезпечення прибутковості наведені в
таблиці 5.

Пріоритетність альтернатив за цим кри-
терієм установилася в такому порядку: пріори-
тетність управління дебіторською заборгова-
ністю (52%), управління оборотністю продаж
та запасів (26%), управління кредиторською за-
боргованістю (12%), управління структурою
капіталу (6%). Найвища пріоритетність управ-
ління дебіторською заборгованістю зумовлена
факторами, описаними вище. Окрім того, знач-
на сума дебіторської заборгованості створює
ризик її неповернення, що негативно відобра-
жається на прибутку підприємств, збільшуючи
операційні витрати.

За критерієм забезпечення оборотності ак-
тивів найвищий пріоритет має альтернатива
управління оборотністю продаж та запасів (А3) —
59% (табл. 6). Це пояснюється тим, що
збільшення обсягів продаж та раціоналізація
активів — безпосередні фактори забезпечення
оборотності активів підприємств.

Для оцінки узгодженості думок експертів
щодо виставлення оцінок пріоритетів розрахо-
вано коефіцієнт варіації по нормованим зна-
ченням пріоритетності за кожним з факторів

Альтернативи 
Значення нормованих пріоритетів за експертами Середньогеометричне 

значення 

Коефіцієнт 

варіації, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А1 0,13 0,11 0,15 0,14 0,08 0,10 0,09 0,13 0,10 0,13 0,11 6,8 

А2 0,25 0,25 0,26 0,24 0,17 0,14 0,21 0,25 0,20 0,25 0,22 7,1 

А3 0,07 0,08 0,08 0,06 0,14 0,07 0,05 0,07 0,05 0,07 0,07 8,7 

А4 0,55 0,56 0,51 0,57 0,61 0,69 0,64 0,55 0,65 0,55 0,59 6,2 

Таблиця 4. Значення пріоритетності альтернатив мінімізації фінансових ризиків підприємств
за критерієм забезпечення фінансової стійкості

Альтернативи 
Значення нормованих пріоритетів за експертами Середньогеометричне 

значення 

Коефіцієнт 

варіації, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А1 0,58 0,56 0,56 0,52 0,63 0,59 0,61 0,51 0,26 0,54 0,52 7,4 

А2 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,23 0,05 0,16 0,12 0,12 0,12 8,1 

А3 0,25 0,26 0,26 0,30 0,21 0,13 0,24 0,28 0,56 0,27 0,26 8,5 

А4 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,10 0,05 0,06 0,06 0,06 7,5 

Таблиця 5. Значення пріоритетності альтернатив мінімізації фінансових ризиків підприємств
за критерієм забезпечення прибутковості

Альтернативи 
Значення нормованих пріоритетів за експертами Середньогеометричне 

значення 

Коефіцієнт 

варіації, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А1 0,28 0,28 0,28 0,27 0,21 0,30 0,19 0,28 0,26 0,26 0,26 6,1 

А2 0,05 0,07 0,09 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,12 0,05 0,06 7,4 

А3 0,58 0,50 0,58 0,59 0,64 0,57 0,65 0,58 0,56 0,61 0,59 5,1 

А4 0,09 0,15 0,05 0,09 0,10 0,08 0,10 0,09 0,06 0,08 0,08 6,6 

Таблиця 6. Значення пріоритетності альтернатив мінімізації фінансових ризиків підприємств
за критерієм забезпечення оборотності активів
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(критеріїв, альтернатив). По всім факторам
коефіцієнт варіації не перевищує 10%, що
свідчить про високу ступінь узгодженості ду-
мок експертів та можливість їх практичного
використання.

Розраховані за пріоритетністю альтернатив
та критеріїв значення глобального пріоритету
вибору напрямку мінімізації фінансового ри-
зику на підприємствах становлять: управління
дебіторською заборгованістю — 44%, управ-
ління оборотністю продаж та запасів — 30%,
управління кредиторською заборгованістю —
12%, управління структурою капіталу — 9%.
Значення індексів узгодженості та відносної
узгодженості за всіма матрицями та розрахо-
вані коефіцієнти варіації свідчать про узгод-
женість думок експертів та репрезентативність
результатів дослідження.

ВИСНОВКИ
У результаті експертного оцінювання ви-

значено, що пріоритетними напрямами міні-
мізації фінансового ризику на підприємствах,
зайнятих торгівлею сільськогосподарською
продукцією, є управління дебіторською забор-
гованістю (44%), управління оборотністю про-
даж та запасів (30%), управління кредиторсь-
кою заборгованістю (12%), управління струк-
турою капіталу (9%). Реалізація зазначених
альтернатив забезпечить збалансованість гро-
шових потоків, фінансову стійкість, прибут-
ковість діяльності та високу оборотність акти-
вів підприємств, що сприятиме мінімізації рівня
фінансового ризику на підприємствах.
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Сьогодні становище державного монопо-

ліста залізничної галузі характеризується вкрай
негативними тенденціями, що виражаються в
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STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF JOINT VENTURES WITH PARTICIPATION
OF RAILWAY TRANSPORT IN THE CONDITIONS OF CROSS-BORDER COOPERATION

У статті автором досліджено тенденції розвитку залізничного транспорту, більшість з яких відображає поши-
рення деструктивних процесів у цій галузі. Обгрунтовано першочерговість вирішення питань налагодження мате-
ріально-технічного забезпечення розвитку залізничного транспорту і здійснення реконструкції та модернізації заліз-
ничної колії і рухомого складу. Встановлено, що ефективним інструментом подолання наявних деструктив і забезпе-
чення розвитку залізничної галузі, зокрема її інфраструктурної складової, є активізація процесів міжгалузевої ви-
робничої співпраці на міжнародному рівні за участю залізничного транспорту. На основі грунтовного аналізу світо-
вої практики реалізації виробничих коопераційних зв'язків встановлено, що найбільш доцільною формою співпраці
підприємств залізничного машинобудування, з постачання матеріалів, комплектуючих та агрегатів для залізничної
галузі, і, безпосередньо, залізничного транспорту є створення спільних виробництв. Визначено, що реалізація такого
роду масштабних інфраструктурних проектів з розбудови залізничного транспорту в значній мірі залежить від дер-
жавного регулювання цієї сфери і застосування державою інструментів підтримки їх впровадження. Розкрито інстру-
менти сприяння розвитку спільних виробництв за участю залізничного транспорту в умовах розширення транскор-
донної співпраці.

In the article the author investigates the trends in the development of railway transport, most of which reflects the
spread of destructive processes in this industry, namely: reducing the volume of transportation of goods and passengers,
the aggravation of the critical level of wear and tear of railway infrastructure and rolling stock and deepening its deficit,
in particular locomotive traction, the increase in the cost of material and technical resources to meet the needs of the
railway industry, the lack of full compensation for the implementation of preferential transportation, reducing tax
preferences for the railway industry. Priority of the decision of questions of adjustment of material support of development
of railway transport and implementation of reconstruction and modernization of railway tracks and rolling stock is
proved. It is established that an effective tool for overcoming the existing destructive and ensuring the development of
the railway industry, in particular its infrastructure component, is the activation of the processes of intersectional
production cooperation at the international level with the participation of railway transport. On the basis of a thorough
analysis of the world practice of implementation of production cooperation relations found that the most appropriate
form of cooperation of enterprises of railway engineering, supply of materials, components and assemblies for the railway
industry, and, directly, rail transport is the creation of joint ventures. It is determined that the implementation of such
large-scale infrastructure projects for the development of railway transport largely depends on the state regulation of
this sphere and the state's use of tools to support their implementation. The author reveals the tools to promote the
development of joint ventures with the participation of rail transport in the context of expanding cross-border cooperation,
which are systematized in the following groups as institutional and regulatory, budget and fiscal, customs and tariff,
financial and investment, information and advisory tools. The formation of a favorable institutional basis for the
development of inter-state production cooperation with the participation of rail transport on the basis of the use of these
tools will create prerequisites for increasing the interest of foreign companies in rail transport and the transformation of
their ideas about the level of its investment attractiveness.

Ключові слова: залізничний транспорт, державне регулювання, міжгалузева виробнича коо-
перація, спільне виробництво, інструменти сприяння розвитку спільних виробництв.

Keywords: railway transport, state regulation, intersectoral production cooperation, joint ventures,
tools to promote the development of joint ventures.

зниженні обсягів перевезень вантажів та паса-
жирів, загостренні критичного рівня зноше-
ності залізничної інфраструктури та рухомо-
го складу і поглибленні дефіциту останнього,
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зокрема локомотивної тяги, зростанні вартості
матеріально-технічних ресурсів для забезпе-
чення потреб залізничної галузі, відсутності
повноцінних компенсаційних виплат за здійс-
нення пільгових перевезень, скороченні подат-
кових преференцій для залізничної галузі.
Вплив низки деструктивних факторів в умовах
незавершеності реформаційних перетворень
призводить до неабияких фінансових втрат, що
за відсутності прийняття конструктивних уп-
равлінських рішень може стати каталізатором
втрати технічної можливості залізничного
транспорту здійснювати перевезення і в кінце-
вому підсумку зумовити винесення остаточно-
го суворого вердикту щодо його інтеграції в
міжнародний транспортно-логістичний прос-
тір.

Нині першочергового вирішення потребує
питання організації належного матеріально-
технічного забезпечення розвитку залізнично-
го транспорту, у тому числі його виробничо-
технологічного комплексу, здійснення рекон-
струкції та модернізації залізничної колії і ру-
хомого складу. Однак вагомими перепонами
для виконання зазначених завдань є високий
рівень імпортозалежності АТ "Укрзалізниця"
та її філій від постачання запчастин і комплек-
туючих іноземних компаній, залежність від їх
цінової політики, що в умовах критичної обме-
женості власних фінансових ресурсів унемож-
ливлює здійснення належної модернізації та
оновлення залізничної інфраструктури і рухо-
мого складу.

Перспективним напрямом подолання за-
значених деструктив і забезпечення розвитку
залізничного транспорту в умовах розширен-
ня транскордонного співробітництва є поглиб-
лення міждержавної виробничої кооперації як
базису створення і подальшого впровадження
інтелектуальних та інноваційно-технологічних
рішень у залізничній галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання державного регулювання розвит-
ку залізничного транспорту, зокрема в аспекті
розширення коопераційних взаємозв'язків, ак-
тивно висвітлюється вітчизняними вченими.
Особливого зацікавлення викликають публі-
кації таких науковців: В. Гудкова, В. Дикань,
Ю. Єлагін, В. Овчиннікова, Г. Озерська, О. По-
лякова, І. Токмакова, О. Шраменко та ін. [1—
8]. Вченими досить детально розкрито питання
державного регулювання залізничного транс-
порту в умовах реформування і на основі ана-
лізу сучасного стану залізничної галузі запро-

поновано напрями удосконалення державної
політики у цій сфері.

Віддаючи належне науковим здобуткам,
варто зазначити, що більш грунтовного до-
слідження потребує питання визначення орган-
ізаційної форми розширення міждержавної ви-
робничої кооперації за участю залізничного
транспорту і уточнення інструментарію дер-
жавної підтримки її розвитку. У зв'язку з цим
метою даної статті визначено необхідність ана-
лізу сучасних організаційних форм міждержав-
ної виробничої кооперації, зокрема у сфері
залізничного транспорту, визначення найбільш
доцільної форми співпраці і здійснення систе-
матизації дієвих інструментів сприяння розвит-
ку виробничої кооперації на міждержавному
рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останніми роками відбувається падіння об-

сягів перевезень, що в умовах зростання їх со-
бівартості, призводить до значного скорочен-
ня фінансових можливостей для реалізації ін-
вестиційних проектів інноваційно-технологіч-
ної модернізації залізничного транспорту. На
тлі критичного зростання рівня зносу залізнич-
ної інфраструктури і рухомого складу змен-
шення видатків на здійснення їх ремонту знач-
но перешкоджає підтриманню їх в належному
стані, спричиняє почастішання випадків прове-
дення позапланових ремонтів і призводить до
поглиблення дефіциту тягового рухового скла-
ду для забезпечення своєчасних залізничних
перевезень.

Так, рівень скорочення видатків на ремонт
пасажирських електровозів та тепловозів у
2017 р. порівняно до 2012 р. досягнув 66 % та 47%
відповідно, вантажних електровозів і тепло-
возів — 47 % та 27 %, маневрових тепловозів —
56 %. У результаті відбулося зростання ви-
падків позапланових ремонтів, кількість яких
за 11 місяців 2018 р. досягла 7,7 тис., а за ана-
логічний період 2017 р. — 5,5 тис. випадків [9].
За офіційними даними парк тягового рухомо-
го складу АТ "Укрзалізниця" на сьогодні скла-
дає 3396 локомотивів, з яких експлуатується
2209 од. Решта одиниць тягового рухомого
складу не працюють або знаходяться на ре-
монті. За останні 10 років унаслідок старіння
рухомого складу, порушення умов та термінів
експлуатації, проведення технічного обслуго-
вування і капітальних ремонтів українська за-
лізниця втратила близько 32 % локомотивів ма-
гістрального і 41 % маневрового робочого пар-
ку. За даними транспортного комітету Вер-
ховної Ради України станом на 1 травня 2018 р.
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768 локомотивів мають перепробіг по капіталь-
ному ремонту, 297 локомотивів — пере-
пробіг з поточних ремонтів. Проте, за вісім
місяців 2018 р. проведено капітальний ремонт
лише 55 локомотивів при плані 222 од. [10]. За-
купівля нового рухомого складу передбачена
рамковою угодою з американською компанією
General Electric. Зокрема передбачається
здійснення поставки 225 тепловозів до 2034 р. і
проведення модернізації 75 тепловозів існую-
чого парку [11]. За офіційними даними станом
на початок лютого 2019 р. відбулася поставка
30 нових тепловозів, що передбачено наголо-
шеною угодою. Зважаючи на вищесказане, слід
відзначити, що ситуація з парком тягового ру-
хомого складу є досить складною. Подальше
ігнорування наголошених проблем і здійснен-
ня мінімального обсягу закупівель і модерні-
зації тягового рухомого складу може призвес-
ти до критичного падіння обсягів перевезень
залізничним транспортом і практичної втрати
АТ "Укрзалізниця" статусу монополіста на
ринку залізничних перевезень.

Ситуація з вагонним парком АТ "Укрзаліз-
ниця" також є не втішною. Загальна кількість
вантажних вагонів досягає 104,1 тис. од., з яких
робочими є близько 64 %, а рівень їх зносу сягає
понад 90 %. Парк пасажирських вагонів містить
4,5 тис. од., з яких експлуатується близько 66%,
рівень зносу відповідно зафіксовано на рівні
87%. Слід зазначити, що останніми роками зви-
чайно активізувався процес оновлення вагон-
ного парку залізничного транспорту. Так,
за 2015—2017 рр. закуплено 59 пасажирських і
3 795 вантажних вагонів вітчизняного вироб-
ництва, вагому частку яких виготовлено на
власних вагоноремонтних потужностях [12—
13]. За 2018 р. вагонний парк поповнився на 3351
вантажних та 8 пасажирських вагонів [14—15].

У цьому контексті варто зазначити, що ке-
рівництвом АТ "Укрзалізниця" окреслено ам-
бітні плани щодо реалізації політики імпорто-
заміщення запасних частин, що використову-
ються залізничною галуззю. Визначено 230 по-
зицій запчастин, що потребують заміни в
2019 р., обсягову потребу в яких зафіксовано
на рівні 575 тис. од. Завдяки цьому економіка
країни зможе отримати замовлення на рівні
понад 1,5 млрд грн і згенерувати 8 тис. додат-
кових робочих місць. За прикладом оновлення
парку вантажних вагонів, що дало потужний
імпульс вагонобудівним заводам, можна стиму-
лювати вітчизняне машинобудування в замі-
щенні тих позицій, котрі імпортуються [16].

Звичайно, деякі кроки щодо покращення
стану рухомого складу залізничного транспор-

ту відбуваються. Проте вітчизняні фахівці над-
звичайно занепокоєні питанням недалекогляд-
ності діючої політики стосовно як власне залі-
зничної галузі, так і національної економіки в
цілому. Оскільки остання є вкрай залежною від
залізничного транспорту не тільки як інфра-
структурної галузі, що здійснює перевезення,
але й від її стимулюючої ролі для розвитку
інших галузей, зокрема підприємств матеріаль-
но-технічного забезпечення потреб залізниці і
залізничного машинобудування.

У світлі сказаного варто зазначити, що
вітчизняні вчені і експерти у сфері залізнично-
го транспорту знаходяться в постійному пошу-
ку дієвих інструментів подолання наявних де-
структив і забезпечення розвитку залізничної
галузі, зокрема її інфраструктурної складової.
Найбільш ефективним інструментом виділяють
активізацію міжгалузевих коопераційних про-
цесів на міжнародному рівні і залучення до них
вітчизняного залізничного транспорту.

Формування партнерства за участю заліз-
ничного транспорту обумовлює появу специ-
фічних факторів конкурентоспроможності як
окремих підприємств-учасників цієї системи,
так і галузі в цілому. Задля досягнення конку-
рентоспроможності вітчизняного залізнично-
го транспорту на світовому транспортному
ринку доцільним є створення партнерства за
участю залізничного транспорту на міжнарод-
ному рівні, що забезпечить інтеграцію вітчиз-
няної транспортної системи до європейської та
міжнародної транспортних систем, участь у
формуванні міжнародної транспортно-логіс-
тичної інфраструктури, створить передумови
для розвитку високошвидкісних інтермодаль-
них перевезень і отримання Україною статусу
транзитної держави та ін. [7].

Вчені зазначають, що в умовах орієнтації
держав на європейську інтеграцію цілком ло-
гічним є створення додаткових умов для вільно-
го пересування товарів, послуг, капіталів та
людей. На вирішення цього завдання, поряд з
іншим, спрямовано розбудову прикордонної і
транспортної інфраструктури. Транскордонне
співробітництво, з огляду на його специфіку,
об'єктивно впливає на розвиток системи пунк-
тів пропуску через державний кордон, спе-
ціальних контрольних служб, митних пунктів,
автомобільних, залізничних доріг, трубопро-
водів, ліній електропередач, мережі страхових,
банківських, інформаційних та інших закладів,
сервісне обслуговування [1].

Так, наприклад, розбудову мережі транс-
портно-логістичних кластерів у прикордонних
регіонах України визначають важливим чинни-
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ком інтеграції держави у систему світогоспо-
дарських зв'язків, а також вагомим чинником
її євроінтеграції через транскордонне парт-
нерське співробітництво окремих регіонів. Це
обумовлено спрямованістю мережі транспор-
тно-логістичних кластерів прикордонних регіо-
нів на підвищення якості транспортно-логіс-
тичного обслуговування транзитних вантажо-
потоків не тільки на мережі міжнародних
транспортних коридорів, але й мережею транс-
портних мереж окремих регіонів, що беруть
участь у транскордонному співробітництві [6].

Наприкінці 2008 р. йшла мова про проект
створення транскордонного індустріального
парку з елементами логістики на кордоні Ук-
раїни та Угорщини і в подальшому розбудови
системи такого роду парків на прикордонній
території з іншими країнами-сусідами України
[17]. Однак, інформації щодо практичної реа-
лізації цього проекту опубліковано не було, а
в реєстрі індустріальних (промислових) парків
такого роду структури не міститься.

Відтак станом на початок лютого 2019 р. у
Реєстрі індустріальних (промислових) парків
зафіксовано 38 таких суб'єктів діяльності [18].
Так, у м. Дніпро передбачається створення ін-
дустріального парку Innovation Forpost, що
міститиме офіси і R&D центри, виставковий
комплекс з інноваційним музеєм науки, тесто-
ву площадку HypeUA, бізнес-інкубатори, на-
вчальні кампуси та інші об'єкти соціальної
інфраструктури. Вартість такого проекту оці-
нюють у 2,7 млрд грн, з яких 9,93 % планується
залучити з міського бюджету, 9,45 % — з дер-
жавного, решта фінансування — за рахунок
коштів інвесторів і керуючої компанії [19]. Для
транспортної галузі найбільш важливим про-
ектом є створення тестової площадки для роз-
витку транспорту п'ятого покоління, зокрема
технології Hyperloop, прогнозована швидкість
якого в майбутньому досягатиме 1200 км/год.
Наразі над його розробкою працює 10 ком-
паній: чотири з них в США, інші в Канаді,
Іспанії, Індії, Нідерландах і Польщі. Плануєть-
ся, що вакуумний транспорт з'єднає всі мега-
поліси в світі [20].

Зважаючи на середню швидкість залізнич-
ного транспорту в Україні — 58,2 км/год і на
те, що в країні наразі відсутній високошвидкіс-
ний рух, а перевезення обмежуються лише
швидкісними, що пов'язано з спільним викори-
станням інфраструктури для пасажирських та
вантажних залізничних перевезень, то для
впровадження в Україні високошвидкісного
руху і використання технології Hyperloop не-
обхідне будівництво саме нових ліній. Однак

подальші дослідження щодо впровадження
проектів мають спиратися на вивчення пасажи-
ропотоків і вантажопотоків з урахуванням ек-
спортно-імпортних та транзитних напрямків.
Також потрібно враховувати плани країн-
сусідів щодо побудови транспортної системи
Hyperloop, що дозволить об'єднати Україну і
Європу в єдину мережу. За попередніми вис-
новками нині найбільш вірогідним міжнарод-
ним напрямом є співпраця з Польщею, в якій
створено компанію Hyper Poland, концепція
якої полягає в тому, щоб поступово додати нові
елементи до існуючої залізничної системи і
збільшити швидкість руху поїзду. У подальшо-
му компанія планує розвинути швидкість
близько 600 км/год для вантажних перевезень
у тунельному вакуумі. Однак використання
досвіду Польщі стикається з низкою перепон,
пов'язаних насамперед з необхідністю перебу-
дови залізничної колії відповідно до європейсь-
кого стандарту і розділенням вантажного та
пасажирського руху [20].

Однак, попри існування певних технічних
обмежень, можливість реалізації таких масш-
табних інфраструктурних проектів обмежуєть-
ся і відсутністю державної участі в їх реалізації.
Наразі існує потреба не лише в гармонізації
транспортного законодавства шляхом утверд-
ження Регламентів і Директив ЄС, але й у роз-
робленні законодавчого базису державного
регулювання розвитку спільних виробництв
для потреб залізничного транспорту.

Державне регулювання створення і функ-
ціонування транскордонних індустріальних
парків регулювання Законом України "Про
індустріальні парки" і відповідними міжнарод-
ними договорами. Зокрема згідно з чинним за-
конодавством державою можуть бути застосо-
вані такі інструменти стимулювання створен-
ня та розвитку індустріальних парків як залу-
чення коштів державного та місцевого бюд-
жетів, зокрема надання безвідсоткових кре-
дитів і цільового фінансування на безпово-
ротній основі, застосування податкових та мит-
них преференцій, звільнення від пайової участі
у розвитку місцевої інфраструктури у разі бу-
дівництва інвесторами виробничих об'єктів у
межах території відповідних парків, здійснен-
ня інформаційної і консультаційної підтримки
їх розбудови тощо [21].

Одним із ефективних напрямів міжгалузе-
вої виробничої співпраці на міжнародному
рівні і дієвих інструментів залучення іноземних
інвестицій виділяють також створення так зва-
них спільних підприємств. Нині їх правовий
статус визначається Законами України "Про
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режим іноземного інвестування" і "Про зов-
нішньоекономічну діяльність", згідно з якими
спільне виробництво визначають як підприєм-
ство з іноземними інвестиціями, питома вага
яких у статутному капіталі, за його наявності,
становить не менше 10 %. Тобто іноземні інве-
стиції здійснюються у формі часткової участі
у підприємстві, що створюється спільно з украї-
нськими юридичними та фізичними особами
або шляхом придбання частки діючих підпри-
ємств. Слід зазначити, що у випадку, коли суб-
'єктами підприємницької діяльності реалізу-
ються інвестиційні проекти із залученням іно-
земних інвестицій відповідно до державних
програм розвитку пріоритетних галузей еконо-
міки, соціальної сфери і територій, може вста-
новлюватися пільговий режим інвестиційної та
іншої діяльності [22].

Законом України "Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність" передбачено використання
різних видів правових режимів для іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зокрема
можливо застосування режиму найбільшого
сприяння і спеціального режиму, які надають
змогу отримання деякого обсягу прав, префе-
ренцій та пільг щодо мит, податків та зборів
[23].

В якості перспективних учасників спільних
підприємств за участю залізничного транспор-
ту можна розглядати як країн-сусідів, так і дер-
жави, в яких працюють світові лідери у галузі
залізничного машинобудування і постачання
матеріалів, комплектуючих та агрегатів для за-
лізничної галузі.

Варто згадати, що на початку 2018 р. аме-
риканська корпорація GE Transportation підпи-
сала рамкову 15-річну угоду з АТ "Укрзалізни-
ця" вартістю близько 1 млрд дол. про партнер-
ство в оновленні та модернізації рухомого тя-
гового складу залізничного транспорту. Пер-
ший етап контракту, що передбачає поставку
30 вантажних дизельних локомотивів GE
ТЕ33А з рівнем локалізації 10 %, уже викона-
но. Слід зазначити, що рамкова угода передба-
чає доведення рівня локалізації виробництва до
40 %, а обсяг поставок локомотивів GE вказа-
ної серії Evolution до 2034 року досягне 225 од.
Також, у рамках реалізації угоди в Україні по-
винна бути створена база для довгостроково-
го технічного обслуговування тепловозів [24].

Крім цього, у квітні 2018 року французька
компанія Alstom оголосила про наміри запус-
ку проекту спільного виробництва електрово-
зів в Україні для задоволення потреб АТ "Укр-
залізниця". Відтак йшла мова про високу
ступінь локалізації виробництва на українських

підприємствах. Також компанією розглядають-
ся можливість відкриття представництва в
Києві і створення технологічного хаба з виго-
товлення запчастин для забезпечення виробни-
чих потужностей компанії. У зв'язку з чим
відбувається пошук відповідного майданчику
для відкриття спільних або нових виробничих
потужностей [25].

У світлі сказаного варто відзначити, що
компанія Alstom представлена в більш ніж 60
країнах і має понад 100 виробничих об'єктів
по всьому світу. Протягом останніх років ком-
панія Alstom локалізувала виробництво в Ка-
захстані, Індії, Алжирі [26]. Так, такого роду
спільним підприємством "Gibela", засновано-
го компанією Alstom, місцевими компаніями
Ubumbano Rail і New Africa Rail, у Південній
Африці побудовано завод для виробництва
парку з 580 приміських поїздів X'Trapolis
Mega, які буде випущено протягом найближ-
чих 10 років для агентства пасажирських зал-
ізниць Південної Африки (PRASA). Для реал-
ізації умов проекту локалізації виробництва,
що мало становити щонайменше 65 % від вар-
тості контракту, компанія Gibela залучила
вітчизняних постачальників матеріалів та де-
талей, і, що не менш важливо для розвитку
національної економіки, понад 4,7 тис. робо-
чих місць у країні підтримуються діяльністю
компанії [27].

У світовій практиці зафіксовано низку
прикладів  ефективно діючих сп ільних
підприємств, що стали осередком створен-
ня і реалізації інноваційних рішень у сфері
залізничного транспорту. Беручи до уваги
цей факт і враховуючи скрутне становище
вітчизняної залізничної галузі варто зазна-
чити, що поглиблення міждержавної вироб-
ничої кооперації за участю залізничного
транспорту на основі створення спільного
підприємства є гарною можливістю для за-
безпечення його інноваційного та інтелекту-
ального розвитку. У цьому випадку держа-
вою має ініціюватися процес створення
сприятливого інституціонального середови-
ща для реалізації проекту і застосування
інструментів розширення співпраці у цьому
сегменті (табл. 1).

Інструменти сприяння розвитку спільних
виробництв за участю залізничного транспор-
ту в умовах розширення транскордонної спів-
праці варто систематизувати за такими група-
ми як інституціонально-регуляторні, бюджет-
но-податкові, митно-тарифні, фінансово-інве-
стиційні, інформаційно-консультативні інстру-
менти.
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Формування сприятливого інституціо-
нального базису для розвитку міждержавної
виробничої кооперації за участю залізничного
транспорту на основі застосування перелічених
інструментів створить передумови для активі-
зації зацікавленості іноземних компаній до АТ
"Укрзалізниця" і трансформації їх уявлення
про рівень його інвестиційної привабливості.
Крім цього, варто відзначити, що організація

міждержавної виробничої кооперації за учас-
тю залізничного транспорту з високим рівнем
локалізації виробництва в Україні дозволить
забезпечити інноваційно-технологічне онов-
лення і модернізацію залізничного транспор-
ту, сприятиме регіональному розвитку прикор-
донних територій, слугуватиме поштовхом до
активізації інвестиційних процесів у країні і
збільшення обсягів залучених інвестицій.

Група Деталізація інструментів 

Інституціонально-

регуляторні 

інструменти 

-  удосконалення законодавства у сфері міждержавної виробничої 

кооперації; 

-  розширення спектру законодавчо закріплених інструментів 
державно-приватного партнерства, зокрема прийняття оновленого 

закону про концесії; 

-  мінімізація адміністративного та фіскального тиску на суб’єкти 

міждержавної виробничої кооперації; 

-  всебічна державна підтримка в процесі оформлення 

реєстраційних, дозвільних та іншого роду документів при 

створенні суб’єкта міждержавної виробничої кооперації; 

-  надання державою гарантій щодо сприяння в підключенні до 
інженерних мереж тощо 

Бюджетно-
податкові 

інструменти 

-  впровадження спеціального податкового режиму; 
-  застосування податкових преференцій, зокрема зниження 

податку на додану вартість для підприємств, що ініціюють 

виробництво продукції у рамках імпортозаміщення, введення 

пільги щодо сплати податку на землю і нерухоме майно; 

-  звільнення від оподаткування, зокрема застосування режиму 

податкових канікул, і в подальшому оподаткування за зниженою 

ставкою; 
-  звільнення від сплати військових та інших обов’язкових зборів; 

-  бюджетне фінансування розвитку інфраструктури підтримки 

суб’єктів міждержавної виробничої кооперації; 

-  фінансування державою витрат на розробку проектної 

документації; 

-  часткова компенсація вартості придбання техніки у суб’єкта 

міждержавної виробничої кооперації у випадку рівня локалізації 

виробництва понад 50 %; 
-  надання безвідсоткової державної позики; 

-  часткова компенсація лізингових та факторингових платежів, 

пов’язаних із закупівлею устаткування для модернізації виробничої 

бази; 

-  розробка бюджетних програм щодо сприяння процесам 

імпортозаміщення; 

-  часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами, 

пов’язаними з модернізацією виробничої бази підприємств, 
спрямованих на імпортозаміщення і експорт; 

-  налагодження довгострокових контрактних відносин держави з 

національними виробниками тощо 

Митно-тарифні 

інструменти 

-  введення тимчасової заборони або обмеження (імпортної квоти) 

на ввезення визначеної групи матеріалів, запчастин, 

комплектуючих, агрегатів; 

-  впровадження антидемпінгових заходів; 

-  застосування компенсаційного мита або звільнення від сплати 

мита на ввезення обладнання та устаткування для модернізації 
виробничої бази тощо 

Фінансово-
інвестиційні 

інструменти 

-  надання державного замовлення; 
-  співфінансування інвестиційних проектів розвитку 

міждержавної виробничої кооперації; 

-  участь держави в акціонуванні капіталу суб’єктів міждержавної 

виробничої кооперації; 

-  державне фінансування за рахунок коштів спеціальних 

державних фондів; 

-  використання сучасних інструментів фінансування, зокрема 

інструменту проектного фінансування тощо 

Інформаційно-

консультативні 
інструменти 

-  створення інформаційно-комунікативної платформи 

співробітництва у сфері міждержавної виробничої кооперації; 
-  ініціація державою міжнародного обміну досвідом між 

державами-учасницями проекту виробничої кооперації; 

-  забезпечення інформаційної та консультативної підтримки 

суб’єктів міждержавної виробничої кооперації тощо 

Таблиця 1. Інструменти сприяння розвитку спільних виробництв за участю залізничного
транспорту в умовах розширення транскордонної співпраці
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Таким чином, беручи до уваги визначені

тенденції розвитку залізничного транспорту,
варто зазначити, що його сьогочасний стан
можна охарактеризувати виключно як кризо-
вий. Встановлено, що в результаті впливу низ-
ки деструктивних факторів в умовах незавер-
шеності процесів реформування залізничний
транспорт зазнає неабияких фінансових втрат,
що при відсутності прийняття відповідних уп-
равлінських рішень може призвести до втрати
технічної можливості залізничного транспор-
ту здійснювати перевезення і до нівелювання
можливостей щодо його інтеграції в міжнарод-
ний транспортно-логістичний простір. Вста-
новлено, що дієвим інструментом подолання
визначених деструктив і забезпечення розвит-
ку залізничної галузі, зокрема її інфраструк-
турної складової, є активізація процесів міжга-
лузевої виробничої співпраці на міжнародно-
му рівні за участю залізничного транспорту.
Визначено, що найбільш доцільною формою
співпраці підприємств залізничного машинобу-
дування, з постачання матеріалів, комплекту-
ючих та агрегатів для залізничної галузі, і, без-
посередньо, залізничного транспорту є ство-
рення спільних виробництв. Встановлено, що
попри існування певних технічних обмежень,
можливість реалізації таких масштабних
інфраструктурних проектів обмежується і
відсутністю державної участі в їх реалізації.
Розглянуто законодавчо закріплені ініціативи
державної підтримки у сфері створення і фун-
кціонування спільних підприємств. Системати-
зовано інструменти сприяння розвитку
спільних виробництв за участю залізничного
транспорту в умовах розширення транскордон-
ної співпраці за такими групами як інституціо-
нально-регуляторні, бюджетно-податкові,
митно-тарифні, фінансово-інвестиційні та
інформаційно-консультативні інструменти.
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MODERN INNOVATIVE ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
OF THE AGRICULTURAL ECONOMIC SECTOR

У статті досліджено стан інноваційного розвитку України на основі міжнародних інноваційних рейтингів. Вста-
новлено, що на цьому етапі розвитку національної економіки питома вага інноваційно активних підприємств скла-
дає близько 18,4 %, з них найбільша кількість здійснювали технологічні інновації. Проаналізовано частку витрат на
наукові дослідження у структурі ВВП країн світу та України зокрема. Виокремлено топ 20 інноваційних підприємств
України. Розглянуто національний рейтинг інноваційної активності областей України, встановлено, що лідерами
серед регіонів за показниками інноваційної діяльності є Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області. Проана-
лізовано динаміку і структуру фінансування інноваційної діяльності за джерелами, представлено структуру інно-
вацій, що впроваджувались аграрними підприємствами України та розроблено рекомендації щодо подальшого інно-
ваційного розвитку.

The article deals with the state of innovative development of Ukraine on the basis of international innovation ratings.
It is established that at this stage of the national economy development, the share of innovative enterprises is about
18.4%, the largest number of which had practiced the technological innovations. The share of expenses for scientific
researches in the GDP structure of many countries of the world and Ukraine in particular is analyzed. The top 20 innovative
enterprises of Ukraine are selected. The national rating of innovation activity of Ukrainian regions is considered, and it
is established that Kharkiv, Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia regions are the innovation activity leaders among the
other regions The dynamics and structure of innovation activity financing under the sources are analyzed, the structure
of innovations introduced by agrarian enterprises of Ukraine is presented and the recommendations on further innovative
development are prepared.

Innovations are seen as newly created, or improved competitive technologies, products or services, as well as
organizational, technical, industrial, commercial, or other ones, substantially improving the structure and quality of
production or social sphere.

It was found out that innovation activity is the most important means of ensuring economic growth, competitiveness
and financial stability of any enterprise. The company can achieve high results only through the systematic analysis of
changes in the market environment and the purposeful implementation of innovation activities, in order to realize new
opportunities.

Modern conditions of economic development require enterprises not only to intensify innovation but also to improve
the methods of its organization, the right choice of strategy and priorities of innovation development, in particular,
through the identification and use of resources aimed at increasing the efficiency of its implementation. This can be done
through the economic analysis of innovation, which will enable managers to identify both the strengths and weaknesses
of this activity, will allow to take rational management decisions and effectively manage not only innovation activity but
the enterprise as a whole.

Ключові слова: інновації, розвиток, аграрний сектор економіки, інноваційна активність.
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із інноваційним типом розвитку аграрних фор-
мувань, що провокує в подальшому пошук мож-
ливостей інтеграції інноваційного підприєм-
ства в традиційну модель господарювання.
Інноваційний тип розвитку забезпечує форму-
вання конкурентної позиції підприємства на
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аграрному ринку. Пріоритети розвитку зміню-
ються у бік інноваційної форми підприємницт-
ва, переваги якої забезпечують досягнення го-
ловних стратегічних цілей — рентабельності,
ефективності й конкурентоспроможності на
аграрному ринку. Нині інноваційними складо-

вими розвитку аграрних підприємств є не тільки
нова техніка, технології, а й сучасна система
організації праці, виробництва, мотивації, аль-
тернативне підприємництво. Тобто стає важли-
вим процес пошуку стратегічних альтернатив
розвитку аграрних підприємств.

Країни 2010 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

ЄС (28 країн учасників) 1,93 2,02 2,03 2,03 2,03 2,05 

Німеччина 2,71 2,82 2,87 2,92 2,94 2,98 

Словенія 2,06 2,58 2,34 2,20 2,00 2,30 

Чеська Республіка 1,34 1,90 1,97 1,93 1,68 1,70 

Єстонія 1,58 1,72 1,45 1,49 1,28 1,29 

Угорщина 1,14 1,39 1,35 1,36 1,21 1,24 

Іспанія 1,35 1,27 1,24 1,22 1,19 1,20 

Польща 0,72 0,87 0,94 1,00 0,97 1,01 

Словаччина 0,62 0,82 0,88 1,18 0,79 0,80 

Болгарія 0,56 0,63 0,79 0,96 0,78 0,79 

Литва 0,78 0,95 1,03 1,04 0,74 0,76 

Румунія 0,45 0,39 0,38 0,49 0,48 0,48 

Латвія 0,61 0,61 0,69 0,63 0,44 0,45 

Україна 0,75 0,70 0,60 0,55 0,48 0,47 

Таблиця 1. Питома вага витрат на виконання НДР у ВВП
країн ЄС та України, %

Джерело: сформовано автором з використанням [5].

Назва Сектор 
Індекс іннова-

ційності 
Інновації 

Приват банк Фінанси 79,2 Приват24 

«Південмаш» Машинобуду-

вання 

64,6 Космічні апарати 

«Нова Пошта» Вантажопере-

везення 

60,4 Успішне поєднання маркетингових та 

логістичних інновацій 

«Фармак» Фармацевтика 60,4 Лабораторно-технологічний комплекс 

R&D 

«Турбоатом» Енергетичне 

машино буду-

вання 

58,3 Унікальні турбіни для АЕС 

«Grammarly» Технології 

(софт) 

56,3 Перевірка грамотності та унікальності 

текстів 

Нафтогаз-

видобування 

ПЕК 54,2 Унікальні технології глибокого 

буріння 

«Миронівський 

хлібопродукт» 

АПК 54,2 Парк альтернативних технологій 

«Укроборон-

пром» 

ВПК 52,1 Комплекси захисту бойових машин, 

літаки, безпілотники 

«Розетка» Е-commerce 52,1 Успішне поєднання логістичних і 
маркетингових рішень із веб-

технологіями 

«Сільпо» Рітейл 52,1 Програма лояльності «Власний 

рахунок» 

«ВіндПауер» Вітряна 

енергетика 

50,1 Автоматична система управління 

вітровою електростанцією 

«Дарниця» Фармацевтика 47,9 Виробництво інфузійних розчинів, 

ERP-система 

Petcube Технології 45,8 Гаджет для віддаленої взаємодії з 

тваринами 

«Нібулон» АПК 43,8 Оригінальні логістичні рішення 

Drone.ua Технології, 
АПК 

41,7 Дистанційна обробка даних 
безпілотних платформ 

«Еко-Оптіма» Альтернативна 
енергетика 

41,7 Відновлювані джерела енергії 

«Сварог Вест 
Груп» 

АПК 41,7 Розробка та впровадження нових 
агротехнологій 

AgriLab АПК 40,4 Технології точного землеробства 

«Кeрнeл» АПК 33,3 Технології точного (координатного) 

землеробства 

Джерело: сформовано автором з використанням [6].

Таблиця 2. Топ-20 інноваційних підприємств України,
2017 р.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Економічний зміст, особливості, проблеми аг-
рарного сектору економіки займають провідне
місце у працях вітчизняних вчених економістів аг-
рарного спрямування. Значний внесок у висвіт-
лення питань формування та функціонування аг-
рарного сектору економіки здійснили такі вітчиз-
няні вчені: В. Андрійчук, О. Боднар, П. Гайду-
цький, Б. Губський, М. Дем'яненко, Т. Дудар,
С. Кваша, М. Малік, П. Саблук, О. Шпичак та ін.

Питання інноваційного розвитку аграрної
галузі у контексті реформування аграрного
сектору економіки завжди є актуальним, ваго-
мим у розвитку економіки країни. Саме питан-
ня інноваційного розвитку аграрного сектору
відображено у працях В. Бойка, В. Галушки,
В. Горкавого, А. Даниленка, В. Зіновчука, В. Кри-
воручка, М. Лобаса, Ю. Лупенка, В. Нелепа,
Ю. Нестерчук, О. Олійника, Л. Романової,
П. Руснака, В. Савченка, М. Садикова, І. Сіва-
ченка, В. Трегобчука, А. Третяка та ін.

Багато спірних питань щодо проблематики
функціонування аграрного сектору були висв-
ітлені у працях зарубіжних учених: Р. Нельсо-
на, С. Уінтера, Деніса і Донелли Медоуз, Й. Ран-
дерсона, Г. Дейлі, Л. Брауна, Г. Гарднера,
Н. Картера, Ш. Лиле.

Незважаючи на значну кількість наукових
праць з цієї проблематики існує необхідність
постійного моніторингу тенденцій інноваційно-
го поступу з метою виявлення та вирішення
проблем розвитку підприємств аграрного сек-
тору економіки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження стану інновац-

ійного розвитку України та підприємств аграр-
ного сектору економіки зокрема.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Впровадження інновацій у господарську
діяльність аграрних підприємствах сприяє зро-
станню продуктивності праці, економії ре-
сурсів, скороченню витрат, зниженню собівар-
тості аграрної продукції, підвищенню еконо-
мічної ефективності діяльності у довгостро-
ковій перспективі. Водночас аграрне виробниц-
тво в Україні за продуктивністю й ефективні-
стю використання інновацій відстає від країн-
членів Європейського Союзу. На міжнародно-
му рівні в рейтингу GII-2017 Україна посідає 50-е
місце серед 127 країн світу проти 56-го місця у

Області 

Місце областей у рейтингу за показниками 

Кількість 

підприємств,  

які здійснюють
інноваційну 

діяльність 

Кількість 

підприємств, які 

впроваджують 
інновації 

Кількість 

підприємств, 

 які реалізували 
інноваційну 

продукцію 

Обсяг  

витрат на 

інноваційну 
діяльність 

Обсяг  

фінансування 

інноваційної 
діяльності 

Вінницька 11 9 10 3 3 

Волинська 19 19 17 14 13 

Дніпропетровська 2 2 1 1 1 

Донецька 8 9 7 5 5 

Житомирська 7 7 9 13 14 

Закарпатська 18 15 14 19 19 

Запорізька 5 4 5 7 7 

Івано-Франківська 9 11 15 16 16 

Київська 4 5 4 6 6 

Кіровоградська 16 18 20 10 10 

Луганська 20 20 23 22 22 

Львівська 3 3 3 8 8 

Миколаївська 13 12 22 4 4 

Одеська 6 6 6 11 11 

Полтавська 10 8 8 12 12 

Рівненська 12 16 13 23 23 

Сумська 13 10 16 9 9 

Тернопільська 11 8 21 15 15 

Харківська 1 1 2 2 2 

Херсонська 14 14 19 17 17 

Хмельницька 15 13 12 20 20 

Черкаська 11 7 11 21 21 

Чернівецька 19 19 24 24 24 

Чернігівська 17 17 18 18 18 

Таблиця 3. Національний рейтинг інноваційної активності
областей України, 2017 р.

Джерело: сформовано автором з використанням [6].
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2016 р. (серед 128 країн) та 64-го у 2015 р. (се-
ред 141 країни світу).

До позицій, які зазнали найбільшого погір-
шення в 2017 р. порівняно з 2015 та 2016 рр. та
вплинули на рейтингове значення GII в 2017 р.,
відносять: інформаційні та комунікаційні тех-
нології; екологічну ситуацію; інвестиції; рівень
розвитку бізнесу; результати у сфері знань і
технологій; результати у сфері творчості. Вод-
ночас спостерігається позитивна динаміка за
такими позиціями, як "людський капітал" та
"дослідження" [1—3].

З метою дослідження інноваційного рей-
тингу на основі міжнародних показників об'єк-
тивну оцінку стану інноваційного розвитку
України може дати визначення її відносної по-
зиції в межах країн ЄС за допомогою Євро-
пейського інноваційного індексу, а саме Євро-
пейського інноваційного табло (European
Innovation Scoreboard) [4], згідно з яким у 2016 р.
Україна перебувала в останній за рівнем інно-
вацій четвертій групі "Скромних новаторів" з
індексом 0,1889 (максимум 1). Нижчий індекс

був лише у Македонії (0,1636) та Туреччини
(0,1880). Порівняно з іншими країнами ЄС Ук-
раїна відстає від першої групи "Лідерів інно-
вацій" більш ніж у 4 раза (перше місце в рей-
тингу посідає Швеція з показником у 0,796), від
другої групи "Сильних новаторів" — в 3 раза
(Ірландія, 0,5843), від третьої групи "Помірних
новаторів" — в 1,6 раза (Естонія, 0,4161).

Дослідження рівня інноваційної активності
провідних країн світу показують стабільну тен-
денцію нарощування витрат на наукові дослід-
ження у структурі валового внутрішнього про-
дукту (табл. 1).

Світовою практикою доведено, що залеж-
но від частки ВВП, яка виділяється на прове-
дення наукових досліджень, наука може вико-
нувати в країні економічну функцію лише за
умови, якщо показник наукоємності ВВП пе-
ревищує позначку 0,9 %. У 2016 р. частка витрат
на НДР у ВВП 28 країн ЄС у середньому стано-
вила 2,03 %. Більшим за середній цей показник
був у Швеції — 3,25 %, Австрії — 3,09 %, Німеч-
чини — 2,94 %, Данії — 2,87 %, Фінляндії —

Рік 

Загальна 

сума витрат, 

млн грн (у 

факт. цінах) 

в тому числі, млн грн 

% 

власних 
кошів 

% кошів 

держцю- 
джету 

% коштів 

іноземних 
інвесторів 

власні 

кошти 

кошти 

держав-

ного 

бюджету 

кошти 

інозем-

них інве-

сторів 

інші 

джерела 

2010 8045,5 4775,2 87 2411,4 771,9 59,35 1,08 29,97 

2013 9 562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 72,92 0,26 13,11 

2014 7695,9 6540,3,0 344,1 138,7 672,8 84,98 4,47 1,80 

2015 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0 97,20 0,40 0,42 

2016 23229,5 22036,0 179,0 23,4 991,1 94,86 0,77 0,10 

2017 23200,4 22010,1 178,5 25,0 986,8 94, 86 0,76 0,11 

 

Таблиця 4. Динаміка і структура фінансування інноваційної діяльності
в Україні за джерелами

Джерело: сформовано автором з використанням: [5; 6].
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Рис. 1. Частка витрат на наукові дослідження у структурі ВВП, %

Джерело: сформовано автором з використанням [4; 5].
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2,75%, Бельгії — 2,49 %, Франції — 2,22 %; най-
меншим — на Мальті та Кіпрі, у Румунії та
Латвії (від 0,44 до 0,61 %). Питома вага загаль-
ного обсягу витрат у ВВП в Україні у 2017 р.
становила 0,47 %.

На цьому етапі розвитку національної еко-
номіки питома вага інноваційно активних
вітчизняних підприємств складає близько
18,4%, з них переважна більшість здійснювали
технологічні інновації. В 2017 р. за рейтингами
Forbes Україна виділено топ 20 інноваційних
підприємств України, до яких увійшло 5 аграр-
них підприємств (табл. 2).

Серед регіонів, які є лідерами за показни-
ками інноваційної діяльності в Україні, Хар-
ківська, Дніпропетровська, Запорізька області
(табл. 3).

За останні роки значно підвищився рейтинг
інноваційної активності Львівської області.
Черкаська область, маючи досить сприятливі
економічні передумови, знаходиться на 11 місці
по кількості підприємств, які здійснюють інно-
ваційну діяльність, на 7 місці по кількості
підприємств, які впроваджують інноваційну
діяльність. При цьому за обсягом витрат на
інноваційну діяльність на 21 місці, що свідчить
про недостатні обсяги фінансування іннова-
ційної діяльності.

Загальна характеристика структури фінан-
сування інноваційної діяльності в Україні дає
чітке уявлення про суттєві диспропорції між
сумами власних коштів і коштів державного
бюджету. Ще більш наочним підтвердженням
такої диспропорції є обрахунок співвідношен-
ня суми коштів державного бюджету, які при-
падають на 1 грн власних коштів, вкладених в
інноваційну діяльність (табл. 4).

Тож структура джерел фінансування інно-
ваційної діяльності у 2017 р. характеризувалась
такими співвідношеннями: власні кошти
94,86%, державний бюджет   0,8 %, місцеві бюд-
жети 0,4 %, вітчизняні інвестори 0,6 %, іноземні
інвестори 0,1%, кредитні кошти 2,7 %, інші 0,5%.
Наведені розрахунки унаочнюють неналежний
стан державного фінансування інноваційної
діяльності в Україні, що знижує ймовірність та
якість позитивних результатів інноваційного
розвитку.

Кількість виконавців наукових досліджень
та науково-технічних робіт і дослідників в Ук-
раїні майже вдвічі менша, ніж у країнах ЄС. В
Україні у 2017 р. порівняно з 2010 р. кількість
виконавців наукових та науково-технічних робіт
скоротилася майже на третину, а дослідників —
трохи менше, ніж наполовину. В 2017 р. частка
виконавців НДР (дослідників, техніків і допо-
міжного персоналу) у загальній кількості зай-
нятого населення становила 0,6 %, у т. ч. до-
слідників — 0,39 %. Найвищими ці показники є
у Данії (3,07 % і 2,09 %), Фінляндії (2,95% і
2,12%), Норвегії (2,73 % і 1,90 %), Нідерландах
(2,18% і 1,29 %) та Словенії (2,12 % і 1,23 %); най-
нижчими у Румунії (0,48 % і 0,31 %), на Кіпрі
(0,69 % і 0,50 %), у Туреччині (0,76 % і 0,65 %) та
Болгарії (0,77 % і 0,54 %). Частка витрат на на-
укові дослідження у структурі ВВП країн світу
представлено на рисунку 1.

Суттєве значення має те, якими є в Ук-
раїні секторальні зрушення щодо викону-
вачів наукових досліджень і розробок. Про-
тягом багатьох років інноваційна діяльність
вітчизняних підприємств аграрного сектору
економіки залишається на низькому рівні.
Так, аналіз структури інновацій, що впро-

Таблиця 5. Структура інновацій, впроваджених аграрними підприємствами України
у 2013—2017 рр.

Джерело: сформовано автором з використанням [5; 6].

Категорія 

інновацій 
Різновиди інновацій 

Кількість 

проектів 

Частка 

проектів, % 

Продуктові Способи вирощування нових (удосконалених, модифікованих) сортів рослин 45 6 

Технології розведення продуктивніших та економічно ефективніших порід 

тварин 

20 2,7 

Технології вирощування екологічно-безпечної продукції 9 1,2 

Разом по групі 74 12,5 

Виробничі Нові технології обробітку грунту 58 14,4 

Нові індустріальні технології у тваринництві, науково обгрунтовані системи 

землеробства і тваринництва 

11 2,7 

Нові методи застосування добрив та засобів захисту рослин 320 79,2 

Нові ресурсозберігаючі технології в АПК 15 3,7 

Разом по групі 404 68,1 

Організа-

ційно-уп-

равлінські 

Розвиток кооперації і формування інтегрованих структур в АПК 45 6,0 

Нові форми технічного обслуговування і забезпечення ресурсами АПК 40 5,4 

Нові форми організації і мотивації праці 25 3,4 

Створення інноваційно-консультативних систем у сфері науково-технічної та 

інноваційної діяльності 

5 0,7 

Разом по групі 115 19,4 
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ваджувалися аграрними підприємствами
України за 2013 — 2017рр., показав, що в за-
гальній кількості реалізованих проектів з
впровадження інноваційних технологій пе-
реважна більшість припадає на виробничі
технології — 68,1 %, серед яких найбільше
проектів пов'язано із запровадженням нових
методів і способів застосування добрив і за-
собів захисту рослин; далі йдуть організац-
ійно-управлінські — 19,4% і продуктові —
12,5 %, (табл. 5).

Тож впровадження інноваційних техно-
логій — важливе завдання для будь-якого
підприємства і визначається як перспективний
напрям розвитку, який створює сприятливе се-
редовище для ефективного використання ре-
сурсного потенціалу та формування конкурен-
тоспроможності.

Нині в цілому на підприємствах аграрного
сектору економіки існує чимало невирішених
проблем впровадження інновацій та їх ефек-
тивного використання.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

З метою забезпечення інноваційного
розвитку підприємств аграрного сектору
економіки необхідно сконцентрувати капі-
тал на пріоритетних напрямах розвитку,
зокрема освіті, науці, прогресивних техно-
логіях, підприємницькій активності на рин-
ку наукомісткої продукції; забезпечити
організацію конкурентоспроможного ви-
робництва агропродовольчої продукції, що
можливо завдяки концентрації інвестицій у
пріоритетних сферах: розвиток людського
капіталу, що є основою вироблення і впро-
вадження нових знань організаційного, тех-
нологічного, економічного, екологічного
спрямування; переорієнтування інвестиції в
розвиток аграрного сектору економіки, що
нині потребує якнайшвидшого відроджен-
ня на новій технологічній основі, в т.ч. з
метою створення додаткових робочих місць
та виробництва конкурентоспроможної аг-
рарної продукції.
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THE SIGNIFICANCE OF ECOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Повноцінне входженням України в європейські та світові процеси тісно пов'язане із формуючими процесами сучасної
розвинутої держави здатної забезпечувати свої національні інтереси. Одним з головних напрямів подальшого розвитку є
забезпечення еколого-соціальної компоненти поряд із економічним розвитком. Стрімкий індустріальний розвиток цивілі-
зації почав вичерпувати існуючу ресурсно-екологічну базу, що може прискорити епоху глобальної кризи, яка охопить різно-
манітні аспекти людського життя. Недопущення розгортання цієї кризи є одним з найголовніших завдань людської цивілі-
зації ХХІ ст. Забезпечення сталого розвитку сільських територій залежить від низки чинників та умов. Одне із вагомих місць
у системі цих чинників належить екологічному фактору, посилена увага до якого пояснюється підвищенням рівня антропо-
генного навантаження на довкілля, стрімким розвитком науково-технічного процесу. Сучасний екологічний стан сільських
територій пов'язаний із негативними змінами екосистем біосфери, значним зменшенням біопродуктивності і біорізномаїття,
виснаженням грунтів і мінеральних ресурсів при одночасному не баченому зростанні забруднення всіх геосфер. Все це межує
зі знищенням середовища існування людства.

З цією проблемою нині зіштовхнулись і жителі сільської місцевості, через відсутність повноцінних пунктів збору і ути-
лізації відходів, як для селян та переробних підприємств. Відсутність спеціалізованих могильників для захоронення біологі-
чних відходів сільського господарства також є великою проблемою на сільських територіях України, що призводить до
загального забруднення екології сільських територій.

Тому проблема розробки програм впровадження комплексних заходів, що до відновлення екологічного балансу на
сільських територіях нині є досить актуальною в плані вивчення та впровадження.

За допомогою проведеного дослідження можна чітко сформувати напрямки і цілі програми, які в подальшому можна
реалізувати на практиці, що дозволить спонукати відновлення і розвиток сільських територій України в період адміністра-
тивно-територіальної реформи.

Full-fledged entry of Ukraine into European and world processes is closely connected with the emerging processes of a
modern developed state capable of ensuring its national interests.

One of the main directions offurther development is the provision of eco-social components along with economic development.
The rapid industrial development of civilization began to exhaust the existing resource-base, which can accelerate the era of
global crisis, which will cover various aspects of human life. Preventing the deployment of this crisis is one of the main tasks of
human civilization of the XXI century. Ensuring sustainable rural development depends on a number of factors and conditions.
One of the significant places in the system of these factors belongs to the environmental factor, the increased attention to which is
explained by the increased level of anthropogenic pressure on the environment, the rapid development of the scientific and
technological process. The current ecological state of rural areas is associated with negative changes in the ecosystems of the
biosphere, a significant decrease in bioproductivity and biodiversity, depletion of soil and mineral resources, with a simultaneous
unprecedented increase in pollution of all geospheres. All this is bordered by the destruction of the living environment of mankind.

This problem is now faced by rural residents, due to the lack of high-grade collection points and waste disposal, both for
farmers and processing enterprises. The lack of specialized burial grounds for the disposal of biological waste from agriculture is
also a big problem in the rural areas of Ukraine, which leads to a general pollution of the ecology of rural areas.

Therefore, the problem of developing programs for the implementation of integrated measures to restore the ecological
balance in rural areas is currently very relevant in terms of research and implementation.

With the help of the conducted research, it is possible to clearly formulate the directions and goals of the program, which can
later be implemented in practice, which will encourage the restoration and development of rural areas of Ukraine during the
period of administrative and territorial reform.

Ключові слова: розвиток сільських територій, екологія, забруднення території, екологічний ба-
ланс, екологізація.

Key words: development of rural areas, ecology, pollution of the territory, ecological balance, ecologization.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі розвитку сільських територій, як
виду підвищення рівня життя сільського насе-

лення та можливого напрямку розвитку віднов-
лення екологічного балансу присвячено робо-
ти багатьох науковців та практиків. Для напи-
сання статі ми використали матеріали про-
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відних дослідників розвитку та відновлення
сільських територій Куцмус Н.М, Зінько Ю.В.,
Коберніченко Т.О., Васільєва В.П., Іваниши-
на В.В. та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статі є пошук можливостей підви-

щення екологічних стандартів життя терито-
ріальної громади чи сільської ради та обгрунту-
вання напрямів подолання існуючих екологіч-
них проблем території на основі прогресивно-
го європейського досвіду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток сучасного суспільства, в тому

числі і такої його складової як сільський со-
ціум, об'єктивно висуває на перший план проб-
лему забезпечення високих стандартів якості
життя. В розумінні цього поняття, як правило,
домінуючими залишаються матеріальні аспек-
ти. Проте тривалий дисбаланс у взаємовідно-
синах між людиною та природою змінює кла-
сичні погляди на цю проблему, виставляючи
акцент саме на екологічний бік якості середо-
вища життєдіяльності. Тож сучасні концепції
подальшого розвитку на різних рівнях управ-
ління повинні концентруватися на забезпеченні
гармонії з природним середовищем, яка мож-
лива за умови мінімізації негативного антропо-
генного впливу та посилення відповідальності
людини за свої дії.

Проблема екологізації, відновлення еколо-
гічного балансу сільських територій вимагає
поглибленого вивчення та розв'язання, для цьо-
го потрібно розробити ряд заходів, які цьому
сприятимуть, а саме:

— по-перше, проаналізувати індикатори
соціально-економічного розвитку території
сільської ради чи ОТГ;

— по-друге, дати характеристику природ-
но-кліматичних умов території;

— по-третє, оцінити існуючі екологічні про-
блеми;

— по-четверте, розробити концепцію вирі-
шення виявлених проблем довкілля;

— по-п'яте, обгрунтувати організаційні,
технічні та фінансові аспекти вирішення еко-
логічних проблем території ОТГ чи сільської
ради задля підвищення екологічних стандартів
життя місцевої територіальної громади;

— по-шосте, визначити соціо-еколого-еко-
номічний ефект від запропонованих заходів.

Визначивши напрями вирішення проблем,
можна перейти до розробки програми в якій мож-
на розрахувати та зобразити логарифм вирішен-
ня проблеми екологізації сільських територій.

Внаслідок економічної діяльності, яка про-
водилася на території сільських територій про-
тягом останніх десятиліть різними суб'єктами
господарювання, нині існує множина еколо-
гічних проблем, які стосуються як земельних
та водних ресурсів, так і повітря та природно-
го біорізноманіття.

Зокрема інтенсивне сільськогосподарське
використання земельних ресурсів призвело до
зниження родючості грунтів через їх пере-
ущільнення, втрати грудкувато-зернистої
структури, водопроникності та аерозійної
здатності з усіма екологічними наслідками.

Разом з тим, зниження родючості локаль-
них грунтів зумовлюється також завдяки тако-
му природно-техногенному явищу як підтоп-
лення. За останні роки площа території, яка
піддається підтопленню, збільшилася вдвічі.
Основними причинами цього явища є:

— зарегульованість річок ставками та об'єк-
тами водного господарства, що спричиняє
підпір рівня грунтових вод і зниження природ-
них дренажних систем (замулення річок, за-
сипання балок, ярів);

— порушення на забудованих територіях
природного стоку поверхневих вод;

— скорочення площ лісових насаджень;
— незадовільне функціонування чи повна

відсутність у населених пунктах зливової ме-
режі, інших систем водовідновлення;

— непідготовленість водовідвідних споруд
на автошляхах до пропуску талих і дощових
вод;

— вихід із ладу осушувальних систем;
— розташування населених пунктів на по-

нижених ділянках місцевості тощо.
Окрім відзначеного зниження родючості

грунтів, наслідками підтоплення є також по-
гіршення стану забудованих територій та сані-
тарних умов проживання людей, збільшення
захворюваності, забруднення води та грунтів,
заболочення значних ділянок землі, розвиток
небезпечних геологічних процесів, пошкод-
ження або руйнування будівель, споруд та ме-
реж.

До основних джерел антропогенного за-
бруднення атмосферного повітря слід віднес-
ти: теплове та енергетичне устаткування,
сільське господарство та виробництво, всі види
транспорту. Саме останнє з перерахованих
джерел є основним, оскільки питома вага заб-
руднення від транспорту становить 80 % від
загальної кількості.

Екологічні проблеми водних об'єктів
сільської місцевості спричинені такими чинни-
ками:
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— скид неочищених та недостатньо очище-
них комунально-побутових та промислових
стічних вод безпосередньо у водні об'єкти та
через систему каналізації;

— надходження до водних об'єктів забруд-
нюючих речовин у процесі поверхневого стоку
води забудованих територій та сільгоспугідь;

— ерозія грунтів на водозабірній площі.
Джерелами забруднення є також звалища

побутових відходів, забруднюючі речовини, які
надходять до підземних та поверхневих водних
об'єктів.

Разом з тим, однією з найвагоміших еколо-
гічних проблем території, яка напряму пов'я-
зана з антропогенною діяльністю людини, є
забрудненість відходами різного походження.

Така ситуація зумовлює пагубні наслідки
для всього навколишнього середовища, оскіль-
ки відбувається вітрове рознесення часток
сміття серед населених пунктів, погіршення
санітарно-гігієнічних умов, поширення засмі-
чення до прилеглих угідь тощо.

Охарактеризовані екологічні проблеми бе-
зумовно впливають на біорізноманіття природ-
ного середовища, посилюючи в ньому вже існу-

ючі проблеми. Так, останнім часом спостері-
гається погіршення лісопатологічного стану
лісів. При проведенні рубок головного корис-
тування, як правило, не використовується мож-
ливість природного оновлення, не зберігаєть-
ся приріст. Недостатній догляд за створеними
лісовими культурами стає причиною їх загибелі
та зміни основних лісових порід на малоцінний
самосів.

Серед проблем, пов'язаних з тваринним
світом, слід підкреслити його недостатню ви-
вченість, відсутність достовірних даних щодо
запасів промислових видів та обсягів їх добу-
вання, погіршення природних умов існування
диких тварин через зростаючий антропоген-
ний вплив та послаблення їх охорони від не-
законного використання та знищення. Веден-
ня мисливського господарства здійснюється
переважно екстенсивним шляхом, що є на-
слідком скорочення обсягів штучного розве-
дення та випуску в природу мисливської фау-
ни. Недостатньо уваги приділяється статево-
віковій структурі поголів'я мисливських пар-
нокопитних тварин, поліпшення їх генофон-
ду.

Таблиця 1. SWOT-аналіз екологічної ситуації на територіях сільської місцевості України

Джерело: розроблено автором.

STRENGTHS WEAKNESSES 

� Сприятливий клімат для ведення сільськогосподарського 

виробництва. 

� Достатня забезпеченість технічною водою. 
� Питна вода з водогону відповідає нормам. 

� Повітря незабруднене промисловими викидами. 

� Відсутність сильно вираженої ерозії (водної, вітрової) грунтів. 

� Наявність буферних, захисних зон. 

� Цілісність рослинного та тваринного світу. 

� Наявність діючих артезіанських свердловин, потужність яких 

дозволяє забезпечити населення питною водою. 

� Забезпечення збору та вивозу сміття в селах  

� Недостане забезпеченість населення питною водою (57%). 

� Недотримання науково-обгрунтованих сівозмін у рослинництві, 

що веде до виснаження потенціалу грунтів. 
� Недостане внесення добрів, недотримання пропорцій між 

органічними та мінеральними добривами. 

� Підвищений рівень шуму в зв’язку з близькістю автодороги. 

� Сезонні викиди в повітря смол, пилу внаслідок роботи 

асфальтового заводу. 

� Переважання площ вирубаних лісових насаджень над 

відновленими. 

� Неорганізоване звалище несортованого сміття. 
� Відсутність місцевої програми збереження навколишнього 

середовища. 

� Непідготовленість водовідвідних споруд на автошляхах до 

пропуску талих і дощових вод. 

� Незадовільне функціонування та повна відсутність в окремих 

населених пунктах зливової мережі, інших систем водовідведення. 

� Вихід з ладу осушувальних систем 

OPPORTUNITIES THREATS 

� Запровадження організованої системи збирання та утилізації 

сміття. 

� Активізація загальнодержавної та регіональної екологічної 
політики. 

� Просування концепції ведення сільського господарства та 

інших видів економічної діяльності на умовах сталості. 

� Розвиток екологічної культури серед сільського населення. 

� Активізація уваги сільських громад до збереження природних 

принад місцевості. 

� Поширення агроекотуризму. 

� Розвиток системи забезпечення населення якісною питною 
водою 

� Тривалість процесу комерціалізації сільськогос-подарського 

виробництва без належної уваги до екологічних проблем 

агросередовища. 
� Посилення транспортних потоків на автодорозі «Київ-Чоп» та 

місцевих автошляхах. 

� Збереження неконтрольованих вирубок лісу та збільшення його 

захворюваності. 

� Продовження змін у кліматі. 

� Погіршення санітарно-гігієнічної ситуації в зв’язку зі 

збільшенням масштабів стихійних звалищ. 

� Погіршення здоров’я населення внаслідок низької якості води в 
селах без централізованого водопостачання. 

� Негативні тенденції у рослинному та тваринному світі, 

спричинені посиленням антропогенного впливу людини на 

навколишнє середовище. 

� Тривалість негативних явищ у взаємовідносинах «людина-

природа» на території сільської ради за відсутності належної 

інформаційно-виховної роботи та екологічної культури 

 



58
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2019

Існуючі екологічні проблеми потребують
термінового вирішення, особливо ті з них, які
мають антропогенне походження, оскільки
вони рівнозначно впливають як на екологічну
сторону якості життя населення територіаль-
ної громади, так і на стан навколишнього при-
родного середовища.

Для формування діагнозу стартових умов
реалізації екологічно спрямованих проектів на
сільських територіях необхідно врахувати існу-
ючі сильні та слабкі сторони екологічного се-
редовища. Проте об'єктивно необхідним для
розробки стратегічних напрямів вирішення
екологічних проблем є також прогнозування
потенційних можливостей та загроз розвитку
території. Поєднати ці завдання дозволяє ме-
тодологія SWOT-аналізу, матриця якого доз-
воляє розмежувати внутрішні та зовнішні чин-
ники.

ВИСНОВОК
Отже, слід зазначити, що екологія має без-

посередній вплив на розвиток сільських тери-
торій, адже від стану екологічної ситуації за-
лежить чимало чинників, які є важливими для
сільських територій. Відношення до екології та
до навколишнього середовища має виховува-
тись у населення, сільські жителі мають бути
вмотивовані дбати про екологічний стан своїх
населених пунктів, як шляхом заохочень, так і
шляхом покарань.

Завдяки забезпеченню екологічного балан-
су на сільських територіях дозволить диверси-
фікувати сільське господарство за рахунок
сільського зеленого туризму, займатись еколо-
гічно-чистим сільським господарством та зага-
лом покращити умови життя селян.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

The purpose of the article is to develop theoretical, methodological and practical recommendations for assessing the
economic security of enterprises. The system of assessing the economic security of enterprises is based on the calculation
of the integral index consisting of four stages: preparatory, expert evaluation of the choice of indicators on the basis of
the method of pairwise equation, calculation of the integral index of economic security, formation of the results of the
calculation of the integral indicator of economic security assessment. The peculiarities of conducting expert analysis
during the formation of a system of indicators of the integral indicator of economic security assessment on the basis of
the competence approach, taking into account the rank of positions, are considered. It is proved that in order to determine
the competence of experts it is necessary to evaluate the following qualities: competence, creativity, attitude to
examination, conformism, analyticity, collectivism, self-criticism, reliability. The construction of the Fishbone Diagram
of economic security factors has allowed the indicators to be determined by stimulants and stimulants. A system of
indicators of economic security assessment of enterprises is formed, consisting of four blocks: "Financial"; "Information";
"Personnel"; "Marketing". It is proved that the information base for calculating the integral indicator of economic security
assessment is the data of financial and statistical reporting of enterprises, the State Statistics Service of Ukraine, statistical
collections of committees and departments of state power, and the Ministry of Economy of Ukraine. The calculation of
integral indicator of economic security assessment is considered, which is considered as a quantitative measure of
enterprise activity, which provides economic protection for various components. The use of the integral indicator enables
to increase the objectivity of assessing the measures to ensure economic security, which directly affects the efficiency of
the insurance sector enterprises. Prospects for further research are the elaboration of a matrix of corrective measures for
relevant areas of change in the existing system of economic security management at enterprises.

Метою статті є розробка теоретичних, методологічних положень та практичних рекомендацій щодо оцінювання
економічної безпеки підприємств. Запропоновано систему оцінювання економічної безпеки підприємств на основі
розрахунку інтегрального показника, що складається з чотирьох етапів: підготовчий, експертна оцінка вибору по-
казників на засадах методу попарного рівняння, розрахунок інтегрального показника економічної безпеки, форму-
вання результатів розрахунку інтегрального показника оцінювання економічної безпеки. Розглянуто особливості
проведення експертного аналізу при формуванні системи показників інтегрального показника оцінювання еконо-
мічної безпеки на засадах компетентнісного підходу з урахуванням рангів посад. Доведено, що для визначення ком-
петенції експертів необхідно оцінити такі якості: компетенція, креативність, відношення до експертизи, конформізм,
аналітичність, колективізм, самокритичність, достовірність. Побудова Fishbone Diagram факторів економічної без-
пеки дозволила визначити показники стимуляторами та дестимулятори. Сформована система показників оцінюван-
ня економічної безпеки підприємств, що складається з чотирьох блоків: "Фінансова"; "Інформаційна"; "Кадрова";
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INTRODUCTION
The economic security strategy, when

formulating goals and indicating objects, should
include the characterization of external and
internal threats; definition of criteria and para-
meters (threshold values) of indicators charac-
terizing the interests of enterprises and meet the
requirements of economic security; development
of economic policy, including mechanisms of
factors that influence the state of economic secu-
rity; the line of action on the strategy implemen-
tation.

The study of the main approaches to assessing
the economic security level of enterprises confirms
that each of the methods we have reviewed has
certain limitations in the use, and therefore it does
not give us a possibility to fully and accurately
determine the existing situation [1—3]. Indicator
and resource-functional approaches are the most
widespread in order to assess the economic
security level [4—5]. In this case, assessing the
economic security is reduced to the assessment of
the quality of enterprises by comparing the value
of the indicators calculated for a certain given time
with the values of previous moments or critical
ones.

The purpose of the article is to develop theo-
retical, methodological and practical recommen-
dations for assessing the economic security of
enterprises.

The assessment system of economic security is
an important component of ensuring the economic
security of the insurance sector enterprises. It
makes sense to highlight the key parameters of the
economic security of a tourist enterprise, which
are gathered in 4 groups:

"Маркетингова". Доведено, що інформаційною базою для розрахунку інтегрального показника оцінювання еконо-
мічної безпеки є дані фінансової та статистичної звітності підприємств, Державної служби статистики України, ста-
тистичні збірники комітетів та департаментів державної влади, Міністерства економіки України. Наведено розраху-
нок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки, який розглядається як кількісна міра діяльності
підприємства, що забезпечує економічну захищеність за різними складовими. Застосування інтегрального показни-
ка дає можливість збільшити об'єктивність оцінки заходів забезпечення економічної безпеки, що безпосередньо впли-
ває на ефективність діяльності підприємств страхового сектору. Перспективами подальших досліджень є розробка
матриці коригуючих заходів релевантних напрямів зміни існуючої системи управління економічної безпеки на підприє-
мствах.

Key words: structural-logical model, economic security, controlling mechanism.
Ключові слова: структурно-логічна модель, економічна безпека, механізм управління.

Group 1 "Financial"  finS  (coverage ratio of losses
at the expense of reserves; coverage level of insured
losses; debt-to-equity ratio, D/E; profitability index
of insurance products; tax burden);

Group 2 "Personnel"  persS  (average wage index;
personnel development of the enterprise; coe-
fficient of personnel stability; coefficient of
managerial load; personnel turnover);

Group 3 "Informational"  infS  (level of technical
and informational support of the enterprise; level
of communication within the enterprise (level of
feedback); the level of introduction of Internet
technologies at the enterprise; coefficient of use
of e-commerce in the activity; ratio of the amount
of bonus payments for the ideas presented,
innovative proposals, new solutions to the total
amount of bonus payments per company);

Group 4 "Marketing"  markS  (novelty (renewal)
of the assortment of insurance services; business
reputation of the enterprise; market share,
controlled by the enterprise (by segments);
commitment of consumers of insurance services;
ratio of marketing costs to total costs).

In order to assess the state of economic security
of the insurance sector enterprises, a system of
indicators (key parameters) is needed. It would
create a formalized basis for making managerial
decisions that would express the strategic interests
of the enterprise and ensure an adequate level of
its economic security.

Development of the assessment system of
economic security, balanced from the standpoint
of accuracy, objectivity, relevancy, simplicity,
convenience and comprehensiveness is a complex
multidimensional process [6—7].
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Development of the assessment system of
economic security consists of 4 stages.

The first stage is preparatory. It is a formation
of the input data base of economic indicators for
calculating the integral indicator of economic
security assessment. From the analytic point of
view, it is an important stage for the accuracy of
the results obtained and the condition of the
operation of the enterprise.

Formation of an expert group on the basis of a
competency approach, taking into account the
rank of positions, makes it possible to form a group
that, in accordance with official duties, has the
opportunity to build a system of personnel
assessment in accordance with the objectives of the
enterprises. Specific requirements for members of
an expert group affect the principles of their
selection.

In order to determine the competence of
experts it is necessary to assess the following
qualities: competence, creativity, attitude to
examination, conformism, analyticity, collec-
tivism, self-criticism, authenticity [5].

Thus, the competence of an expert is the level
of his qualification. The competence of experts is
determined using the coefficient K, which is
calculated on the basis of judgments of experts on
the level of their awareness of problem solution

and disclosure of the typical sources of argumen-
tation of judgments [6].

The personal composition of the expert group
consists of the total number of applicants and is
formed from the most competent specialists who
can demonstrate the ability to predict and identify,
in our case, the patterns of the effectiveness of the
implementation of individual means of economic
security of enterprises.

For the purposes of study, the experts have been
selected on the basis of the considerations that the
employees of the higher and middle management
of enterprises at ε = 0,2 have the highest level of
awareness in the subject under study.

As experts, we have selected 10 officials from
different parts of the enterprise management. In
the formation of a system of indicators of
economic security assessment (S

firm
), an expert

analysis has been used. The result of its use is the
construction of the Fishbone Diagram system.
The approach makes it possible to determine
which indicators are incentives, and which ones
are disincentives (Fig. 1).

According to the Fishbone Diagram of the
assessment system of economic security of
enterprises (S

firm
),  15 factors of incentives

(Х.1.3,Х1.4,Х2.1,Х2.2,Х2.3,Х3.1,Х3.2,Х3.3,Х3.4,Х3.5,Х4.1,Х4.2,
Х4.3,Х4.4,Х4.5) and 5 factors of disincentives

Figure 1. Fishbone Diagram of the assessment system
of economic security of enterprises (S

firm
)

Source: formed by the author.
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(Х1.1,Х1.2,Х1.5,Х2.4,Х2.5) have been separated.
As we can see, each indicator has the same weight.
This approach is acceptable and enables to avoid
the problem of subjectivity of expert assessment
in the evaluations of the integral indicator.

On the basis of Ishikawa diagram, let us
determine the factors that affect economic
security. With the help of experts' assessment, on
the example of the component of economic
security, "Finance", five factors have been
separated (Х1.1 is a coverage ratio of losses at the
expense of reserves; coverage level of insured
losses; Х1.2 is a coverage level of insured losses;
Х1.3 is a debt-to-equity ratio, D/E; Х1.4 is a
profitability index of insurance products; Х1.5 is a
tax burden). The considered factors are ranked
according to the level of reduction of their
significance.

The third stage of the development of the
assessment system of economic security begins
with the division of indicators into groups.
Consequently, according to the determined expert
assessments of the indicators of economic security,
four groups have been formed according to the
characteristics of security: financial, personnel, in-
formational, marketing (Table 1).

The information base is the data of financial and
statistical reporting of enterprises, the State

Statistics Service of Ukraine, statistical collections
of committees and departments of state power, the
Ministry of Economy of Ukraine and enterprise
reporting for 2013—2017.

The generalized integral indicator of economic
security assessment S

firm
 is defined as the total value

of group integral indicators by the formula [8]:
 

ifirm
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ifirm SS ×= ∑
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β (1),

where  
iβ  is a coefficient of influence on the

value of group integral indicators of economic
security assessment;  ifirmS  is a group integral
indicator of economic security assessment; i is a
number of means of economic security.

Based on the established system of indicators
presented in Table 1, the calculation of the integral
indicator of economic security of enterprises is
carried out by the formula:
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where S
firm

 is a generalized integral indicator of
economic security assessment;  markpersfin IIII ,,, inf  are group
integral indicators of economic security assessment;
 

markpersfin ββββ ,,, inf  are coefficients of influence of group
integral indicators of economic security assessment of

Group integral 

indicators 
Indicators 

Indicator 

symbol 
Unit 

"Financial" 

 finS  

coverage ratio of losses at the expense of reserves Х1.1 ratio 

coverage level of insured losses Х1.2 ratio 

debt-to-equity ratio, D/E Х1.3 ratio 

profitability index of insurance products Х1.4 ratio 

tax burden Х1.5 ratio 

"Personnel"  

persS  

average wage index Х2.1 ratio 

personnel development of the enterprise Х2.2 ratio 

coefficient of personnel stability Х2.3 ratio 

coefficient of managerial load Х2.4 ratio 

personnel turnover Х2.5 ratio 

"Informational" 

infS  

level of technical and informational support of the 

enterprise 

Х3.1 ratio 

level of communication within the enterprise (level of 

feedback) 

Х3.2 ratio 

the level of introduction of Internet technologies at the 

enterprise 

Х3.3 ratio 

coefficient of use of e-commerce in the activity Х3.4 ratio 

ratio of the amount of bonus payments for the ideas 

presented, innovative proposals, new solutions to the 

total amount of bonus payments per company) 

Х3.5 ratio 

"Marketing" 

markS
 

novelty (renewal) of the assortment of insurance 

services 

Х4.1 ratio 

business reputation of the enterprise Х4.2 ratio 

market share, controlled by the enterprise (by 

segments) 

Х4.1 ratio 

commitment of consumers of insurance services Х4.1 ratio 

ratio of marketing costs to total costs Х4.1 ratio 

 

Table 1. Indicators for assessing the economic security of enterprises

Source: formed by the author.
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appropriate means (financial,
personnel, informational, marke-
ting); s

n
 are indicators of

economic security assessment; і is
a number of indicators of
economic security assessment; j is
a number of indicators of financial
means; е is a number of indicators
of personnel means; o is a number
of indicators of informational
means; u is a number of indicators
of marketing means.

Upper and lower limits for
the calculation of the integral
indicator of economic security
assessment S

firm
 are [0; 1].

In order to compare the
indicators of different groups,
we bring them to the
normalized form so that
changes take place in the range
from 0 to 1. For this purpose,
the formula [9] is used:

 1
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where x
i, j

 and l
i, j

 are initial
and normalized values of j-th
indicator for i-th enterprise; x

j
is an average value of indicator x

j
 in the sample; σ

(x
j
) is a corresponding standard deviation.
In order to calculate an average value (x

j
) and

standard deviation σ (x
j
), we use formulas [10]:

 

1

)(

)(, 1

2

,

1

,

+

−
==
∑∑
==

m

xx
x

m

x
x

m

i
jji

j

m

i
ji

j σ (4; 5).

Normalization of data enables to calculate the
generalized integral indicator of economic security
assessment through its components with the
corresponding weighting coefficients.

Here is an example of the calculation of the
group integral indicator of economic security
assessment on the example of the "Knyazha"
Insurance Company ("Княжа") according to the
proposed methodology.

In a formalized form, the matrix of the financial
component of economic security ( finS ) is:
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(6).

We will carry out the calculation of the
matrix of the financial component of economic
security ( finS ) using 'Data Analysis' package in MS
Excel:
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−−−
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−−

=

119,0611,0153,056,0

19,0178,0226,0554,0

611,078,01164,068,0

153,0226,0164,0125,0

56,0554,068,025,01

finS

According to the results of the calculation of
the matrix of the financial component of economic
security ( finS ), we can conclude: the most direct
significant functional correlation is between the
indicators "Profitability index of insurance
products" (x4) and "Tax burden" (x5), the most
inverse significant functional correlation is
between the indicators "Debt-to-equity ratio, D/
E" (x3) and "Profitability index of insurance
products" (x4).

Graphic interpretation of the integral indicator
of economic security assessment of the "Knyazha"
Insurance Company ("Княжа") is shown in figure
2.

Figure 2. Graphic interpretation of the integral indicator of economic
security assessment of the "Knyazha" Insurance Company

("Княжа")

Source: formed by the author.
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Integral indicator of economic security
assessment makes it possible to determine the
influence of group indicators on the integral
indicator, establishes functional correlations
between indicators. The level of functional
correlation between the indicators of economic
security can be differentiated into ranges of
values: inverse significant correlation  ∈ [-1;-0,5],
inverse average correlation  ∈ (-0,5;0), no
correlation — 0, direct average correlation

 ∈ (0;0,5], direct significant correlation  ∈ (0,5;1].
Graphically, the level of functional correlation
between the indicators of economic security in
three dimensional space can be traced from the
peak (in case of direct significant correlation)
to the trough (in case of inverse significant
correlation).

Based on the calculation of the integral
indicator of economic security and the established
assessment scale, the effectiveness of the
mechanism for managing economic security has
been determined. The scale of the integral
indicator for assessing the economic security of
enterprises is provided by four levels: high —

 ]1;7,0[∈firmS , medium — ]69,0;5,0[∈firmS ,  low —
 ]49,0;3,0[∈firmS , weak (limited) — ]29,0;0[∈firmS .

CONCLUSIONS
The calculation of the integral indicator of

economic security assessment, which is considered
as a quantitative measure of the enterprise, taking
into account the socio-economic state, has been
given. The use of the integral indicator enables to
increase the objectivity of assessing the measures
to ensure economic security, which directly affects
the efficiency of the insurance sector enterprises.
The prospects for further study are the develop-
ment of a matrix of corrective measures for
relevant directions of change in the existing system
of economic security management at enterprises.
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Ринок технічних культур, як і інші ринки сільськогосподарської продукції, функціонує не автономно, а в певно-
му економічному макросередовищі, в тісному поєднанні з іншими ланками економіки. Саме тому кардинальні зміни
в економічній політиці на макро- та галузевому рівнях суттєво впливають на його функціонування, на ефективність
розвитку галузей, які обслуговують його.

У статті здійснено комплексний аналіз ринку технічних культур в Україні, зокрема динаміки форм пропозицій
та попиту, спрогнозовано основні тенденції його подальшого розвитку.

Підвищення економічної ефективності вирощування і переробки, і як наслідок, функціонування повноцінного
ринку технічних культур — це комплексна і багатовекторна проблема, успішне вирішення якої потребує певного
часу, залучення інвестицій та можливе лише за умови поліпшення економічної ситуації в країні.

The market for technical crops, as well as other markets for agricultural products, does not function autonomously,
but in a certain economic macro environment, in close conjunction with other sectors of the economy. That is why the
dramatic changes in economic policy at the macro and sector levels significantly affect its functioning and the efficiency
of the industries that serve it.

The article provides a comprehensive analysis of the market of technical crops in Ukraine, in particular the dynamics
of supply and demand forms, and the main tendencies of its further development are predicted.

At the moment, sugar beets remain one of the least profitable crops in crop production. One of the main factors in reducing
sugar beet crops is the unfavorable situation on the Ukrainian sugar market, where prices are kept at an extremely low level,
despite the increase in production costs and despite the unfavorable economic conditions, the beet sugar complex continues to
increase sugar production and export. Sugar beet production has added value while grain is sent abroad only as raw material.
The domestic price of sugar in the country does not correspond to the costs of its processing, so only the partnership between
the sugar factory and the producer of raw materials can ensure the profitability of work in the sugar complex.

Despite the growth of sunflower production in the main producing countries of this culture, Ukraine remains the
world's largest producer of oilseeds. Support for high production rates and low domestic consumption allow domestic
products to provide more than 57% of the world trade volume of such products in 2018/2019 MY. A favorable price
situation and an attractive level of profitability will continue to stimulate farmers to grow sunflowers, breaking the crop
rotation and exhausting the soils.

Ukraine is a leader in soy production in Europe with a share of 45%. Such a large distribution of soya due to the
universality of its use as an important food, technical and fodder culture. This is due to the exceptionally favorable
combination of seeds of organic and mineral substances. In terms of the production of oilseeds in Ukraine, soybeans
yield only to sunflower seeds.

One of the factors of growing sown areas of rape is the increase in demand for it from the world agrarian market. In
addition, rape is a crop that during the period of the off-season gives the farmer working capital, since sales of this oil fall
by the end of June. In 2017, rape became the most profitable crop and allowed farmers to hedge and be more stable in the
event of sharp price fluctuations in other crops.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Від розвитку агропромислового виробниц-

тва залежить продовольча безпека держави,
рівень і якість забезпечення населення продук-
тами харчування, що безпосередньо впливає на
соціальне становище у суспільстві та здоров'я
нації загалом.

Аналізуючи світовий ринок рослинницької
продукції, можна впевнено стверджувати, що
найближчими роками перспективним зали-
шиться виробництво технічних культур.

В Україні на ринку цукру склалася непрос-
та ситуація. Висока собівартість виробництва
та низькі реалізаційні ціни призводять до відмо-
ви господарств від вирощування цукрових бу-
ряків. Під олійними культурами площі розши-
рюються, оскільки рентабельність їх виробниц-
тва досить висока. Вирішення даних проблеми
покладено в основу наукових досліджень цієї
статті.

Аналітичні матеріали статті базуються на
актуальних статистичних матеріалах, тому
одержані результати можуть бути використані
в подальших дослідженнях проблем розвитку
ринку технічних культур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню проблем формування та тенденції
розвитку ринку технічних культур України
значну увагу приділяли такі вчені-науковці:
Г. Жолобецький [1]. О.С. Заєць [21], С. Капшук
[3], Г. Квітка [4], М.Ю. Коденська [5], О. Мас-
лак [6; 7], П.Т. Саблук [8], О.М. Шпичак [9] та
ін.

Однак наукова аргументація зазначеної
проблеми потребує подальшого комплексного
вивчення, оскільки питання, які стосуються
виявлення впливу різних чинників на ефек-
тивність діяльності виробників технічних куль-
тур, функціонування і розвитку ринку цих
культур вимагають постійного моніторингу і
детального системного аналізу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є оцінювання сучасного

стану та визначення тенденції розвитку вітчиз-
няного ринку технічних культур у період транс-
формації АПК країни.

Increasing the economic efficiency of cultivation and processing, and as a result, the functioning of a full-fledged
market of technical crops is a complex and multi-vector problem, the successful resolution of which requires a certain
amount of time, attracting investment and possible only if the economic situation in the country improves.

Ключові слова: ринок технічних культур, експорт, імпорт, ефективність виробництва.
Key words: technical crop market, export, import, production efficiency.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аграрний сектор посідає важливе місце в

економіці України, тут виробляється 11—15%
валової продукції, 12—16% доданої вартості,
однак на галузі сектору припадає лише 3,7—
5,0% усіх інвестицій в економіку країни.
Сільське господарство України разом з інши-
ми складниками АПК забезпечує близько 30%
валового внутрішнього продукту, зайнятість
майже третини працюючого населення, вироб-
ництво 95% товарів масового вжитку, утриман-
ня сільської поселенської мережі з 13 млн жи-
телів [10].

За січень-серпень 2018 р. зовнішньоторгі-
вельний обіг продукції агропромислового ком-
плексу досяг 15 млрд доларів, з яких експорт
продукції аграрного сектору становить 11,5
млрд доларів, або 37,3% від загального експор-
ту України. Він зріс на 65,6 млн доларів порівню-
ючи з аналогічним періодом 2017 р. У трійці
лідерів експорту українських аграрних та хар-
чових товарів залишаються зернові — 36,6% від
загального аграрного експорту, олії — 25,1% та
насіння олійних культур — 9,4%. Ключовими
покупцями в регіональній структурі експорту є
країни Азії з часткою 43,6%, країни Європейсь-
кого союзу — 31,4% та Африки — 13,3% [11].

До негативних тенденцій розвитку ринку
сільськогосподарської продукції України до-
цільно віднести:

— зменшення валової продукції сільського
господарства за останні 28 років, особливо про-
дукції тваринництва;

— зростання сукупного індексу витрат на
виробництво продукції сільського господар-
ства на 119,8 % порівняно з попереднім роком,
у тому числі 113,6 % складали матеріально-
технічні ресурси промислового походження;

— істотне зниження обсягів реалізації окре-
мих видів продукції рослинництва, зокрема об-
сяг реалізації цукрових буряків у 1990 р. ста-
новив 44,3 млн т, а у 2018 р. знизився майже у
3,46 разу і становив 12,7 млн т.

Вирощування цукрових буряків та вироб-
ництво цукру завжди займало провідне місце в
економічному потенціалі агропромислового
комплексу України. Цукор називали одним з
головних стратегічних товарів, оскільки він
постійно займав 7—8 % від загального обсягу
експорту України.
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Внутрішній ринок цукру України штучно роз-
коловся на два великі сегменти: ринок цукру ви-
робників сировини з низькою собівартістю та ри-
нок цукрозаводів із високою собівартістю, а час-
то і збитковий. Насправді ринків більше. Ще фун-
кціонує ринок цукру постачальників матеріальних
ресурсів, донедавна діяв величезний ринок цукру
податкової інспекції — із низькими цінами на вході
й високими на виході. Виробники цукру змушені
були продавати продукцію за безцінь, прибутки ж
отримували торгові структури, які скуповували
цукор. У цих умовах на ціну цукру вже не вплива-
ють витрати на виробництво та збут продукції, ви-
готовленої на заводах, що й призводить до їх зу-
пинки, банкрутства й демонтування [12].

Нині цукрові буряки залишаються однією з
найменш прибуткових культур у рослинництві,
динаміку посівних площ, урожайності та вало-
вих зборів яких показано в таблиці 1.

Одним з основних факторів скорочення
посівів цукрових буряків є несприятлива ситу-
ація на українському ринку цукру, де ціни ут-
римуються на надзвичайно низькому рівні, не-
зважаючи на збільшення собівартості.

Низькі ціни на цукор не дозволяють цукро-
вим заводам платити відповідну ціну за буря-
ки, а виробники цієї культу-
ри змушені скорочувати по-
сіви.

Для забезпечення стало-
го розвитку бурякоцукро-
вої галузі потрібно виріши-
ти низку питань:

— забезпечити дієве
пільгове кредитування ви-
робників цукрових буряків
та цукру;

— порушити перед СОТ
питання необхідності від-

міни встановленої щорічної тарифної квоти на
пільгове ввезення в Україну цукру — сирцю з
тростини;

— врегулювати питання імпорту й експорту
цукру та цукромісних продуктів у рамках угод
про вільну торгівлю з країнами Євросоюзу;

— запровадити здешевлення вартості при-
родного газу та змінити порядок розрахунків
цукровими заводами (оплата має бути за фак-
том споживання).

Не дивлячись на несприятливі економічні
умови бурякоцукровий комплекс продовжує на-
рощувати виробництво цукру та його експорт.
На переробці врожаю 2018 р. працювало 42 цук-
рових заводи переробивши 13,6 млн т цукрових
буряків і виробили 1,82 млн т цукру [19].

За результатами 2018/2019 МР, лідером з
виробництва цукру в Україні став Крижопільсь-
кий цукровий завод, який виготовив 170,97 тис.
т цукру.

Друге місце посів Гайсинський цукровий
завод з показником в 120,8 тис. т цукру. Зами-
кає трійку лідерів Радехівський цукровий за-
вод — 108,49 тис. т цукру (табл. 2) [13].

За підсумками 2018 р. Україна експортува-
ла 586,5 тис. т цукру та отримала 217,09 млн дол.

Виробники 

Перероблено 

цукрових буряків, 

тис. т 

Вироблено 

цукру, тис. т 

ПрАТ «ПК «Поділля» - Крижопільський цукровий завод 1248,73 170,97 

ТОВ «ПК «Зоря Поділля» - Гайсинський цукровий завод 940,74 120,80 

ТзОВ «Радехівський цукор» - Радехівське виробництво 802,39 108,49 

ТзОВ «Радехівський цукор» - Чортківське виробництво 636,39 88,36 

ТзОВ «Радехівський цукор» - Хоростківське виробництво 571,56 78,97 

Філія «Яреськівський цукровий завод» 500,96 77,12 

ПАТ «Гнідавський цукровий завод» 457,66 71,73 

ТОВ «Наркевицький цукровий завод» 505,74 70,12 

ПАТ «Саливонківський цукровий завод» 521,49 67,75 

Філія «Жданівський цукровий завод» 411,61 58,17 

Таблиця 2. Найбільші виробники цукру в 2017/2018МР

Джерело: [13].

Таблиця 1. Динаміка посівних площ, урожайності, валових зборів
цукрових буряків і виробництва цукру

Джерело: [19].

Роки Площа посіву, тис. га 
Урожайність, 

ц/га 

Валовий збір, 

млн т 

Виробництво 

цукру, тис. т 

1990 1607,0 276,0 44,3 6791,2 

2001 995,2 182,6 15,5 1947,1 

2002 932,2 189,3 14,4 1621,1 

2003 814,1 201,2 13,3 2485,5 

2004 754,0 238,3 16,6 2147,1 

2005 674,0 248,2 15,5 2139,1 

2006 811,0 285,0 22,4 2597,1 

2007 584,0 291,0 17,0 1860,0 

2012 377,2 356,2 13.4 1575,5 

2013 320,0 313,6 10,0 1300,0 

2014 500,0 280,0 14,8 1810,0 

2015 530,0 324,0 16,5 2300,0 

2016 448,0 406,0 18,2 1800,0 

2017 281,0 404,0 13,7 2040,0 

2018 260,0 490,0 12,7 1750,0 
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валютної виручки. Зауважимо, що продукція
цукрових буряків має ще й додану вартість.
Адже це не тільки цукор, а затребувані також
меляса і сухий жом, в той час, як зерно відправ-
ляють за кордон лише як сировину.

Лідером серед експортерів вітчизняного
цукру в 2017/2018 МР, відвантаживши за кор-
дон 138,5 тис. т солодкого піску майже на 55,55 млн
доларів став ТзОВ "Радехівський цукор". На
другому місці ТОВ "Цукорагропром" — 93,0 тис.

т цукру (40,65 млн доларів). А замикає трійку
ПрАТ "Продовольча компанія "Поділля" —
80,4 тис. т цукру (27,66 млн доларів) (табл. 3).

За оцінками НАЦУ "Укрцукор" експортні
поставки в 2018/2019 МР очікуються на рівні
минулого року — близько 500—600 тис. т цук-
ру, а основними країнами-імпортерами зали-
шаться Узбекистан, Туреччина та Азербайджан.

Практика кращих сільськогосподарських
підприємств України підтверджує, що не дивля-
чись на проблеми, пов'язані з виробництвом цук-
рових буряків, цукрова галузь таки приносить
прибутки. Проаналізувавши виробництво цукро-
вих буряків в ФГ "Агрофірма "Базис" Умансько-
го району Черкаської області, ми дійшли виснов-
ку, що при підтримці цукрових заводів виробниц-
тво цукрових буряків дає прибутки (табл. 4).

У 2018 р. господарство переробляло цукро-
ву сировину на давальницьких умовах. Завезли

Експортери тис. т 
млн 

доларів 

ТзОВ «Радехівський цукор» 138,5 55,55 

ТОВ «Цукорагропром» 93,0 40,65 

ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» 80,4 27,66 

ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 35,5 13,38 

ТОВ «Новооржицький цукровий завод» 34,9 13,64 

Джерело: [14].

Таблиця 3. Найбільші експортери цукру
в 2017/2018 МР

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Площа, га 110 130 210 220 230 230 

Урожайність, ц/га 460 562 593 552 570 639 

Вироблено цукрових буряків, ц 50594 73074 124530 121398 131227 14709 

Виробничі затрати на 1 га, грн  11163 16219 45260 26150 57821 53318 

Повна собівартість 1 ц, грн  29,25 32,67 81,33 53,25 89,48 83,00 

Ціна реалізації 1 ц, грн  36,64 55,91 82,25 97,96 112,29 93,00 

Прибуток на 1 ц, грн 7,39 23,24 0,92 44,71 22,81 10,00 

Прибуток на 1 га, грн  3400 13086 545 24672 13013 6343,7 

Рівень рентабельності, % 25,3 71,1 1,1 84,0 25,5 11,9 

Таблиця 4. Економічна ефективність виробництва цукрових буряків у
ФГ "Агрофірма "Базис" Уманського району Черкаської області

Джерело: статистична та бухгалтерська звітність ФГ "Агрофірма "Базис" Уманського району Черкаської області.

Дата 
Прийнято Вихід 

продукції, т 

Кількість цукру, що підлягає 

передачі, т 

Вироблено кормової 

патоки, т 

Жом свіжий в 

заліковій вазі, т к-сть, т цукристість 

08.11.2018 211,332 15,5 32,228 13,767 20,327 171,179 

08.11.2018 628,307 15,0 82,183 39,179 22,643 508,929 

08.11.2018 646,842 15,7 83,313 42,885 20,320 523,942 

08.11.2018 490,045 15,8 63,118 32,757 18,622 396,936 

08.11.2018 431,434 15,4 28,887 13,157 9,453 164,293 

08.11.2018 777,696 17,1 90,057 57,749 28,075 629,856 

08.11.2018 528,307 17,1 83,204 41,026 30,387 447,458 

08.11.2018 446,108 16,9 72,807 33,200 25,677 368,165 

08.11.2018 615,783 15,3 94,602 40,625 22,345 515,727 

08.11.2018 757,019 16,6 88,904 49,823 20,091 567,028 

08.11.2018 791,023 16,0 103,182 49,762 27,076 592,750 

08.11.2018 516,090 16,3 75,375 43,266 24,296 503,327 

08.11.2018 132,395 16,4 7,870 3,528 1,582 40,676 

08.11.2018 658,614 13,8 104,266 38,036 35,947 556,728 

08.11.2018 1127,351 16,8 143,032 79,446 47,384 890,517 

08.11.2018 802,711 15,4 97,198 50,312 32,010 630,847 

08.11.2018 634,542 15,6 90,485 41,725 24,176 513,979 

08.11.2018 753,234 17,0 98,115 58,037 23,484 638,257 

08.11.2018 560,351 17,1 75,464 39,023 20,232 454,151 

08.11.2018 569,646 16,9 70,351 41,641 17,773 461,413 

08.11.2018 253,075 16,0 38,417 17,209 8,984 204,991 

08.11.2018 1057,119 17,1 144,930 78,497 40,382 396,525 

08.11.2018 1320,216 15,8 195,545 90,481 40,378 1093,729 

Разом 14709,240  1963,533 995,131 561,644 11740 

Таблиця 5. Акт переробки цукрового буряка на давальницьких умовах, отриманого
від ФГ "Агрофірма "Базис" Уманського району Черкаської області

Джерело: побудовано на основі первинних документів бухгалтерського обліку ФГ "Агрофірма "Базис" Уманського району
Черкаської області.
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на завод 14709 т цукрової сировини з цукрист-
істю близько 15,4%, то фермерське господар-
ство отримало від Гайсинського цукрового за-
воду 995,131 т цукру, 1093 т жому в свіжій зал-
іковій вазі, 561,644 т кормової патоки (табл. 5).

Через погодні умови у 2018 р. була низька
цукристість буряків. Завод передав замовнику
ФГ "Агрофірма "Базис" за кожну тонну зданих
цукрових буряків при базисній цукристості
16,0% по 68 кг цукру-піску. При умовах прода-
жу всієї продукції: цукор, меляса, жом рента-
бельність виробництва цукрових буряків у ФГ
"Агрофірма "Базис" Уманського району Чер-
каської області буде становити 11,9%.

Цукрові буряки — це високозатратна культу-
ра. На гектар потрібно вкласти понад 30—45 тис.
грн, не кожне господарство має такі обігові кош-
ти, а кредитні ставки банків надто високі. Отже,
потрібно розвивати вертикально інтегровані
структури. На Вінниччині в загальній площі посівів
цукрових буряків частка вертикально-інтегрова-
них становить приблизно 75%. Вони співпрацюють
з господарствами своєї сировинної зони. Тільки
партнерські відносини між цукровим заводом і ви-
робником сировини можуть забезпечити прибут-
ковість роботи в цукровому комплексі.

За даними департаменту агропромислово-
го розвитку Вінницької облдержадміністрації
у 2017 р. область переробила понад 3 млн т цук-
рових буряків виробивши 445 тис. т цукру. Об-
ласть зібрала по 495 ц з га солодких коренів.
НАЦУ "Укрцукор" інформує, що така тенден-
ція загальна по Україні [15, с. 5].

Так, ПАТ "Гнідавський цукровий завод", що
у Луцьку, працюючи на давальницькій сировині
сформував в аграріїв економічний інтерес до
вирощування солодких коренів для заводу.

Юридичні особи отримували від заводу цу-
кор (72 кг за тонну зданої сировини, плюс
перерахунок за цукристість, що дає близько
1000 грн за тонну), меляса, жом. Окрім того, оп-
лачували вантажні перевезення здавачам сиро-
вини, господарства яких перебували в зоні 70
км від заводу. У 2016р. "сировинний радіус"
збільшили до 100 км і платить за кожну пере-
везену тону буряків по 10 кг цукру. Тому на
завод надходить цукрова сировина із 16 районів
Волинської, Рівненської, Львівської областей.

Здають солодкі корені волинянам і приватні
господарства, заготівельні пункти, навіть ок-
ремі селяни, які вирощують буряки на приват-
них садибах по 15—30 соток [16, с. 6].

В Європі теж жоден цукровий завод не має
власних аграрних цехів. Солодкі корені їм по-
стачають фермери. За оцінками фахівців ПАТ
"Гнідавський цукровий завод" випускає 90%
продукції Європейської якості.

Складається ситуація, за якої переробники
не мають можливості підвищити ціну на цукрові
буряки, яка б забезпечила сільськогосподарсь-
ким виробникам достатню прибутковість виро-
щування цукрової сировини, бо самі будуть
збиткові, адже внутрішня ціна на цукор в країні
не відповідає затратам на його переробку. А
зниження собівартості вирощування цукрових
буряків у сільськогосподарських виробників
наразі внаслідок зростання цін на технічні за-
соби, нафтопродукти, мінеральні добрива та
інші матеріальні ресурси можливе лише за ра-
хунок розширення ринку збуту цукру.

Вирощування соняшнику завжди було тра-
диційною галуззю сільськогосподарського ви-
робництва України і важливою складовою
стратегії економічного розвитку держави.

Соняшник належить до трійки найпошире-
ніших у світовому виробництві олійних культур
та має значний вплив на загальний олійний ба-
ланс. Обсяги виробництва соняшнику поступа-
ються таким олійним культурам, як соєві боби
та ріпак. Світове виробництво олійного насіння
у 2018/2019 МР перевищить 554 млн т. Водно-
час частка соєвих бобів становила — 60%, ріпа-
ку — 12%, тоді як соняшнику — лише 8% (табл. 6).

За прогнозами USDA у 2018/2019 МР вироб-
ництво насіння соняшнику в Україні збільшить-
ся на 9,5% порівняно з попереднім маркетин-
говим роком — до 15 млн т. Експорт насіння соняш-
нику в 2018/2019 МР має зрости в 2,6 рази — до
100 тис. т [17].

Незважаючи на деяке збільшення обсягів
внутрішнього споживання (590 тис. т, очікува-
них в 2018/2019 МР, проти 585 тис. т у 2017/2018
МР), суттєве збільшення показників виробниц-
тва призведе до помітного зростання пере-
хідних запасів соняшникової олії в Україні за
підсумком поточного сезону (130 тис. т, про-

Таблиця 6. Динаміка світового виробництва соняшнику

Джерело: [19].

Показники 2005/2006 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Посівна площа, 

млн га 

22,7 23,1 24,6 23,6 24,0 23,2 23,3 25,2 25,8 

Виробництво, 

млн т 

29,9 32,7 38,7 35,0 41,5 39,3 40,3 47,6 46,4 

Урожайність, 

т/га 

1,3 1,4 1,6 1,5 1,7 1,7 1,73 1,89 1,80 

 



70
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2019

гнозованих у фіналі 2018/2019 МР, проти 83 тис.
т в 2017/2018 МР) [18].

Не дивлячись на зростання виробництва со-
няшнику в основних країнах — виробниках цієї
культури, Україна залишається найбільшим
світовим виробником олійного насіння. Приве-

дені дані свідчать (табл. 7), що підтримка висо-
ких темпів виробництва та невисокі обсяги
внутрішнього споживання дозволять вітчиз-
няній продукції забезпечити більше 57% світо-
вого обсягу торгівлі такою продукцією в 2018/
2019 МР.

Світове споживання соняшнику зростати-
ме. Основними покупцями української соняш-
никової олії на глобальному ринку в поточно-
му сезоні залишатимуться, з високою ймовірн-
істю, країни Східної Азії, а саме Китай та Індія.
Окрім цього, одним із ключових ринків збуту
такої продукції для українських експортерів
продовжують бути країни Європейського Со-
юзу.

Зацікавленість аграріїв соняшником пояс-
нюється його високою рентабельністю. За тра-
диційної технології вирощування соняшнику
загальні витрати на 1 га 2018 р. в середньому
становили 14 тис. грн. Отримуючи врожайність
25 ц/га, собівартість 1т продукції станови-
тиме 5,6 тис. грн. За ціни продажу продукції на
рівні 10 тис. грн/т, доходи з одного гектара ста-
новитимуть 11 тисяч гривень, що забезпечить
рентабельність на рівні 79%.

Економічні результати по виробництву со-
няшнику в ФГ "Агрофірма "Базис" Уманського
району Черкаської області підтверджують ви-

соку економічну віддачу (табл. 8).
У 2018 р. підприємство одержало ви-

сокий врожай соняшника — 36,0 ц/га, що
більше ніж в 2014 р. на 7 ц. Тому прибу-
ток на один гектар у 2018 р. становив 9615
грн або у 2 рази більше 2014 року. Проте
собівартість за цей же період зросла у 3
рази, а ціна лише у 2 рази в результаті
рівень рентабельності менший протягом
досліджуваного періоду на 98 в.п.

Отже, сприятлива цінова ситуація та
привабливий рівень рентабельності й на-
далі стимулюватимуть аграріїв до виро-
щування соняшнику, порушуючи цим
сівозміни та виснажуючи грунти.

Культура ХХІ ст. — соя. За посівни-
ми площами і валовими збо-рами зерна
соя є головною бобовою культурою
світу. Вирощують її більше 40 країн на за-

гальній площі понад 50 млн га.
Таке велике поширення сої по-

яснюється універсальністю її ви-
користання як важливої продо-
вольчої, технічної і кормової
культури. Зумовлено це винятко-
во сприятливим поєднанням у
насінні органічних і мінеральних
речовин.

Джерело: [18].

Таблиця 7. Соняшникова олія: ключові світові
виробники та експортери, млн тонн

Країна 2016/17 2017/18 
2018/19 

прогноз 

Виробництво    

Україна 6,351 5,891 6,235 

Росія 4,171 4,130 4,295 

Європейський Союз 3,338 3,634 3,676 

Аргентина 1,288 1,465 1,465 

Туреччина 0,761 0,890 0,912 

Інші 2,256 2,377 2,523 

Всього 18,165 18,387 19,106 

Україна, частка в 

світовому обсязі 
виробництва 

35,0% 32,0% 32,6% 

Експорт    

Україна 5,851 5,350 5,600 

Росія 2,781 2,250 2,100 

Аргентина 0,770 0,765 0,735 

Європейський Союз 0,459 0,480 0,490 

Туреччина 0,635 0,390 0,370 

Інші 0,513 0,511 0,497 

Всього 10,406 9,746 9,792 

Україна, частка в 

світовому обсязі 

експорту 

56,2% 54,9% 57,2% 

 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Площа, га 431 464 535 450 426 

Урожайність, ц з 1 га 29,0 31,9 21,2 24,0 36,0 

Валовий збір, ц 12504 14813 11337 10787 17348 

Витрати на 1 га, грн  5904 10562 14245 16118 13839 

Виручка від реалізації, 

тис грн  

3496 9934 6063 13505 15893 

Ціна реалізації 1 ц, грн  471,33 794,02 900,08 898,11 916,70 

Собівартість 1ц 

реалізованої продукції, 

тис. грн  

1501,0 6263,0 2506,0 10261,0 11797,0 

Повна собівартість 1ц 

реалізованої продукції, 

тис. грн 

202,37 500,55 372,03 682,38 680,45 

Прибуток на 1ц, грн 269,0 293,47 528,05 215,73 236,25 

Прибуток на 1 га, грн 4629 7913 6648 7208 9615 

Рівень рентабельності, 

% 

133,0 58,7 142,0 31,6 34,7 

Таблиця 8. Економічна ефективність вирощування
соняшнику в ФГ "Агрофірма "Базис" Уманського

району Черкаської області

Джерело: статистична та бухгалтерська звітність ФГ "Агрофірма "Ба-
зис" Уманського району Черкаської області

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Посівна 

площа, га 

1037 1110 1411 1337 1793 2136 1846 

Валовий збір, 

тис. га 

1680 2264 2405 2741 3882 3931 4265 

Урожайність, 

ц/га 

16,2 20,4 17,0 20,5 21,6 18,4 23,1 

Таблиця 9. Динаміка виробництва сої в Україні

Джерело: [22].
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За обсягами виробництва олійних культур
в Україні соя поступається тільки соняшнику.
Посівні площі та валові збори під цією культу-
рою із кожним роком збільшуються. Якщо у
1990 році з площі 93 тис. га було зібрано біля
100 тис. т зерна сої при врожайності 1,3 т/га,
то у 2017 році з площі 1,9 млн га зібрано 3,8 млн
т при врожайності 1,9 т/га.

Слід відмітити, що в 1990 р. соя в структурі
посівних площ займала 0,3%, в 2011 р. — 3%, а в
2017 — 7,1%, в 2018 році дещо знизилась і ста-
новила 6,2%.

Основною причиною цьогорічного суттєво-
го скорочення площ під соєю стали "соєві прав-
ки" Закону України № 2245-VIII від 21 грудня
2017 року [20], відповідно до яких з 1 вересня
2018 року до 31 грудня 2021 року скасовується
бюджетне відшкодування ПДВ при експорті
соєвих бобів. Станом на 30 серпня, Президент
України підписав законопроект №7403-д [21],
яким скасовується норма щодо невідшкодуван-
ня ПДВ при експорті сої, насіння свиріпи та
ріпаку для виробників, які самостійно постав-
ляють ці культури за кордон. Даний законопро-
ект сприятиме відновленню зацікавленості то-
варовиробників у вирощуванні цієї культури,
зокрема, стабілізування площ посівів та вироб-
ництва цієї культури у 2019 році.

Україна є лідером з виробництва сої в
Європі з часткою 45%. Однак за показниками
врожайності відстає від інших європейських
країн. Врожайність сої в Україні в середньому
за останні роки становила 1,96 т/га.

Основними зовнішніми споживачами украї-
нських соєвих бобів з початку 2016/2017 МР є
Туреччина, Іран і Єгипет, соєвої олії — Польща
і Індія. Соєвий шрот/макуха українського по-
ходження імпортується в основному геогра-
фічно близькими Угорщиною, Білоруссю,
Францією і Грузією [23].

Характеризуючи світовий баланс сої (табл.
10), слід відзначити, що Україна займає лише
восьме місце у світовому рейтингу її виробників.

Відношення обсягів експорту сої до обсягів
її виробництва в Україні є найвищим з переліку
лідерів країн-виробників — понад дві третини
за результатами 2016/2017 МР. У Канади даний
показник становить близько 60%, Бразилії та
Парагваю — 55, США — 50 %. Аргентина ви-
робляє сої у 12 разів більше від України, проте
експортує лише у 4 рази більше. Досить пока-
зовим є досвід Китаю і, особливо, Росії. Отже,
більшість країн намагаються забезпечити пере-
робку вирощеної сої на власній території. На-
томість, рівень переробки сої в Україні в остан-
ні роки знижується. Серед причин треба виді-
лити як зменшення поголів'я худоби, і, як на-
слідок, зниження потреби у використанні сої
на корми, так і відносна дорожнеча сої як ком-
поненти кормів порівняно з іншими їх складо-
вими. Тому вітчизняна соя спрямовується на
експорт, а на корми використовуються дешевші
інгредієнти.

Ринок ріпаку впродовж багатьох років за-
лишається одним із найбільш непередбачуваних
із точки зору формування попиту і пропозиції.
Адже основний попит на культуру формує
зовнішній ринок, а пропозиція досить суттєво
залежить від вітчизняних погодно-кліматичних
умов виробництва і внутрішніх закупівельних
цін. Вплив аграрія на кожен із вказаних вище
факторів є мінімальним, а відтак, кон'юнктура
визначальним чином впливає на стан розвитку
ринку ріпаку.

Одним із чинників зростання посівних площ
ріпаку є підвищення попиту на нього з боку
світового аграрного ринку. Так, за даними ана-
лізу інформаційно-аналітичного статистично-
го звіту USDA "Oilseeds: World Markets and
Trade" за червень 2018 р., вже третій маркетин-
говий сезон відбувається зростання попиту
світового ринку на ріпак і продукти його пере-
робки. Вказаний тренд на вітчизняному ринку
безпосередньо відображується у зростанні по-
сівних площ, що за порівняно сприятливих по-
годних умов та підвищення урожайності зумо-
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Виробництво 116,9 114,1 57,8 12,9 11,0 10,7 6,6 4,3 3,1 

Імпорт 0,6 0,3 1,7 93,5 0,1 0,0 0,5 0,0 2,2 

Внутрішнє споживання 55,5 44,3 47,8 102,8 10,3 3,9 2,5 1,4 5,0 

- % до виробництва 47,5 38,8 82,7 796,9 93,9 36,7 37,7 31,5 157,9 

Експорт 59,2 63,1 7,0 0,1 0,3 6,1 4,1 2,9 0,4 

% до виробництва 50,6 55,3 12,2 0,9 2,4 57,4 62,6 67,8 12,0 

 Джерело: [24].

Таблиця 10. Окремі показники топ-9 виробників сої у світі у 2016/2017 МР, млн т
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вило збільшення обсягів виробництва ріпаку.
Зокрема, посівні площі збільшилися із 455 тис.
га у 2016 р. до 789 тис. га у 2017 р. та сягнули
майже 1 млн га в 2018 р. [25].

Поряд із розширенням посівних площ спо-
стерігається і стійке зростання урожайності
вирощування ріпаку. Впродовж 2015—2017 рр.
середня урожайність підвищилася із 2,59 т/га
до 2,79 т/га, що збільшило обсяги його валово-
го виробництва, відповідно, із 1737,6 тис. т до
2194,8 тис. т, або майже в 1,3 разу (табл. 11).

Згідно зі звітом Держслужби статистики
України, посівна площа озимого ріпаку під уро-
жай 2019 р. становить 1,3 млн га, що на 28% пе-
ревищило торішній показник, і це максималь-
ний рівень за останні роки.

За останні роки виробництво ріпаку зрос-
ло до рівня майже 2,2 млн т, що дозволяє відне-
сти нашу країну поряд з іншими до одного із
провідних світових його постачальників.

Найбільшими виробниками насіння ріпаку
в світі є ЄС, Канада, Китай та Індія. Разом його
виробництво в цих країнах, за прогнозами ана-
літиків USDA у 2018/2019 МР, становитиме
близько 63,6 млн т, або 84,7% від загальносві-
тового рівня. Левова частка формування світо-
вого ринку насіння ріпаку припадатиме на краї-
ни ЄС, де очікуване його виробництво досягне
майже 21,8 млн т. Прогнозованим є зростання
імпорту насіння ріпаку зі сторони Китаю,
Японії і ЄС, що зумовлено збереженням трен-
ду на підвищення обсягів внутрішнього його
споживання у вказаних країнах. При цьому для
вітчизняних експортерів важливою нішею
світового аграрного ринку є не лише насіння,
але й продукти його переробки — олія та шрот.
Аналіз двох останніх перерахованих напрямів
вказує на те, що світове внутрішнє споживан-
ня ріпакової олії і шроту продовжить зроста-
ти, що зумовить збільшення обсягів торгівлі
цими продуктами [19].

Україна на світовому ринку займає досить
стійкі позиції. За результатами 2016/2017 МР

на світовий ринок було по-
ставлено 1,2 млн т ріпаку. Го-
ловним ринком збуту для ук-
раїнської олійної вже тради-
ційно є країни ЄС, які займа-
ють 98% від загального обся-
гу експорту. За даними Де-

партаменту фітосанітарної безпеки, контролю
в сфері насінництва та розсадництва Держп-
родспоживслужби, станом на 17 січня 2018
року з початку поточного МР відвантажено на
експорт вже 2 млн тонн ріпаку, що на 0,8 млн
тонн більше, ніж за весь 2016/2017 МР, що
свідчить про стабільно високий рівень попиту
на культуру (табл. 12).

Україна залишається основною країною, у
якій 2018/2019 МР прогнозується зростання
виробництва ріпаку. Нагадаємо, через не-
сприятливі погодні умови (посуху в Канаді, Ав-
стралії та Північній Америці та морози в ЄС) у
низці ключових країн-виробників прогнозуєть-
ся скорочення як виробництва, так і обсягів
експорту насіння цієї олійної культури, що вже
кілька років поспіль стає причиною напруже-
ного світового балансу. Враховуючи цей погод-
ний фактор, який проявляється в останні роки
досить часто, Україна має великі шанси нарос-
тити обсяги виробництва ріпаку, закріпити ста-
тус надійного постачальника та значно розши-
рити існуючу географію експорту. Цьому
сприяє економічна ефективність його вироб-
ництва (табл. 13).

Крім того, ріпак є культурою, яка в період
міжсезоння дає фермеру обігові кошти, адже
продажі даної олійної припадають на кінець
червня. Враховуючи попередні дані, у 2017 році
ріпак став найприбутковішою культурою та дав
можливість агровиробникам, які вирощують
інші культури хеджуватися та бути більш
стійким при виникненні різких цінових коли-
вань на інші культури.

ВИСНОВОК
Підвищення економічної ефективності виро-

щування і переробки, і як наслідок, функціону-
вання повноцінного ринку технічних культур —
це комплексна і багатовекторна проблема, успі-
шне вирішення якої потребує певного часу, за-
лучення інвестицій та можливе лише за умови
поліпшення економічної ситуації в країні.

Показники 2000 р. 2010 р. 2013 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Посівна площа, тис. га 214 907 1017 682 455 789,1 1000,0 

Валовий збір, тис. га 131,8 1469,7 2351,7 1737,6 1153,9 2194,8 2700,0 

Урожайність, т/га 0,84 1,70 2,36 2,59 2,57 2,79 2,61 

Таблиця 11. Динаміка виробництва ріпаку в Україні

Джерело: [19].

Показники 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Експорт з України 2,2 1,9 1,4 1,2 2,2 2,1 

Світовий експорт 14,9 14,6 14,3 16,0 16,9 17,0 

% до світового 14,8 13,0 9,8 7,5 13,0 12,3 

 

Таблиця 12. Місце України у світовій торгівлі ріпаком, млн т

Джерело: [25].
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Державна політика повинна
спрямовуватись на забезпечення
раціонального використання наяв-
них економічних та природних ре-
сурсів при формуванні ринку тех-
нічних культур та експортного по-
тенціалу. Розвиток вітчизняної
економіки, в тому числі і ринку
технічних культур, на даному етапі
обмежується експортом сільсько-
господарської сировини та мізер-
ними обсягами готової продукції
з доданою вартістю.

Високотоварне виробництво
експортоорієнтовних технічних
культур, під якими стрімко розши-
рювались площі, призвело до зу-
божіння населення, особливо сільського, в той
час, як міжнародні трейдери отримували
надійні прибутки завдячуючи українським зем-
лям. Тому уряд повинен розробляти та впро-
ваджувати програми розвитку сімейних ферм,
підтримувати малий і середній бізнес, тим са-
мим формуючи в перспективі середній клас та
віддаючи перевагу соціальному захисту насе-
лення країни.
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF LAND USE IN THE FRAMEWORK
OF THE SUSTAINABLE (BALANCED) DEVELOPMENT OF VINNITKA REGION

Статтю присвячено обгрунтуванню параметрів екологічної стійкості Вінницької області. Встановлено, що
Вінницька область характеризується високою щільністю населення та розвиненою структурою сільськогосподарсь-
кого виробництва. Детально проаналізовано існуючу структуру земельного фонду України та Вінницької області.
Визначено основні тенденції зміни в структурі землекористувань України та Вінницької області. Обчислено ступінь
сільськогосподарської освоєності території Вінницької області. Встановлено рівень розораності території та рівень
розораності сільськогосподарських угідь в області. Вказано на суттєві диспропорції в структурі землекористування
Вінницької області. Обгрунтовано базові напрями сталого (збалансованого) розвитку землекористування в регіоні.
Встановлено доцільність дотримання оптимальної структури земельного фонду в Україні та в регіоні.

Розглянуто основні параметри екологічної стійкості територій та земель. Обгрунтовано поняття потенціал еко-
логічної стійкості земель. Оцінено екологічну стійкість земельних угідь Вінницької області за методичним підходом
Будзяк О.С. Розкрито шляхи формування екологічної стійкості земель природного, продуктивного та техногенного
типів. Обчислено динаміку зміни екологічної стійкості земель Вінницької області.

Відмічено, що землі Вінницької області перебувають на нижньому рівні екологічної стійкості. Встановлено, що
збереження існуючих тенденцій землекористування у Вінницькій області призведе лише до повільного підвищення
екологічної стійкості її території. Рекомендовано проводити діагностику стану земель за рівнем екологічної стійкості.
Для пришвидшення темпів вирішення еколого-економічних проблем землекористування у Вінницькій області запро-
вадити управління екологічною стійкістю земель та перейти до збалансованого управління земельними ресурсами.

The article is devoted to the substantiation of the parameters of environmental sustainability of Vinnitsa region. It is
established that Vinnitsa region is characterized by a high population density and a developed structure of agricultural
production. The existing structure of the land fund of Ukraine and Vinnytsia region is analyzed in detail. The main trends
in changes in the structure of land use in Ukraine and Vinnitsa region are identified. Calculated the degree of agricultural
development of the region. The level of plowing of the territory and the level of plowing of agricultural land in the region.
Indicated significant disparities in the structure of land use in Vinnytsia region. Grounded basic directions of sustainable
(balanced) development of land use in the region. The expediency of compliance with the optimal structure of the land
fund in Ukraine and in the region has been established.
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ВСТУП
За останні 25 років відбулися кардинальні

зміни у сфері земельних відносин, які вплину-
ли на формування сучасного стану землекори-
стування. Поряд з державною та колективною
формою власності на землю, з'явились кому-
нальна та приватна форми власності. На зміну
радгоспам та колгоспам сформувались сіль-
ськогосподарські підприємства (в тому числі й
агрохолдинги), фермерські та селянські госпо-
дарства. Разом з тим змінилася відбулись зміни
і в структурі посівів та структурі виробництва
сільськогосподарської продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти економічних проблем земле-
користування в рамках сталого (збалансовано-
го) розвитку розглядаються в працях вчених:
Будзяка В.М., Добряка Д.С., Третяка А.М., Со-
хнича А.Я. та ін. Розробка тематик пов'язаних
з екологічними питаннями землекористування
в умовах збалансованого розвитку висвітлені
в роботах: Будзяк О.С., Шкуратова О.І., Чу-
довської В.А. та ін. Однак питання збалансу-
вання структури угідь земельного фонду ре-
гіону та їх екологічна стійкість залишаються
актуальними та потребують додаткових дослі-
джень на сучасному етапі.

The main parameters of ecological sustainability of territories and lands are considered. The concept of the potential
of ecological sustainability of lands is substantiated. The environmental sustainability of land in the Vinnitsa region is
estimated by the methodical approach Budzyak O.S. The ways of formation of ecological sustainability of lands of natural,
productive and technogenic types are revealed. The dynamics of changes in the environmental sustainability of the lands
of Vinnitsa region are calculated.

It is noted that the lands of Vinnitsa region are at the lower level of environmental sustainability. It has been established
that the preservation of the existing tendencies of land use in the Vinnitsa region will only lead to a slow increase in the
environmental sustainability of its territory. It is recommended to diagnose the state of the land according to the level of
environmental sustainability To accelerate the pace of solving environmental and economic problems of land use in the
Vinnytsia region, it is recommended to introduce management of environmental sustainability of land and move to a
balanced land management.

Ключові слова: земля, землекористування, сталий (збалансований) розвиток, екологічна
стійкість земель, екологічний потенціал стійкості земель.

Key words: land, land use, sustainable (balanced) development, ecological sustainability of lands,
ecological potential of sustainability of lands.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку землекористуван-

ня України має на ряду з позитивними момен-
тами і ті, які потребують негайного вирішення.
Адже невирішеними залишились проблеми у
сфері землекористування багатьох регіонів
країни, зокрема, деградація та забруднення зе-
мель, які стають причинами багатьох екологіч-
них проблем.

Вчені України попереджають, що в недале-
кому майбутньому проблеми екології затьма-
рять усі інші, хоч якими б великими й важливи-
ми вони не були. За розрахунками незалежних
експертів України, на вирішення екологічних
проблем доведеться витратити 1—1,5 трлн дол.
США, і роботи повинні тривати 8—10 років [1,
с. 143].

Вінницька область серед інших областей
України виділяється своєю густонаселеністю та
розвиненою структурою сільськогосподарсь-
кого виробництва, тому розгляд еколого-еко-
номічних проблем землекористування в кон-
тексті збалансованого розвитку регіону на тлі
існуючих екологічних проблем є надзвичайно
актуальним.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є порівняльний

аналіз існуючої структури землекористувань та
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оцінювання стану земель, а також розробка
пропозицій і рекомендацій щодо комплексно-
го оцінювання земельних угідь регіону.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У Вінницькій області станом на 1 січня 2018 ро-

ку у сферу землекористування було залучено
2649,2 тис. га, що в межах держави становить
4,4 % від площі України (60354,9 тис. га). Тери-
торія суші займає 2605,7 тис. га, або 98,3 % від
загальної площі області (без заболочених зе-
мель та внутрішніх вод) [2, с. 19—20].

Більша частина земельного фонду регіону
залучена та використовується в сільськогоспо-
дарських цілях (сільськогосподарські землі
займають 2064,0 тис. га, що становить 77,9% від
загальної площі території області). Решта зе-
мельного фонду розподілена наступним чином:
ліси та інші лісовкриті площі складають 380,3 тис.
га (14,36% від загальної площі області); забу-
довані землі — 107,7 тис. га (4,07 % відповідно);
заболочені землі 29,1 тис. га (1,10 %), відкриті
землі без рослинного покриву або з незначним
рослинним покривом 25,0 тис. га (0,94 %),
внутрішні води 49,4 тис. га (1,86 % від загальної
площі) та інші землі 49,4 тис. га (господарські
двори та дороги, піски, яри, кам'янисті місця
тощо — 1,86 %) [2, с. 19—20].

Домінуюче переважання сільськогоспо-
дарських земель в структурі земельного фон-
ду Вінниччини, свідчить про унікальний аграр-
ний потенціал території та широкі його аграрні
можливості. У складі сільськогосподарських
земель сільськогосподарські угіддя займають
2014,2 тис. га (76,0% від загальної площі та 98%
від площі сільськогосподарських земель).
Більша частина території області розорюєть-
ся. Під орними землями в області зайнято
1725,5 тис. га, або 65,1%. По рівню розораності
сільськогосподарських угідь — 85,66% Вінниць-
ка область увійшла в трійку лідерів після Хер-
сонської (90,1%) та Черкаської (87,6%) облас-
тей.

Під перелогами зайнято 1,0 тис. га (0,04%),
сіножатями та пасовищами — 263,3 тис. га (8,92%),
багаторічними насадженнями — 51,4 тис. га
(1,94%) [2, с. 19—20].

Таким чином, в цілому територія Вінниць-
кої області характеризується надзвичайно ви-
соким ступенем сільськогосподарської освоє-
ності земель. По області він становить 76% і є
вищим, за середньоукраїнський показник
більш, ніж на 7% (68,7,1%). А показник розора-
ності території — 65,1%, більш, ніж на 11% є
вищим за середній рівень розораності земель
по Україні (53,8%) та вдвічі вищий, ніж у краї-
нах Євросоюзу (30—33%) (табл. 1).

Аналізуючи динаміку структури земельно-
го фонду Вінниччини, за останні 17 років, слід
відмітити, що вона співпадає із загальноукраї-
нською. Хоч і повільно, але все ж, зменшують-
ся площі сільськогосподарських угідь, зокре-
ма, в Україні, відмічено зменшення сільськогос-
подарської освоєності на 0,5%, у Вінницькій
області — на 0,2%. Однак, якщо в середньому
по Україні, зменшення площі на 337,7 тис. га
сільськогосподарських угідь відбулося за ра-
хунок зменшення площ перелогів та пасовищ,
то на Вінниччині — переважно за рахунок площ
ріллі. В результаті чого показники розораності
території та розораності сільськогосподарсь-
ких угідь України зросли на 0,12% та 0,6%
відповідно, тоді як показники розораності те-
риторії та розораності сільськогосподарських
угідь Вінниччини — зменшилися на 0,2% та 0,1%
відповідно.

Така тенденція до зменшення площ сіль-
ськогосподарських угідь та ріллі в структурі
земельного фонду Вінниччини безумовно є
позитивною, як щодо формування оптималь-
ної структури, так і в рамках сталого (збалан-
сованого) розвитку. Адже нині вона містить
суттєві диспропорції: 65% її території фор-
мують орні землі, а лісистість зберігається на
рівні 14%. Для порівняння, оптимальною вва-
жають структуру, в якій орні землі не пере-
вищують 30—32%, а оптимальною вважають
лісистість на рівні 20%. Однак для земельно-
го фонду Вінниччини характерними є тен-
денції не до наростання площ екологостабі-
лізуючих угідь та лісовкритих територій, а
навпаки — до наростання площ земель під
забудову, які відносяться до дестабілізуючих
територій.

Регіон 

Ступінь сільськогосподарського 

освоєння земель, % 
Рівень розораності території, % Рівень розораності с/г угідь, % 
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Вінницька область* 76,2 76,1 76,0 76,0 65,3 65,2 65,1 65,1 85,74 85,68 85,66 85,66 

Україна** 69,2 68,9 68,8 68,7 53,8 53,8 53,91 53,92 77,8 78,1 78,39 78,4 

 

Таблиця 1. Динаміка використання земельного фонду Вінницької області

Джерело: розраховано автором за даними: * [3, с. 206—207]; ** [4, с. 306].
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Екологічні проблеми землекористування в
рамках сталого (збалансованого) розвитку ре-
гіону все більше лягають на плечі сільськогос-
подарським землекористувачам, оскільки у їх
користуванні перебуває домінуюча площа зе-
мель. Однак нині важливо, по-перше, не лише
вказати власникам чи орендарям та іншим зем-
лекористувачам, як робити, щоб досягти еко-
логічної стійкості земель, а потрібно створити
сприятливе середовище в нормативно-правово-
му полі, в якому вони могли б вільно вибирати
правильне рішення і, відповідно, відповідати за
це рішення.

По-друге, до вирішення екологічних про-
блем землекористування мають відношення не
лише сільськогосподарські землекористувачі,
як прийнято вважати, а усі верстви суспільства.
Адже поняття "земля" включає, крім поняття
"грунт", ще й такі ресурси місцевості як воду і
біотичні ресурси, які в сукупності формують
основу землекористування. Тому на законо-
давчому рівні, повинні бути прийняті рішення
щодо дотримання параметрів оптимально об-
грунтованої структури земельного фонду ре-
гіону, які б не створювали негативного впливу
на екосистеми та навколишнє природне сере-
довище.

Дотримання оптимальної структури зе-
мельного фонду є важливою ще й тому, що від
землекористувачів чекають нарощування
темпів агровиробництва та збільшення продо-
вольчих запасів, але такі заходи мають відбу-
ватися не завдяки розширенню сільськогоспо-
дарських угідь, а шляхом інтенсифікації
сільського господарства, однак без погіршен-
ня якості та стійкості земель [5].

Формування збалансованої структури зе-
мельного фонду можливе за умови визначення
оптимального співвідношення природних і
сільськогосподарських угідь та вироблення
механізмів планування оптимальної еколого-
безпечної структури угідь перш за все на рівні
регіону чи територіальної громади.

Недотримання оптимальних параметрів
угідь у структурі земельного фонду може не-

гативно позначитися на екологічній стійкості
земель та екосистеми в цілому. Адже відомо,
що чим вища стійкість земель, тим більшим є її
загальний потенціал, і тим ефективніше ми мо-
жемо його використовувати в аграрних та
інших цілях. Тому при наявності порушень
оптимальних параметрів угідь в структурі зе-
мельного фонду важливо проводити діагности-
ку екологічної стійкості земельних ресурсів ще
й тому, що саме від стійкості залежить величи-
на допустимого навантаження.

А з іншого боку, добре відомо, що порушен-
ня екологічної стійкості земель веде до її дег-
радації, що в свою чергу призводить до знижен-
ня обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції, до бідності та хронічного недоїдан-
ня, до земельних та соціальних конфліктів на
селі, втрати агробіорізноманіття та підвищен-
ня вразливості земель до змін клімату.

Стійкість земель, це перш за все, здатність
зберігати під дією зовнішніх чинників набуту
ними структуру, властивості та продовжувати
виконувати соціально-економічні функції. Еко-
логічна стійкість земель забезпечується меха-
нізмами саморегуляції і саморозвитку. Велику
роль у процесі саморегуляції відіграє механізм
самоочищення: здатність землі розчиняти та
адсорбувати чи виводити за свої межі забруд-
нюючі речовини. Менше піддаються самоочи-
щенню землі розташовані у місцях заплав та
балково-долинній місцевості, тобто там, де пе-
реважають процеси акумуляції та накопичен-
ня речовин, і навпаки, потенціал земель до са-
моочищення зростає на вододільних та схило-
вих місцевостях, де висока інтенсивність кру-
гообігу речовин.

Поняття стійкості земель є відносним, оскіль-
ки земля, яка є складовою ландшафту, екосис-
теми тощо, має властивість еволюціонувати.
Природна еволюція опирається на природну
інерційність, яка і визначає потенціал стійкості,
або ж навпаки, опір по відношенню до зов-
нішніх чинників.

У різних природних зонах, земельні ділян-
ки матимуть не однаковий потенціал стійкості.
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2011 р. 1349265 2649,2 2605,8 722,9 1726,4 156,5 

2017 р. 1352652 2649,2 2605,8 729,9 1725,5 150,4 

Таблиця 2. Класифікація земель Вінницької області та динаміка зміни їх площ

Джерело: розраховано автором за даними [3, с. 206—207], [4, с. 306].



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2019

79

Також різним він може бути в одній природній
зоні, на різних землях, по відношенню до ант-
ропогенно-техногенного впливу.

Серед складових землекористування най-
швидше зазнають змін атмосферне повітря та
вода, за ними біота та грунти, які в сукупності
впливають на величину потенціалу екологічної
стійкості земель.

Повна втрата потенціалу екологічної стій-
кості земель може призвести до незворотних
змін. Однак, якщо обмежити техногенно-ант-
ропогенне навантаження, то земля може відно-
вити свій потенціал екологічної стійкості та
повернутися в початковий стан. Наприклад,
період відновлення 1 см родючого шару грунту
становить близько 100 років.

Для оцінки рівня екологічної стійкості зе-
мельних угідь Вінниччини був використаний
методичний підхід Будзяк О.С. [6, с. 261—
269]), за яким проведено класифікацію земель
(за функціональним використанням в основу
якої закладена здатність земель зберігати
стійкість до різного роду чинників і факторів
та виконувати певні функції) на: землі природ-
ного, продуктивного та техногенного типів
(табл. 2), та на базі отриманих даних, прове-
дено їх оцінку.

Так, для земель природного типу, стійкість —
це здатність зберігати під дією зовнішніх чин-
ників природно набуту структуру і притаман-
ний природі характер функціонування, який
виробився у процесі природної саморегуляції
та саморозвитку грунту. Тоді, як для земель
продуктивного та техногенного типів, стійкість
виражається у їх можливості виконувати со-
ціально-економічні функції в умовах впливу
зовнішнього характеру. При цьому механізм
відновлення екологічної стійкості таких земель
відбуватиметься шляхом саморегуляції лише
при припиненні техногенно-антропогенного

навантаження і то за умов, що це навантажен-
ня відбувається у межах допустимих норм.

У результаті проведеної класифікації зе-
мель за функціональним використанням та
здатністю зберігати стійкість до різного роду
чинників і факторів отримали дані, згідно з яки-
ми, земель з порушеною природною рівновагою
на території Вінниччини по відношенню до за-
гальної площі земельного фонду виявилось на
10% (землі продуктивного типу) та 0,4% (землі
техногенного типу) більше, ніж тих же земель,
по відношенню до загальної площі земельного
фонду України (рис. 1).

Відповідно земель, що володіють високим
потенціалом екологічної стійкості на 9,6% мен-
ше по відношенню до загальної площі земель-
ного фонду, ніж в середньому по Україні. Отже,
ситуація з формування стійких земельних лан-
дшафтів на Вінниччині потребує негайного по-
кращення та в найближчому часі мають бути
прийняті, щонайменше, заходи по досягненню
рівня середньо українських показників.

Класифікація земель на землі природного,
продуктивного та техногенного типів дозволяє
здійснити оцінку рівня їх екологічної стійкості
[6, с. 125], за формулою:

Ке.с. = Sп / (Sпр + Sт),
де Ке.с. — коефіцієнт екологічної стійкості

земельних ресурсів;
Sп — площа земель природного типу;
Sпр — площа земель продуктивного типу;
Sт — площа земель техногенного типу.
Динаміку рівня екологічної стійкості земель

Вінницької області наведено у таблиці 3.
Результати обчислень показали, що рівень

екологічної стійкості земельних ресурсів Ук-
раїни становить 0,6 та вказує на стан їх пере-
бування на межі порушення природної рівно-
ваги. Щодо рівня екологічної стійкості земель-
них ресурсів Вінниччини, то він, попри позитив-

Рис. 1. Порівняльна оцінка структури земельного фонду Вінницької області та України
згідно з класифікацією земель за функціональним використанням
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ну динаміку, продовжує перебувати практич-
но на її нижній межі допустимої стійкості.

ВИСНОВКИ
Таким чином, класифікація земель за фун-

кціональним використанням та ступенем збер-
ігати стійкість до різного роду чинників і фак-
торів дозволила виявити у Вінницькій області
незначну тенденцію до збільшення частки зе-
мель природного типу в межах 0,27%. Однак,
за умови збереження таких темпів в подальшо-
му, потрібно ще біля 100 років, щоб досягти оп-
тимальної кількості земель здатної підтриму-
вати баланс екосистем та природну саморегу-
ляцію. Тому для пришвидшення темпів вирі-
шення еколого-економічних проблем землеко-
ристування у регіоні: зокрема, пов'язаних із
підвищенням стійкості земель, буферної здат-
ності грунтів проти деградаційних процесів та
покращенням потенціалу земельних ресурсів і
запобіганням погіршенню їх якості необхідно
розвивати такі напрями як управління еколо-
гічною стійкістю земель та збалансоване управ-
ління земельними ресурсами, яке є необхідною
складовою сталого розвитку сільського госпо-
дарства.

Розвиток цих напрямів має базуватись на
одночасному застосуванні нових технологій,
стратегічної політики держави та інтеграції
соціально-економічних принципів і екологіч-
них проблем для мінімізації уразливості земель,
відновлення деградованих земель та забезпе-
чення збалансованого землекористування.
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У статті розкрито сутність та роль фінансового забезпечення економічного розвитку, що посідає важливе місце
в системі державного регулювання, його основні складові охоплюють економічний цикл, секторальну, галузеву і
регіональну структури економіки, умови нагромадження капіталу, зайнятість, грошовий обіг, конкурентне середо-
вище, соціальні відносини, зовнішньоекономічні зв'язки; на основі узагальнення теоретичних та методологічних за-
сад розкрито сутність системи державного фінансового регулювання як складової інституційного розвитку еконо-
міки, що полягає у сукупності методологічних принципів, методів формування, координації та використання комп-
лексу інструментів, важелів і механізмів фінансової архітектоніки з метою впливу на динаміку внутрішнього попиту
та активність суб'єктів підприємництва; вагомими складовими даної системи є бюджетно-податкове і монетарне ре-
гулювання, державне регулювання у сфері фінансового ринку. Визначено, що посилення рівня координації та підви-
щення ефективності функціонування фінансових механізмів забезпечить результативність їх впливу на економічні
процеси в країні; в процесі формування заходів державного фінансового регулювання доцільним є врахування су-
купності принципів, що забезпечить взаємоузгодження інтересів учасників фінансових відносин, зокрема принципу
пріоритетності, досягнення суспільного компромісу, системності, збалансованості, інституційної визначеності, ефек-
тивності, наукової обгрунтованості; необхідним є підвищення функціональної адаптивності фінансового регулю-
вання до структурних змін економіки, інституційного середовища і стратегічних пріоритетів соціально-економічно-
го розвитку країни. Показано, що досягнення стабільності фінансової системи країни як пріоритетного завдання
бюджетного та монетарного регулювання потребує підвищення стійкості державних фінансів і належного рівня
функціонування грошово-кредитного ринку. Розглянуто інституційне вдосконалення фінансового регулювання, що
має на меті підвищення рівня дієвості щодо прийняття рішень у сфері заощаджень, інвестування, мінімізації фінан-
сових ризиків; важливою складовою регулювання фінансової сфери є координація діяльності фінансових інститутів
щодо встановлення системи принципів і правил їх взаємодії, формування та реалізації заходів державної фінансової
політики.

The article reveals the essence and role of the financial support of economic development, which occupies an important
place in the system of state regulation, its main components cover the economic cycle, sectoral and regional economic
structures, capital accumulation, employment, monetary circulation, competitive environment, social relations, foreign
economic relations; on the basis of the generalization of theoretical and methodological principles, the essence of the
system of state financial regulation as a component of the institutional development of the economy, consisting in the
totality of methodological principles, methods of forming, coordinating and using a complex of tools, levers and
mechanisms of financial architecture in order to influence the dynamics of domestic demand and activity of business
entities; significant components of this system are fiscal and monetary regulation, state regulation in the financial market.
It is determined that strengthening the level of coordination and improving the efficiency of the functioning of financial
mechanisms will ensure the effectiveness of their impact on economic processes in the country; in the process of formation
of measures of state financial regulation it is expedient to take into account a set of principles that will ensure the mutual
harmonization of interests of participants in financial relations, in particular the principle of priority, achievement of a
social compromise, systemic, balance, institutional certainty, efficiency, scientific substantiation; it is necessary to increase
the functional adaptability of financial regulation to structural changes in the economy, institutional environment and
strategic priorities of socio-economic development of the country. It is shown that achievement of stability of the financial
system of the country as a priority task of budgetary and monetary regulation requires improvement of stability of
public finances and proper level of functioning of the money and credit market. The institutional improvement of financial
regulation aimed at increasing the level of efficiency in decision-making in the area of savings, investment, and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За умов економічних перетворень актуалі-

зуються питання визначення методів і інститу-
ційних механізмів підвищення ефективності
фінансового забезпечення економічного роз-
витку країни. Важливим є встановлення опти-
мальних співвідношень між складовими фінан-
сової архітектоніки, що забезпечить достатній
обсяг фінансових ресурсів для досягнення
стійкого економічного розвитку країни. Не-
обхідність модернізації системи фінансового
регулювання обумовлена суспільною потребою
формування комплексної довгострокової кон-
цепції розвитку фінансово-економічної систе-
ми. Інститути державні та місцевого самовря-
дування мають виконують комплементарні
функції, система державного фінансового ре-
гулювання має доповнювати ринковий ме-
ханізм, удосконалювати форми та методи впли-
ву на економічні процеси. Доцільною є реаліза-
ція системних заходів у сфері бюджетно-подат-
кового регулювання з урахуванням принципів
субсидіарності, прозорості та підконтрольності,
що сприятиме підвищенню ефективності вико-
ристання бюджетних коштів. Проведення зба-
лансованої фінансової політики країни потре-
бує застосування науково-обгрунтованих
підходів до бюджетного регулювання у сфері
державного боргу і дефіциту бюджету. Водно-
час на сучасному етапі постає необхідність роз-
робки стратегії фінансового регулювання з ура-
хуванням циклічної динаміки розвитку інститу-
ційних секторів економіки. Важливим є поси-
лення координації застосування механізмів і ва-
желів у процесі формування та реалізації фінан-
сової політики країни. Доцільним є поглиблен-
ня підходів щодо управління обліковою став-
кою, валютного регулювання і контролю, забез-
печення прозорості фінансового ринку. Особ-
ливої значущості набувають питання покращен-
ня якісного рівня функціонування фінансових
інститутів та удосконалення положень щодо уп-
равління бюджетними відносинами. Вагомим є
визначення пріоритетів бюджетно-податкової

minimization of financial risks is considered; an important component of financial regulation is the coordination of the
activities of financial institutions with a view to establishing a system of principles and rules for their interaction, the
formation and implementation of measures of state financial policy.

Ключові слова: фінанси, бюджет, фінансова система, фінансове забезпечення, фінансова
політика, бюджетне планування, розвиток економіки.

Key words: finance, budget, financial system, financial support, financial policy, budget planning,
economic development.

та монетарної політики для активізації інвести-
ційних процесів, збільшення впливу ендогенних
факторів на процеси суспільного відтворення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень зару-
біжних вчених у сфері фінансової політики
можна назвати праці Дж. Делона [10], Л. Сам-
мерса [10], П. Самуельсона [4], В. Нордгауза [4],
Дж. Стігліца. Питання подальшого розвитку си-
стеми фінансового забезпечення економічного
зростання досліджуються у працях вітчизняних
вчених: Т. Канєвої [1], Л. Козарезенко [2],
Г. Кучер [3], І. Лук'яненко, І. Лютого [6], А. Ма-
заракі [1], Г. Степанової [5], В. Федосова, І. Чу-
гунова [1; 7—9] та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності та

механізмів фінансового забезпечення розвитку
економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Соціально-економічні передумови доціль-

ності застосування заходів державного регулю-
вання економіки формувалися та змінювалися
з урахуванням цілей та завдань фінансової пол-
ітики. На кожному етапі економічного циклу
існує необхідність обгрунтування та викорис-
тання сукупності фінансових інструментів і ва-
желів для активізації процесів економічного
зростання, забезпечення макроекономічної ста-
білізації. Фінансове забезпечення економічно-
го розвитку посідає важливе місце в системі дер-
жавного регулювання, його основні складові
охоплюють економічний цикл, секторальну, га-
лузеву і регіональну структури економіки, умо-
ви нагромадження капіталу, зайнятість, грошо-
вий обіг, конкурентне середовище, соціальні
відносини, зовнішньоекономічні зв'язки. На ос-
нові узагальнення теоретичних та методологіч-
них засад розкрито сутність системи державно-
го фінансового регулювання як складової
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інституційного розвитку економіки, що полягає
у сукупності методологічних принципів, методів
формування, координації та використання ком-
плексу інструментів, важелів і механізмів фінан-
сової архітектоніки з метою впливу на динамі-
ку внутрішнього попиту та активність суб'єктів
підприємництва. Вагомими складовими цієї си-
стеми є бюджетно-податкове і монетарне регу-
лювання, державне регулювання у сфері фінан-
сового ринку. Посилення рівня координації та
підвищення ефективності функціонування
фінансових механізмів забезпечить результа-
тивність їх впливу на економічні процеси в
країні. Важливими завданнями координації
фіскальної та монетарної політики є досягнен-
ня цінової стабільності, відповідного рівня
фінансування дефіциту бюджету через ринок
державних цінних паперів, мінімізація значних
коливань на валютному ринку.

У процесі формування заходів державного
фінансового регулювання доцільним є враху-
вання сукупності принципів, що забезпечить
взаємоузгодження інтересів учасників фінансо-
вих відносин, зокрема принципу пріоритетності,
досягнення суспільного компромісу, систем-
ності, збалансованості, інституційної визначе-
ності, ефективності, наукової обгрунтованості.
Необхідним є підвищення функціональної адап-
тивності фінансового регулювання до структур-
них змін економіки, інституційного середовища
і стратегічних пріоритетів соціально-економі-
чного розвитку країни. Рівень податкового на-
вантаження відображає суспільний вибір роз-
міру показника частки валового внутрішнього
продукту, що перерозподіляється через дер-
жавні фінанси, структура податкової бази та
ставки податків є інструментами впроваджен-
ня даного вибору. Органи державного управлі-
ння за допомогою використання наведених ва-
желів можуть забезпечити відповідний рівень
надання суспільних послуг за рахунок коштів
бюджету. Політика регулювання видаткової
частини бюджету здійснюється з урахуванням
обсягу його доходної частини, рівня державних
соціальних стандартів та гарантій в розрізі бюд-
жетної класифікації. Структура бюджетних ви-
датків має бути спрямованою на вирішення зав-
дань модернізації економіки, пріоритети бюд-
жетної політики повинні враховувати до-
цільність розширення частки продуктивних ви-
датків бюджету з підвищенням рівня їх ефектив-
ності. До цієї категорії відносять бюджетні ви-
датки на розвиток транспортної, енергетичної
та комунікаційної інфраструктури, освіту, фун-
даментальну та прикладну науку, охорону здо-
ров'я, інші видатки бюджету, які сприяють
зростанню якісного рівня людського капіталу.
Монетарне регулювання має забезпечувати

цінову та фінансову стабільність, сприяти
стійким темпам економічного зростання, в тому
числі за рахунок функціонування надійного
трансмісійного механізму. Система регулюван-
ня фінансового ринку має посилювати ефек-
тивність його функціонування, сприяти забез-
печенню вільного доступу учасників ринку до
інформації, яка є верифікованою. За сучасних
умов вдосконалення фінансових відносин відбу-
вається посилення інтеграції моделей регулю-
вання і пруденційного нагляду, поглиблення
підходів щодо досягнення балансу між стабіль-
ністю функціонування відповідних установ і за-
безпечення конкуренції між професійними
учасниками фінансового ринку. Важливого зна-
чення набувають питання оптимізації взаємодії
державних інститутів регулювання та саморе-
гулівних організацій.

Подальше удосконалення фінансової полі-
тики країни має здійснюватися з урахуванням
макроекономічних тенденцій, інституційних
особливостей вітчизняної економіки, досвіду
зарубіжних країн. Вагомим аспектом фінансо-
вого регулювання економічного розвитку є за-
безпечення стійкості системи державних
фінансів, реалізація виваженої та послідовної
політики у сфері управління бюджетним дефі-
цитом і державним боргом. Накопичений дер-
жавний борг у період рецесії та подальшого
відновлення економічного зростання є факто-
ром, який обмежує результативність заходів
фіскального регулювання. Водночас держава
відіграє значущу роль у забезпеченні відновлен-
ня позитивної економічної динаміки шляхом
стимулювання попиту на товари і послуги,
збільшення бюджетних видатків на розвиток
людського капіталу та модернізацію інфраст-
руктури. У розвинутих країнах, які реалізову-
вали контрциклічну фінансову політику з метою
активізації внутрішнього попиту та підтримки
системних фінансових установ відбулось зрос-
тання розміру бюджетного дефіциту. Бюджет-
на політика у сфері регулювання видаткової
частини має різний ступінь впливу на економіч-
ну динаміку, що підтверджується емпіричним
досвідом. У країнах, де частка видатків бюдже-
ту перевищує сорок відсотків валового внутрі-
шнього продукту, дефіцит бюджету найчастіше
перевищує три відсотки валового внутрішнього
продукту [1].

Формування сучасної фінансової системи
потребує забезпечення гнучкості, ефективності,
активності сприйняття соціальних, технологіч-
них, інтелектуальних новацій. Доступність
фінансових ресурсів, потенційні можливості їх
використання, технологічне та інституційне за-
безпечення відповідають основним стадіям роз-
витку, у тому числі управління факторами,
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ефективне та інноваційне управління, що виз-
начають особливості та моделі економічного
розвитку. Державне регулювання інноваційно-
го розвитку спрямовано на забезпечення ефек-
тивності функціонування фінансового механі-
зму та використання фінансового потенціалу
розвитку. Фінансові ресурси державного секто-
ра економіки визначають засади соціально-еко-
номічного розвитку країни та територій, впли-
вають на фінансовий потенціал суб'єктів дер-
жавної і комунальної власності суб'єктів госпо-
дарювання. Важливим є застосування сучасних
підходів та механізмів активізації розвитку,
підвищення ефективності й результативності
функціонування державного сектора економі-
ки, територіальних громад, суб'єктів підприєм-
ницької діяльності та країни в цілому. Викори-
стання фінансових ресурсів державного секто-
ра для забезпечення економічного розвитку
дозволяє забезпечити системний підхід до
фінансування інноваційних розробок, стимулю-
вати розвиток відповідних сфер і галузей еко-
номіки, запровадити сучасні механізми фінан-
сування, що прискорить зростання валового
внутрішнього продукту країни, її фінансового
потенціалу, формує умови застосування комп-
лексного фінансування проектів розвитку,
сприяє забезпеченню узгодженості інтересів
населення, підприємництва, територіальних
громад і суспільства стосовно стратегічних пріо-
ритетів соціально-економічного розвитку краї-
ни [3].

Вплив бюджетних видатків та дефіциту бюд-
жету на соціально-економічні процеси достат-
ньою мірою залежать від якісного рівня держав-
ного управління та ефективності використання
бюджетних коштів. У країнах з достатньо висо-
ким рівнем розвитку фінансових інститутів та
фінансового регулювання спостерігається пози-
тивний вплив збільшення видатків бюджету на
економічне зростання. Разом з тим, у країнах з
трансформаційною економікою збільшення
бюджетних видатків не завжди призводить до
активізації економічного зростання. З огляду на
зазначене, в цих країнах доцільним є проведен-
ня інституційних змін системи державних заку-
півель, державного фінансового контролю та
аудиту, розбудова механізму середньостроко-
вого бюджетного планування і прогнозування,
збільшення частки соціальних трансфертів, які
мають адресне призначення, дієве застосуван-
ня програмно-цільового методу планування в
бюджетному процесі та використання видатків
бюджету. Циклічність економічних процесів зу-
мовлює необхідність адаптації фінансової полі-
тики до змін макроекономічних умов. Визначен-
ня пріоритетних напрямів державного фінансо-
вого регулювання має відбуватися в межах

функціонального та інституційного підходів. Із
посиленням регулюючої функції державних
фінансів за умов стабілізації фінансової систе-
ми зростає роль бюджетного регулювання в
процесі забезпечення умов для поступального
економічного розвитку. Підвищення дієвості
механізмів формування дохідної та видаткової
частини бюджету з урахуванням пріоритетів
соціально-економічної стратегії посилює ре-
зультативність бюджетно-податкової політики.
Модель фінансування соціальної сфери потре-
бує поглибленої диверсифікації, забезпечення
адресності фінансування суспільних послуг.
Бюджетне регулювання у сфері видатків
здійснює відповідний вплив на зростання якіс-
ного рівня освіти і науки, розбудову іннова-
ційної інфраструктури. Видатки бюджету на
фінансування науково-технічних програм, дер-
жавних капітальних вкладень, субвенцій на ви-
конання інвестиційних програм мають активі-
зувати інноваційну діяльність в економіці. Вод-
ночас актуальним є використання концесійно-
го механізму державно-приватного партнерства
в сфері управління інфраструктурними об'єкта-
ми [5].

На цьому етапі посилюється актуальність
поглибленого дослідження теоретичних та ме-
тодологічних засад формування фінансово-
бюджетного прогнозування та планування,
формування довгострокової державної фінан-
сової стратегії. Запровадження середньостро-
кового планування бюджету, посилення взає-
мозв'язку річного та середньострокового бюд-
жетного прогнозування дозволить структуру-
вати видатки бюджету на основі стратегічних
програм економічного і соціального розвитку
країни. Необхідним є розширення сфери за-
стосування програмного та галузевого підходу
в процесі планування видаткової частини дер-
жавного і місцевих бюджетів. Показники ре-
зультату діяльності головних розпорядників
бюджетних коштів повинні відображати ступінь
досягнення зазначених цілей держави у
відповідній сфері. Для підвищення ефективності
використання бюджетних коштів доцільним є
оновлення методології моніторингу та оцінки
ефективності бюджетних програм. Виконання
стратегічних завдань соціально-економічного
розвитку країни вимагає вдосконалення струк-
тури системи державного фінансового контро-
лю, посилення взаємозв'язків між складовими
системи управління державними фінансами. До-
цільним є подальший розвиток відповідних ме-
ханізмів та інструментів державного фінансо-
вого аудиту в умовах трансформації фінансо-
во-економічної системи. В умовах економічних
перетворень зростає частка державного фінан-
сування соціальних послуг для малозабезпече-
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них верств населення, потребує удосконалення
перелік і стандарти базових соціальних послуг,
що гарантовані державою. Бюджетні видатки на
соціальний захист та соціальне забезпечення
варто визначати як інвестиції в людський капі-
тал, їх фінансування сприяє інноваційному роз-
витку суспільства. Інституційна складова роз-
витку системи соціального забезпечення удос-
коналює основні засади та механізм реалізацій
фінансової політики у соціальній сфері, що є
важливим в умовах погіршення демографічної
ситуації, скорочення життєвого рівня населен-
ня, значних обсягів трансфертів із державного
бюджету до пенсійного фонду та місцевих бюд-
жетів. Результативність фінансування соціаль-
ного захисту має визначатися як система якіс-
них та кількісних показників відповідно до ос-
новних положень програмно-цільового методу
бюджетного планування. Бюджетні програми
фінансуються з державного та місцевих бюд-
жетів та відображаються в показниках зведено-
го бюджету держави, бюджетних установ,
суб'єктів підприємницької діяльності, інших
фондів фінансових ресурсів [7]. Значна частка
фінансів державного сектора економіки, що пе-
рерозподіляються через бюджетну систему
країни, відповідає світовим тенденціям та
свідчить про суттєву роль держави у фінансу-
ванні суспільного розвитку в сучасних умовах.

Посилення соціальних пріоритетів у су-
спільному розвитку, вимагає створення виваже-
них механізмів фінансового забезпечення соц-
іального захисту населення, провідне місце в
яких займає пенсійне забезпечення. Не-
обхідність відповідної трансформації пенсійної
системи являється одним із основних завдань
державної політики соціально-економічного
розвитку країни, існуюча пенсійна система зав-
дяки негативному впливу на стан державних
фінансів протягом останніх років перетворила-
ся на суттєвий чинник, що впливає на стан еко-
номічної безпеки держави. Проблеми підвищен-
ня ефективності фінансового забезпечення пен-
сійного захисту населення зумовлюють прове-
дення дієвих змін у фінансовій політиці країни,
удосконалення механізмів державного управл-
іння соціально-економічним розвитком країни,
визначення теоретичних засад, напрямів роз-
витку та трансформації пенсійних відносин вра-
ховуючі загальносвітові тенденції розвитку пен-
сійного забезпечення. Зростання соціальних
стандартів на етапі проведення структурних пе-
ретворень в державі вимагають, щоб соціально-
економічна політика країни була спрямована на
підвищення якості життя та загальнолюдських
цінностей. Пріоритетами соціально-економіч-
ної політики держави являється створення умов
для розвитку трудового потенціалу населення,

формування середнього класу, недопущення
надмірної диференціації за рівнем доходів,
підтримка незахищених верств населення, що
передбачає надійний соціальний захист грома-
дян і належне пенсійне забезпечення, яке є од-
ним із визначальних чинників суспільного доб-
робуту. Фінансова підтримка незахищених
верств населення відбувається через перероз-
поділ створеної вартості через фінансову сис-
тему, солідарна взаємодопомога у поєднанні з
особистою відповідальністю є базовими прин-
ципами побудови громадянського суспільства.
Протягом 2003—2017 років відбулося збільшен-
ня видатків зведеного бюджету на соціальний
захист та соціальне забезпечення у структурі
видатків зведеного бюджету з 17,02 до 27,04
відсотка, за наведений період відбулося
збільшення частки видатків зведеного бюджету
на соціальний захист та соціальне забезпечен-
ня у валовому внутрішньому продукті з 4,83 до
9,58 відсотка. Питома вага видатків бюджету
пенсійного фонду у валовому внутрішньому
продукті за 2010—2013 роки складає 16,92
відсотка та зменшилася до 12,28 відсотка за
2014-2017 роки.

Спрямованість державної фінансової полі-
тики, результативність її реалізації визначають
динаміку, процеси перерозподілу валового
внутрішнього продукту через бюджетний, по-
датковий, страховий механізми, впливають на
фінансовий потенціал, фінансову стійкість, ре-
алізацію довгострокової стратегії економічно-
го розвитку, динамічну макроекономічну зба-
лансованість. Застосування програмно-цільово-
го методу та середньострокового бюджетного
планування забезпечує підвищення якості бюд-
жетних програм, результативності державної
фінансової політики. В умовах обмежених
фінансових ресурсів застосування державно-
приватного партнерства дозволяє забезпечити
своєчасність та повноту фінансування проектів,
ефективне використання залучених ресурсів, що
скорочуватиме рівень боргового фінансування
державних витрат за рахунок зміни джерел і
інструментів фінансування. Інституційне забез-
печення супроводу таких проектів дозволяє вра-
ховувати особливості джерел фінансування та
характеристики проектів, використовувати
відповідні механізми фінансування та страху-
вання, що у сукупності підвищить ефективність
використання фінансових ресурсів [3].

Інституційне вдосконалення фінансового
регулювання має на меті підвищення рівня
дієвості щодо прийняття рішень у сфері заощад-
жень, інвестування, мінімізації фінансових ри-
зиків. Важливою складовою регулювання
фінансової сфери є координація діяльності
фінансових інститутів щодо встановлення сис-
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теми принципів і правил їх взаємодії, формуван-
ня та реалізації заходів державної фінансової
політики. Досягнення стабільності фінансової
системи країни як пріоритетного завдання бюд-
жетного та монетарного регулювання потребує
підвищення стійкості державних фінансів і на-
лежного рівня функціонування грошово-кре-
дитного ринку. З метою забезпечення цінової
стабільності необхідним є одночасне викорис-
тання інструментів інфляційного таргетування
та запровадження інституційних обмежень при
формуванні бюджетних показників на плановий
та наступні два за плановим бюджетні періоди.
Доцільним є актуалізація та удосконалення ме-
ханізму стрес-тестування банківських установ,
оновлення вимог до достатності банківського
капіталу, методів оцінки ризику ліквідності, си-
стеми моніторингу за системними банківськи-
ми установами. Актуалізація річних планів уп-
равління державним боргом має координува-
тись із визначеними фінансово-економічними
пріоритетами, зміною кон'юнктури на ринку
боргових зобов'язань. Вагомого значення набу-
вають питання вдосконалення системи моніто-
рингу зовнішніх запозичень корпоративного
сектора і механізму надання державних га-
рантій. В середньостроковій перспективі необ-
хідним заходом є обмеження граничного зна-
чення бюджетного дефіциту з врахуванням по-
казника видатків бюджету на обслуговування
державного боргу. Важливим є підвищення ре-
зультативності використання методів управлі-
ння державним боргом на основі формування
довгострокових напрямів боргової політики
країни [9].

Формування ефективного та прозорого ме-
ханізму фінансового забезпечення соціального
захисту потребує використання обгрунтованих
підходів до підвищення якості рівня життя на-
селення, забезпечення розвитку соціальної сфе-
ри, визначення довгострокових цілей су-
спільного розвитку, їх інтеграцію у бюджетний
процес. У сучасних інституційних умовах, пріо-
ритетними напрямами вдосконалення механіз-
му фінансового забезпечення соціального захи-
сту мають бути забезпечення макроекономічної
та соціальної рівноваги, посилення дієвості ви-
користання видатків бюджету та коштів держав-
них цільових фондів, підвищення ефективності
державного фінансового контролю, створення
сприятливих умов для запровадження та реалі-
зації недержавних форм страхування, удоско-
налення методологічних засад механізму плану-
вання та прогнозування видаткової частини дер-
жавного та місцевих бюджетів. Фінансове забез-
печення соціального захисту населення як еко-
номічна категорія відображає відповідні відно-
сини при перерозподілі валового внутрішнього

продукту з метою використання його частини
на подолання бідності, як складова державного
управління містить сукупність фінансових дже-
рел, форм, методів, інститутів, що застосову-
ються для регулювання соціальних процесів ви-
користовуючи у тому числі страховий, бюджет-
но-податковий, кредитний механізми. Сучасний
соціально-економічний стан країни та страте-
гія розвитку спрямована на розбудову соціаль-
ної ринкової економіки вимагають виваженого
підходу до управління державними фінансами,
визначення раціональних методів фінансового
забезпечення системи соціального захисту на-
селення як вагомого інструменту реалізації еко-
номічної та соціальної політики держави. Од-
нією з основних передумов сталого розвитку
суспільства є створення ефективної системи
фінансового забезпечення соціального захисту
населення, яку доцільно розглядати як адаптив-
ний процес реалізації регуляторного механізму
фінансової політики країни, що передбачає
формування та використання фінансових ре-
сурсів на цілі соціального захисту населення з
урахуванням тенденцій соціально-економічно-
го розвитку країни. Фінансова спроможність та
збалансованість є вагомими складовими систе-
ми соціального забезпечення, яка має комплек-
сний характер та передбачає надання громадя-
нам гарантованого державою мінімуму соціаль-
них послуг [5].

Пріоритетними напрямами фінансової полі-
тики на середньострокову перспективу мають
стати вдосконалення інституційного середови-
ща фінансового регулювання, підвищення
дієвості фінансово-бюджетного планування і
прогнозування, поступове та виважене зростан-
ня показника монетизації, вдосконалення ме-
ханізмів валютного регулювання, утримання
стабільного рівня цін, посилення взаємозв'язку
фінансового регулювання із циклічністю еконо-
мічного розвитку, забезпечення макроеконо-
мічної збалансованості. Вагомим є подальше
зміцнення ролі фінансової складової розвитку
суспільства в забезпеченні збалансованого
економічного зростання. Водночас необхідним
є удосконалення інституційних засад фінансо-
вого забезпечення соціальної сфери, що надасть
можливість підвищити рівень соціальних га-
рантій держави та стійкість бюджетної систе-
ми.

Важливим є створення належних інститу-
ційних умов для формування ефективної фі-
нансової системи, оптимізації механізму дер-
жавного фінансового регулювання соціально-
економічного розвитку країни. Фінансова по-
літика як вагомий економічний інститут має
відігравати провідну роль в визначенні цілей,
завдань структурних перетворень бюджетно-
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податкової, грошово-кредитної системи з ура-
хуванням циклічної динаміки економічного роз-
витку. З огляду на зазначене, інституційні
фінансові механізми повинні посилювати рівень
адаптивності до змін екзогенних чинників впли-
ву на економічні процеси, підвищувати роль ен-
догенної складової у забезпеченні економічно-
го зростання в середньостроковій перспективі
[8].

За умов фінансово-економічних перетво-
рень постає необхідність подальшого розвитку
положень до функціонування системи фінансо-
вого регулювання, обгрунтування концепції
підвищення рівня адаптивної ефективності фор-
мування державної політики у сфері фінансо-
вого ринку. Важливим завданням удосконален-
ня системи регулювання фінансового ринку є
побудова системи випереджальних індикаторів,
що є чутливими до економічних зрушень. Фор-
мування ефективного фінансового ринку потре-
бує посилення конкурентоспроможності вітчиз-
няних фінансових інститутів, підвищення рівня
їх капіталізації, активізації діяльності інститу-
ційних інвесторів, впровадження відповідних
механізмів захисту прав споживачів фінансових
послуг та інвесторів, удосконалення інфраст-
руктури, інструментарію ідентифікації, моніто-
рингу і управління системними ризиками. По-
глибленого дослідження потребують підходи
щодо інтеграції вітчизняного фінансового рин-
ку до світового в умовах посилення процесів
глобалізації. Вагомим є застосування інституц-
ійного регулювання взаємодії державних і гро-
мадських установ у соціальній сфері, субсиді-
арної відповідальності, що сприятиме створен-
ню доступної соціальної інфраструктури.
Співвідношення між складовими системи бюд-
жетного регулювання постійно адаптуються до
економічної циклічності, пріоритетів соціально-
економічного розвитку країни. Важливим є роз-
виток методологічних засад оцінки ефектив-
ності видатків бюджету, в тому числі на стадіях
планування та виконання бюджетних програм.
Необхідним є обгрунтування оптимального сту-
пеню децентралізації бюджетної системи, яка
б забезпечила збалансованість місцевих бюд-
жетів, їх самостійність та відповідальність за
економічні перетворення з урахуванням особ-
ливостей фінансово-бюджетних та соціально-
економічних відносин адміністративно-терито-
ріальних одиниць. Пріоритетними завданнями
є підвищення рівня фінансової спроможності
територій, запровадження середньострокового
планування місцевих бюджетів та посилення їх
інвестиційної складової. Розробка та реалізація
фінансової політики має здійснюватися з ура-
хуванням структурних особливостей вітчизня-
ної економіки та має супроводжуватись пошу-

ком балансу між державним і саморегулівними
механізмами, узгодженням концепції бюджет-
но-податкової політики з принципами і потре-
бами суспільного розвитку.

ВИСНОВКИ
Фінансове забезпечення економічного роз-

витку країни є одним з важливих інструментів
впливу на економічні та соціальні процеси шля-
хом перерозподілу та використання фінансових
ресурсів між пріоритетними сферами су-
спільного виробництва. Основними завданнями
фінансового забезпечення економічного зрос-
тання на засадах інституційно-інвестиційного
розвитку та структурних змін фінансової сис-
теми, створення сприятливих умов для
збільшення обсягів високотехнологічного ви-
робництва, стимулювання обсягів внутрішньо-
го попиту. Динамічність фінансових перетво-
рень обумовлює доцільність синтезу та взає-
модії інструментів бюджетно-податкового та
грошово-кредитного регулювання. Подальше
вдосконалення методологічних підходів до фор-
мування державної фінансової політики забез-
печить посилення дієвості впливу регуляторних
фінансових механізмів на економічний розвиток
країни. Формування ефективного механізму
фінансового регулювання є актуальним та взає-
мопов'язаним із розширенням функцій, не-
обхідність виконання яких постає перед держа-
вою. Співвідношення між складовими архітек-
тоніки фінансової системи формуються з ура-
хуванням державних та ринкових методів впли-
ву на соціально-економічні процеси. Розробка
заходів у сфері фіскальної та монетарної пол-
ітики, регулювання фінансового ринку має вра-
ховувати стадії економічного циклу, сприяти
активізації основних факторів економічного
зростання, до яких належить технологічність
економіки, рівень розвитку людського потенці-
алу, інтегрованості вітчизняної економіки у
світовій простір. Важливим є покращення інсти-
туційного середовища, яке характеризує якість
взаємодії економічних суб'єктів, ступінь впли-
ву державного фінансового регулювання, що
створює умови для розвитку економіки та соц-
іальної сфери. Фінансова політика країни для
підвищення рівня її результативності потребує
постійного удосконалення бюджетного плану-
вання та прогнозування. З метою подальшого
розвитку методологічних засад системи прогно-
зування бюджетних показників доцільно врахо-
вувати низку динамічних взаємозв'язків між
складовими бюджетної архітектоніки у процесі
перерозподілу валового внутрішнього продук-
ту. Прогноз доходної та видаткової частини
бюджету на середньостроковий період має
грунтуватись на основі сукупності відповідних
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методів, тенденцій макроекономічних показ-
ників з урахуванням забезпечення бюджетної
збалансованості. Фінансова складова системи
соціального захисту населення відображає взає-
модію та взаємозв'язок відповідних фінансових
та соціальних інститутів. Під інституційними за-
садами фінансового забезпечення системи соц-
іального захисту населення слід розуміти такі
форми взаємовідносин між його учасниками, як
соціальна відповідальність, соціальне партнер-
ство, положення та принципи фінансового за-
безпечення соціального захисту. Створення
інституційних умов реалізації політики держа-
ви у сфері соціального захисту населення потре-
бує формування відповідної моделі, яка грун-
туватиметься на інтеграції системи фінансово-
го регулювання соціально-економічного роз-
витку суспільства та адаптивно-регуляторної
бюджетної архітектоніки. Покращення якіс-
ного рівня інституційної складової системи
фінансового регулювання сприятиме забезпе-
ченню фінансової стабільності, результатив-
ності структурних перетворень державних
фінансів, підвищення ефективності функціону-
вання фінансового ринку. Важливою складовою
регулювання фінансової сфери є координація
діяльності фінансових інститутів і забезпечен-
ня транспарентності процесів формування бюд-
жетної та монетарної політики. Напрямами
удосконалення інституційного середовища
фінансового регулювання є посилення дієвості
механізмів захисту прав власності, спрощення
механізмів адміністрування податків і зборів,
відновлення довіри до банківської системи,
підвищення корпоративної культури учасників
фінансового ринку, запровадження адаптивної
архітектоніки бюджетного планування з враху-
ванням динаміки циклічності економіки.
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПОЛІСТРУКТУРНОГО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
ТА ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

For the first time, the use of the V&V concept for the diagnosis of economic security of agricultural enterprises was
proposed. This study creates regulatory models for enterprises to make the best decisions in the network of values, when
the goal is an efficient and structurally reliable cooperation. The models use theoretical game concepts for multilateral
decision making, which involves both cooperation and competition.

The purpose of the article was to identify the innovative component of the polystructural process of forming and
diagnosing economic security of the enterprise. From a conceptual point of view, it is useful to distinguish between the
analysis and diagnostics of the system of economic security of an individual enterprise, from the analysis of economic
security of a set of enterprises with clear group characteristics or models. Each individual enterprise or set of enterprises
has its own peculiarities that arise as a result of changes in resources and circumstances in the context of local institutions
and policies. They turn into productive activities, as well as enterprise consumption and decision-making activities. In
this analysis, the system of economic security of a set of enterprises is defined as a combination of small and large
enterprises, which, like a group, have similar patterns of life and consumption, as well as constraints and opportunities,
and for which such development strategies and interventions would be appropriate. Often such systems have similar
agroecological and market conditions.

Enterprises usually make their decisions to maximize profits. Profit is the result of incoming and outgoing cash
flows, which, on the one hand, depend on the success of the market, and, for example, on operating costs and capital
costs, on the other. Consequently, future cash flows determine the level of success, as long as the cost of time is recorded.
However, an accurate estimate of future cash flows at the time of the decision is usually unrealistic. Uncertainty, for
example, the development of the market, the decisions of competitors, as well as future costs, give rise to high uncertainty
in future cash flows.

Вперше запропоновано використання V&V концепції при діагностиці економічної безпеки сільськогосподарсь-
ких підприємств. Це дослідження створює нормативні моделі для підприємств для прийняття кращих рішень у ме-
режі цінностей, коли метою є ефективне та структурно надійне співробітництво. Моделі використовують теорети-
ко-ігрові концепції для багатостороннього прийняття рішень, що передбачає як співпрацю так і конкуренцію. Ме-
тою статті стало визначення інноваційної складової поліструктурного процесу формування та діагностики еконо-
мічної безпеки підприємства. З концептуальної точки зору, корисно розрізняти аналіз та діагностику системи еконо-
мічної безпеки окремого підприємства, від аналізу економічної безпеки сукупності підприємств зі зрозумілими гру-
повими характеристиками або моделями. Кожне окреме підприємство або сукупність підприємств має свої специфічні
особливості, що виникають внаслідок змін ресурсів та обставин у контексті місцевих інституцій та політики. Вони
перетворюються на виробничу діяльність, а також на споживання підприємств та діяльність з прийняття рішень.
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PROBLEM STATEMENT IN GENERAL FORM
The process of managing and diagnosing

economic security of an enterprise is rather
complex and multifaceted, as it includes an analysis
of the theoretical aspects of ensuring economic
security of an economic entity, the definition of
methodological foundations for maintaining a high
level of economic security, an analysis of the
economic security of an enterprise on its functional
components. As part of our study, the company's
economic security is defined as the state of
corporate resources and business opportunities,
which guarantees the most effective use of them
for the stable functioning and dynamic scientific-
technical and social development of the enterprise,
prevention of internal and external negative
influences (threats).

The main objective of the company's economic
security is to ensure its stable and efficient
operation and high potential for future develop-
ment.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

The problem of diagnosing economic security
at an enterprise is very relevant and is considered
by many scholars, including: Berezin O. V., Vasi-
lenko V.P., Ivanilov O.S., Ivanyuta T.M. and other.
The issues of studying the content and essence of
the innovation security of the enterprise are
Krasnoshchokova Yu.V., Maksimova T.S., Filimo-
nova O.V., Lyshtvan K.V., Magydov Ye.G. etc.

У цьому аналізі система економічної безпеки сукупності підприємств визначається як поєднання малих і великих
підприємств, які, як група, мають подібні структури життєдіяльності та споживання, а також обмеження та можли-
вості, і для яких подібні стратегії розвитку і втручання були б доречними. Часто такі системи мають подібні агроеко-
логічні та ринкові умови.

Підприємства зазвичай приймають свої рішення, щоб максимізувати прибуток. Прибуток є результатом вхідних
та вихідних грошових потоків, які, з одного боку, залежать від успішності ринку, і, наприклад, від операційних вит-
рат, та капітальних витрати — з іншого. Отже, майбутні грошові потоки визначають рівень успішності до того часу
поки обліковується вартість часу. Однак точна оцінка майбутніх грошових потоків на момент прийняття рішення є
зазвичай нереальною; невизначеності, наприклад, розвиток ринку, рішення конкурентів, і навіть майбутні витрати
дають високу невизначеність у майбутніх грошових потоках.

Key words: economic security, innovation, conception, model, agricultural enterprise.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, інновації, концепція, модель, сільсько-

господарське підприємство.

For example, Nataliya Pedchenko, Victoria
Strilec, Galina M. Kolisnyk, Mariia V. Dykha and
Serhiy Frolov (2018) write that access to finance
is one of the key issues for small business entities in
the process of their creation, existence and
development. The study of the current state of
small business in Ukraine points to financial
difficulties at the initial stages of the life cycle,
which determine the need to increase the value of
alternative sources of external financing and
provide an instrument for governments and other
stakeholders to understand the financing needs of
enterprises.

Ganna Blakyta, Natalia Guliaeva, Iryna
Vavdijchyk, Olena Matusova and Anastasia
Kasianova (2018) note that currently the Ukrainian
economy is developing through the regular
influence of accelerating economic relations at all
levels. In addition, the interaction of business
entities faces increasing pressures of change in the
social, political and environmental environment.
In such conditions, the state of economic security
is one of the elements of the sustainable
development of the Ukrainian economy. This is a
necessary condition for the economic system of
Ukraine as a whole, as well as for a separate
enterprise. Economic security is also a key element
in raising the level of competitiveness of economic
entities and the country in the current conditions
of unstable economic development of the world.
The goal of investment security in Ukraine is to
create a single mechanism, which constantly
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attracts money, on the one hand, and, on the other
hand, provides for the continuous selection,
preparation and implementation of new
investment projects. The Ukrainian government is
interested both in protecting economic security
and in securing the economic benefits associated
with an open investment environment.

Ganna Blakyta, Natalia Guliaieva, Iryna
Vavdijchyk, Olena Matusova and Anastasia
Kasianova (2018) define the security of the
investment environment as an integral part of the
system of economic security. It indirectly
characterizes the conditions and prospects for
economic development, reflects the strategic
aspect of getting immunity to real and potential,
internal and external threats.

Ganna Blakyta, Olena Matusova, Halyna
Lanovska and Victor Adamenko (2017) study the
trends of the world economy, the nature and
peculiarities of relations between economic
entities, strategies of economic development of the
government, and determine the preconditions for
the formation of an entrepreneurial environment.
According to such factors, the efficiency of
entrepreneurial activity depends directly on the

level of security of the existing business environ-
ment. The appropriate level of development and
the security of entrepreneurship is an integral part
of the market economy and it is in line with the
important goal of state economic reforms — to
create an effective competitive economy that
provides a high quality of life for the population
and is a key condition for economic and social
security of the country. Effectiveness of state
regulation of entrepreneurial activity forms the
conditions necessary for activating entre-
preneurship in the country. The role of economic
security of entrepreneurship is also significant
given the current trends in increasing the openness
of the economy. Government measures to protect
the economic interests of enterprises will ensure
their sustainable functioning and development in
the conditions of European integration of Ukraine.

IDENTIFY PREVIOUSLY UNRESOLVED PART
OF THE PROBLEM

The available studies mainly focus on internal
factors that determine the business security of an
enterprise. After analyzing the results of scientific
studies of foreign business security scientists from
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the point of view of innovation development, there
is a need to consider a complex of external factors
that affect the economic safety of enterprises and
the business environment. In order to provide an
assessment of the level of economic security of
entrepreneurship, an innovative component of the
polystructural process of diagnosing economic
security is offered.

THE PURPOSES FORMATION
OF THE ARTICLE

The purpose of the article is to identify the
innovative component of the polystructural pro-
cess of forming and diagnosing economic security
of the enterprise.

PRESENTING THE MAIN MATERIAL
From a conceptual point of view, it is useful to

distinguish between the analysis and diagnostics of
the system of economic security of an individual
enterprise, from the analysis of economic security
of a set of enterprises with clear group charac-
teristics or models. Each individual enterprise or
set of enterprises has its own peculiarities that arise
as a result of changes in resources and circu-
mstances in the context of local institutions and
policies. They turn into productive activities, as
well as enterprise consumption and decision-
making (Fig. 1).

Managers usually perceive their enterprises,
whether small or small, as complex and risky
"systems", and actively manage businesses to achieve
their goals, including food security and livelihood.
Each enterprise has diverse natural resources such
as different types of land, water sources and access
to shared resources in the context of climate and
biodiversity, as well as human, social and financial
capital. Generally, enterprises are interdependent
and diverse, for example, agriculture, livestock,

fisheries, hunting and gathering, as well as resource
procurement, market analysis and production,
product marketing. Work outside of the company
is also an important and growing source of life for
many business owners.

The functioning of any individual enterprise
system is strongly influenced by the local external
rural environment, including local institutions,
land markets, labor and resources, as well as
information communications. In fact, it is
important to include the tight aspects of local
institutions in the analysis of the farming system.
Thus, the limits of the system of economic security
of enterprises are determined by the boundaries
of decision-making, for example, including
decision-making and income streams related to
non-agricultural work.

In this analysis, the system of economic
security of a set of enterprises is defined as a
combination of small and large enterprises, which,
like a group, have similar patterns of life and
consumption, as well as constraints and opportu-
nities, and for which such development strategies
and interventions would be appropriate. Often
such systems have similar agroecological and
market conditions.

Enterprises usually make their decisions to
maximize profits. Profit is the result of incoming
and outgoing cash flows, which, on the one hand,
depend on the success of the market, and, for
example, on operating costs and capital costs, on
the other. Consequently, future cash flows
determine the level of success, as long as the cost
of time is recorded. However, an accurate estimate
of future cash flows at the time of the decision is
usually unrealistic; Uncertainty, for example, the
development of the market, the decisions of
competitors, as well as future costs, give rise to
high uncertainty in future cash flows.

The aim of the study Results 

Building profit distribution rules 

that encourage a network of 

partners to handle innovation 

Three different rules for 

distributing profits are proposed 

based on theoretical analysis 

Building rules for profit 

distribution, which stimulate the 
network of partners to a dynamic 

reduction of costs and increase the 

competitive position of the network 

It is necessary to comply with 

the rule of profit distribution 
and award the innovator also in 

different competitive positions 

The study of the applicability of the 

proportional distribution of benefits 

from patent licensing in the context 

of technological standards 

Proportional distribution of 

benefits is used with the 

prospects of technology 

development and market 

growth 

Construction of a multi-criteria 

model of partner choice that meets 

the requirements of 

interdependence between them and 
partner candidates 

New models for registration of 

interdependencies of the 

network in the choice of 

partners 

Table 1. Research parameters and special results
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In cases where it is practically impossible to
estimate future cash flows with sufficient accuracy,
other, more accurately measurable attributes or
criteria that affect cash flows need to be determined.
After that, evaluate the alternatives to executing the
decision with respect to the attributes, thus trying to
determine the most desirable alternative. Different
multicriteria methods were used. In such cases, it is
useful to identify pareto-efficient alternatives in
which one criterion is improving and involves a
compromise with another criterion. It should be
noted that this demonstrates the connection between
multicriteria analysis of solutions and the theory of
games; the criteria correspond to the winnings of
different players.

The outside world generates numerous
exogenous uncertainties, which often provide
realistic parameters that are solutions that must be
taken. The formulation of decision-making cases, as
optimization problems, is often useful. The
advantages of such formulations are that there are
numerous methods for solving the problem for
different categories of optimization. Thus, most
routine calculations can be computerized and
provide an opportunity to focus on interpreting the
results.

This study creates regulatory models for
enterprises to make the best decisions in the network
of values, when the goal is an efficient and structurally
reliable cooperation. The models use theoretical
game concepts for multilateral decision making,
which involves both cooperation and competition.
Moreover, the theory of transaction costs is
particularly useful in the study of inter-

organizational effectiveness. Analysis and
optimization of decisions, in turn, are used in
situations that best characterize the state of the
company's economic security.

When securing economic security of the
enterprise, the following principles are used:

Principle 1: There is no altruism in networks;
enterprises seek to maximize their profits. Therefore,
structurally stable value networks have incentives,
pre-agreed rules for distributing profits, which direct
the network to create global value.

Principle 2: A production network where there
is a history of trust and cooperation is used as criteria
for selecting partners. It is necessary to emphasize
the importance of inter-organizational synergy in the
choice of partners.

Principle 3: Intergovernmental factors affect the
network's success. Thus, in addition to the
organizational choice of partners, it is necessary to
take into account the interdependence between the
partner candidates. Examples include the history of
cooperation, trust between enterprises and
geographical distance.

The above postulates are related to the fact that
the development of reliable networks of value
requires: (1) employment, (2) the choice of synergistic
configurations partners minimizing transaction costs.

This study contributes, firstly, to the analysis and
development of profit distribution rules that can be
used as incentives for innovation in value networks;
and secondly, by constructing multi-criteria partner
selection models that include interdependencies
among the partner candidates. Table 1 lists the
research parameters and results.
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Reliable structures for cost networks according
to agreed profit distribution rules. Collaboration in
value networks usually requires a kind of
commitment or network contribution. Examples of
such contributions are the reorganization of the
workload, the openness of cost information and
investment in technology development. However,
according to Principle 1, enterprises expect to return
their contributions.

If the company estimates that the expected
returns do not compensate for the contributions,
then the defective "free ride" becomes the do-
minant alternative. The fear of low compensation
is especially present in networks of values with
young partnerships, low credibility and oppor-
tunism.

The network may reduce the uncertainty of the
partners regarding compensation by the prior
agreement of the rules for distributing profits. Thus,
they develop and analyze rules for distributing
profits, which, firstly, encourage network partners,
and secondly, are practically feasible. The
development of rules for the distribution of profits
relies on the theory-game concept. As a result, not
all rules for distributing profits are acceptable. The
rules must be such that innovations are rewarded,
and the opportunity for undeserved rewards is
minimized. Thus, the responsible design of the rules
for distributing profits in order to ensure the
economic security of the enterprise takes into
account the following considerations:

— Theoretically substantiated rules measure the
contribution and reward the partners accordingly.
In contrast, if the distribution of profits is based on
costs plus profits, there is a risk that the network
partners are showing higher costs than is appropriate.
This risk is especially present when the partners are
affiliated with several networks.

— Measurement of parameters should be
practically feasible, so that the efforts made do not
reduce the benefits of innovation. However, the
pursuit of pragmatism cannot lead to the use of bad
measures.

— Transparent and mutually agreed rules help
strengthen trust among partners, which in the long
run reduces transaction costs.

— Rules for distributing profits should take into
account the dynamics of the network of values and
the environment of the business environment. Thus,
the distribution of profits cannot be regarded as a
static problem with one task, but as an ongoing
process throughout the life cycle of a network of
values.

In fact, there are practically feasible rules that
meet the requirements of the company's economic
security. The rule of distribution of profits can be an
incentive to reduce costs in networks with the main
manufacturer and several subcontractors. Here, the
profit to be shared is the amount of cost reduction,
in which, in the case of the existence of three parties,
among which the benefit is distributed:
subcontractors, the main producer, and the
customer, the client (Fig. 2).

Practically there are possible accounts for sharing
profits for the competitive position of the network as
follows. First, if the network is uncompetitive against
its competitors, then a large part is the reduction of
the price of the final product. Secondly, if the network
already has a better price-cost position than its
competitors, then network partners can distribute
profits among themselves. Regardless of the
competitive position, innovative subcontractors
always receive the same shares, which exclude their
chances of benefiting from reduced costs (Fig. 2).

In cases where the contribution is measurable,
the practical rule is to share benefits in proportion
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Table 2. Synergy of three levels of diagnostics of economic safety of agricultural enterprises
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to the contribution. The pro rata rule is used, for
example, in joint ventures where funding is provided.
Investment is a measure of contribution. It is being
studied when a network of partners contributes to
setting standards by investing in technology
development. Here, the contribution is estimated as
the number of standard patents accumulated by
enterprises. The real options in the distribution of
income must be taken into account, while the latter
includes market decisions of enterprises in the study
of the distribution of benefits.

In general, the more transparent the network of
values, the easier it will be to build rules for the
possible distribution of profits. In enterprise
networks, revenue sharing options are a good way
to become transparent.

Next, we will consider the synergetic confi-
gurations of the diagnostics of economic safety of the
agricultural enterprise. Choosing the right partners
can be crucial to the success of the network of values.
Often the choice of a partner cannot be made solely
on the basis of financial indicators, such as the
assessment of cash flows, since the differences in the
performance of partner partners cannot be measured
in cash. On an example of an article, the least
important were the monetary criteria, since the
continuity of important customer activity depends
on the successful completion of the project.

Therefore, partners are often selected on the basis
of several criteria. There are numerous criteria
according to which partners are usually selected. The
most typical are quality, punctuality, learning
opportunities, corporate image, financial stability
and economic security. In addition to the second
principle, the only use of specific criteria for partners,
neglects the possible benefits of synergistic effects.
Nevertheless, the benefits of synergies linked, for
example, with the history of cooperation, trust
between enterprises, geographical location, cultural
compatibility, etc., can reduce transaction costs and
promote openness and innovation in the network of
values. Therefore, based on additional criteria,
models are useful for decision making in the network
at three levels. Initially, models help an individual
company to optimize its participation in different
networks. Second, the models support those who
make decisions online, directing their partners to
create a global value. Thirdly, the results give an idea
to the managers at the level of the innovation system.

Valuable network models increase understanding
of complex network connections and open the way
for optimal design of network structures. However,
formal optimization requires an assessment of model
parameters, which in some cases may be very
complex or too expensive. In such cases, the most
important advantage of simulation is the

conceptualization and increase of knowledge of the
business environment.

In addition to parameter estimates, another
source of inaccuracy stems from the limited ability
of models to describe the real world. The modeling
should balance the complexity of the model and the
number of details, on the one hand, and the clarity
and computing power, on the other. In any case, the
responsible manager, firstly, focuses on the validity
of the model; and secondly, the level of detail
determines the use of the model — whether it is pure
conceptualization, or also includes numerical
calculations and optimization.

If the main purpose of the models is to support
decision-making, it is worth noting a few issues.
Firstly, the determination of the parameters should
not be too complicated. Typically, there are business
experts who are in demand for this work, and there
are requirements in other activities. Secondly, the
responsible use of numeric models does not seek a
single optimal value, although models can contribute
to consistent optimization. Instead, it is more reliable
to identify a few good alternatives in which the
economic security diagnosis can focus on further
evaluation. Thirdly, the results of the models should
pass a critical qualitative test, which opposes their
practical experience.

Topology of the network affects the suitability
of the models. In very large networks, computational
fitness may restrict the use of combinatorial models.
Moreover, heterogeneity within the network of
partners complicates the modeling process, because
it is necessary to model different partners.

First, the construction and implementation of the
agreed rules for the distribution of profits reduces
the uncertainty of the network partners regarding
the profits on their contributions. As a result,
increased transparency motivates network partners
to contribute, which leads to greater potential for
innovation. Secondly, accounting for inter-
organizational dependencies in the selection of
partners helps to get a holistic view of possible
network synergies. In contrast, these models of
synergy are ignored only in the models of choice of
partners, taking into account the results of the
activities of individual enterprises. In any case, the
value of the networks stems from the appropriate
combination of competencies, as the respective
partners have been identified, and the network
structure is such that the partners have an incentive
to contribute. If any of these conditions are violated,
there is a high risk of inefficiency and threats to the
economic security of enterprises. Similar
implications for innovation policy; socially optimal
innovative systems are rewarded and encouraged by
risky research and development that is carried out
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in collaboration between universities, research
institutes and enterprises. However, the tools of the
innovation system should emphasize self-
organization instead of network configuration from
the top down.

More research, development and globalization
of networks require tools that prevent excessive
increase in transaction costs and increase
understanding of managers at enterprise level. As
networks grow, they lose their effectiveness by
increasing the number of network relationships.
Moreover, combining additional competencies to
meet the needs of clients requires a very broad
knowledge; In large networks, it's dear to teach
people such wide knowledge.

The company's economic security diagnosis is a
system that is capable of performing its mission, even
in the event of a failure of the control system. The
catastrophic consequences of failures in financial and
economic activity, suggest that there are
shortcomings during the diagnosis and avoid their
spread at the stage of the system, which is a critical
task. Thus, V & V activity in the relevant phases of
the company's life cycle should be performed as soon
as possible. In addition, the V & V development
process is more than 50% of total time and cost.

Thus, it is proposed to adopt methods and
techniques for the V & V process in diagnosing the
economic safety of an agricultural enterprise, since
they are able to reduce and optimize resources when
carrying out a diagnosis of economic security. Testing
can show the presence, and not the absence of errors,
V & V activity is the best way to solve the problem
of a critical situation in an enterprise.

Further research will focus on a thorough
overview of the V & V process, especially taking into
account the practice applied in the context of
financial and economic activity of agricultural
enterprises.

V&V concept of diagnostics of economic safety
of an agricultural enterprise. Consider the
importance of V&V for the diagnosis of economic
security of agricultural enterprises. The concepts of
verification and validation (V&V) are usually
considered together if there are corresponding
differences between them. In particular, the main
difference is related to the purpose that governs these
two phases. Two questions are proposed which now
perfectly specify the difference between verification
and validation:

— Verification answers the question "Is the
product manufactured / manufactured properly?",
which means that the verification relates to the
compliance of the system of economic security with
the requirements;

— Validation instead relates to the question "Is
the product manufactured / manufactured?", this
means verification to determine whether the system
works correctly, taking into account its specifications
(or in other words, user expectations).

With respect to the existing and consolidated
approaches contained in the literature, one can divide
V & V into two macro categories: static and dynamic.
Static approaches focus on inspections and reviews of
artifacts developed during the development of the
system and their precondition that the study system is
not put into operation. Static approaches can reveal
shortcomings in the design of the system and in the
general defects of financial and economic activity of
the enterprise. In addition, the cost of static
approaches is low. The main limitation of static
approaches is that they cannot detect defects that may
occur when system components interact, such as time
problems, performance problems, or even poor
management. This requires the use of dynamic
approaches and specific testing. Dynamic approaches,
in fact, can prove that the system behaves as expected
or that it fulfills its functional requirements
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Testing is, in fact, one of the most important tasks
of V & V and can be carried out at various stages of
the system's life cycle. Identifying systemic threats
as early as possible and bringing them to acceptable
levels is the best way to address the issue of economic
security. However, well-tested techniques adopted
during the life cycle of the system are not able to cope
with the complexity of modern systems and techno-
logies. Inadequacy reflects the fact that the adoption
of these methods does not guarantee the proper level
of the system of economic security of the enterprise.

The system of economic security concerns the
identification of hazards, the definition of their
causes, the development of appropriate
countermeasures, and can be used to check the
effectiveness of strategies.

V-model of diagnostics of economic security of
agricultural enterprises. The stages of development
of such a model are shown in Fig. 3 and detailed
below. A typical structure based on "V" arranges the
phases of development in the complexity with the
most complex element from above and the least
complex element from below. This puts a strategy
next to the choice of tools in the sense that the
adoption of diagnostics of economic security is
inextricably linked with development activities.

In the life cycle, there are several stages, starting
with the concept of system deployment, clarification
of input data, requirements, results and methods for
checking each phase. For brevity, these phases can
be divided into four macro-activities.

The purpose of this stage (estimation of V model
of diagnostics of economic security of an agricultural
enterprise) is to develop a level of understanding of
the system of diagnostics of economic security
sufficient to ensure that all subsequent life-cycle tasks
are carried out satisfactorily. In this phase, the profile
of the mission, the boundaries, conditions of
application, which affect the characteristics of the
system are determined. Also, this phase defines the
general system requirements, as well as the general
criteria for demonstration and decision making for
the system.

Tactics: during this phase, requirements are
distributed among all subsystems, specific criteria for
decision-making at the subsystem level are
determined. Thus, appropriate requirements are
created and compliance with them is demonstrated
through the use of appropriate formal models.

Testing: after the implementation of the
subsystems, the objectives of this phase are to confirm
that the combined combination of subsystems,
components and external risk mitigation measures
meets the system requirements; In this phase, specific
characteristics are collected to assess compliance
with the requirements of the whole system, and

therefore, the system adopted by the company's
economic security diagnostics system.

Operation: the purpose of this phase is the
operation of the enterprise under the optimum
conditions (within the limits of the specified limits),
to maintain a combined combination of subsystems,
components and external risk mitigation measures
that ensure compliance with the system
requirements; keep the system's performance based
on monitoring the state of the company's economic
security.

Thus, the innovative component of the com-
pany's economic security is a system of enterprise
security measures, designed to: 1) ensure the
widespread use of innovative innovations both in
sales and production, and in other stages; 2) create
an innovation-friendly climate both in the
production process and in protecting the
enterprise from internal and external threats.

CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES
OF FURTHER RESEARCH

The scientific novelty of this article is to
improve the diagnosis of economic security of the
enterprise, namely the allocation of the innovative
component into a separate component of
economic security. Methods of improving the
diagnosis of economic security are proposed. In
further research, there is a need to develop a
methodology for assessing the level of innovative
component of economic security. This study
examines some relevant research trends in the
context of V&V, discusses critical elements of
economic security.

Several ways are suggested for further re-
search. Firstly, since the partnership involves a risk
of inefficiency, the issue of optimality of network
management in a competitive environment is
relevant, and when it is profitable to seek
partnership. Answers to these questions require
more research in terms of empirical and
theoretical studies. Thirdly, in knowledge-based
networks, the competences of different partners
are intangible, and it can be more efficient to
transfer knowledge rather than money. Additional
research is needed to study the preconditions for
the transfer of intangible assets in the network.
Networks that offer services require methods for
assessing the value of services and further distribute
the cost of services between clients and network
partners.
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