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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах незакінченості аграрної реформи

недосконалість механізмів основних еконоE
мічних процесів призводить до неефективного
управління ресурсами сільськогосподарських
підприємств, посилення чутливості госпоE
дарської діяльності до недосконалості систеE
ми управління. З огляду на це актуалізується
питання удосконалення механізму стійкого
розвитку садівничих підприємств. Механізм
варто розглядати крізь призму системного
підходу, в якому будуть розкриватися та враE
ховуватися усі організаційні, економічні та інші
складові з метою створення більш якісного та
ефективного управління.
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У статті проаналізовано концептуальні засади формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств.
Розглянуто наукові підходи до тлумачення сутності механізму стійкості та забезпечення ефективності сільськогос<
подарського підприємства, розуміючи при цьому сукупність засобів злагодженого функціонування підсистем і
функцій підприємства, що у певних параметрах сприяє досягненню цілей його діяльності в умовах змінного зовніш<
нього та внутрішнього середовища. Уточнено перелік функціональних складових механізму стійкого розвитку відпо<
відно до етапів життєвого циклу підприємства.

Розроблено систему механізму стійкого розвитку та алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку садівни<
чих підприємств. Запропоновано авторське визначення механізму стійкого розвитку садівничих підприємств, що вра<
ховує діалектичний зв'язок між механізмом та процесом через систему управління як консолідованої сукупності ре<
сурсів стійкого розвитку та способів їх поєднання.

The article presents the analysis of conceptual principles for the formation of the mechanism of a sustainable
development of horticultural enterprises. The author examines scientific approaches to the interpretation of the essence
of the mechanism for sustainability and providing efficiency of an agricultural enterprise, understanding it as a set of
means of a well<organized functioning of subsystems and functions of an enterprise, which under certain parameters
contributes to the achieving the objectives of its performance in the conditions of external and internal environment. The
list of functional elements of the mechanism for a sustainable development was specified according to the stages of
enterprise life cycle.

The system of the mechanism for a sustainable development has been developed as well as algorithm for
implementation of the mechanism for a sustainable development of horticultural enterprises. The article suggests the
author's definition of the mechanism for a sustainable development of horticultural enterprises, that takes into account
dialectic connections between the mechanism and the process through the management system as consolidated set of
resources of sustainable development and the ways of their combination.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у дослідження питань ефекE
тивного розвитку підприємств галузі садівницE
тва зробили вітчизняні вчені: О.Ю. Єрмаков,
В.А. Рульєв, О.М. Шестопаль, А.І. Шумейко,
В.В. Юрчишин, Л.О. Барабаш, Л.А. Костюк,
В.С. Кушнірук.

Економічною наукою напрацьовано значE
ний теоретичний базис термінологічного викоE
ристання категорії "механізм" відносно складE
них економічних систем та явищ. Проте,
найбільш широко використовується госпоE
дарський, економічний, організаційноEеконоE
мічний механізм. Дослідження цього питання
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досить грунтовні, проте вони здійснювались
безвідносно до галузевої приналежності підE
приємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є узагальнення наукоE

вих підходів та формування концептуальних
засад механізму стійкого розвитку садівничих
підприємств, з уточненням функціональних
складових механізму стійкого розвитку відпоE
відно до етапів життєвого циклу підприємства
та алгоритму його реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглядаючи просторовий та часовий рух

спеціалізованого сільськогосподарського
підприємства як керованої соціальноEеконоE
мічної системи скористаємось слушним тверE
дженням про ефективність її ринкової діяльE
ності, що залежить від контрольованості в сиE
стемі управління економічних процесів на
мікроE, мезоE та макрорівні [1]. На нашу думE
ку, механізм варто розглядати крізь призму
системного підходу, в якому будуть розкриваE
тися та враховуватися усі організаційні, екоE
номічні та інші складові з метою створення
більш якісного та ефективного управління.

Постановка питання: що виробляти, як,
скільки, з одночасною здатністю оперативно
реагувати на зміни зовнішніх й внутрішніх чинE
ників задля забезпечення фінансової стійкості
І.Є. Савельєва вважає складовими механізму
виробничоEфінансової стійкості підприємства
[2]. Апелюючи автору, вважаємо таке трактуE
вання механізму надто спрощеним, хоча загальE
ною метою реалізації механізму й інші автори
називають "забезпечення захисту сільськогосE
подарських підприємств від екстремальних
впливів середовища" [3].

Підтримуємо позицію [4] щодо необхідE
ності формування механізму стійкого розвитE
ку підприємства з розширенням меж попередE
нього економічного аналізу понад рівень окреE
мого господарюючого суб'єкта та включення
до його завдань поглиблену оцінку зовнішньоE
го середовища.

Характеризуючи захищеність діяльності
підприємства від негативних впливів зовнішE
нього середовища та його спроможність протиE
діяти загрозам й пристосовуватись до існуюE
чих умов як економічну безпеку підприємства,
окремі автори під організаційноEекономічним
механізмом забезпечення економічної безпеки
підприємства розуміють "виявлення чинників,
процесів і умов, що перешкоджають забезпеE
ченню ефективної діяльності; попередження та

запобігання впливу загроз, створення і збереE
ження фірмовоEспецифічних активів, формуE
вання умов розширеного відтворення конкуE
рентних переваг,…і на цій основі, формування
стратегії розвитку сільськогосподарського
підприємства" [3]. Таке визначення не лише
громіздке, але і принципово не характеризує
механізм як такий. Адже Великий тлумачний
словник сучасної української мови тлумачить
поняття "механізм" у прямому його значенні як
"пристрій, що передає або перетворює рух" та
у переносному як "внутрішню будову, систему
чогоEнебудь", або "сукупність станів і проE
цесів", з яких складається будьEяке явище [5, с.
665]. Тому всі визначення механізму, включаE
ючи згадане вище, що не посилаються на функE
ціональну будову економічних систем, суE
купність станів і процесів у них, не вважаємо
за потрібне використовувати у науковому досE
лідженні.

На основі результатів структурноEлінгE
вістичного та етимологічного аналізу В.П. МосE
каленко, О.В. Шипунова, а також О.І. Стогул
роблять висновок про те, що найширшим є поE
няття господарського механізму, складовою
якого є економічний механізм, що представлеE
ний як цілісна система економічних методів,
способів, форм, інструментів і важелів впливу
на економічні відносини і процеси в межах
підприємства [6, с. 20—22; 7].

Більшість дослідників схильні більш широE
ко тлумачити поняття, включаючи до нього ще
й апарат управління. Не вбачаємо великої принE
ципової різниці між визначеннями організаE
ційноEекономічного механізму окремих сучасE
них авторів та їх попередників, що зведені до
сукупності управлінських елементів і способів
їх організаційної, інформаційної, мотиваційної
та правової підтримки, задля забезпечення
стратегічних цілей [8; 9, с. 6], або запропоноваE
ного колективом авторів визначення організаE
ційноEекономічного механізму для сільськогосE
подарських підприємств галузі садівництва як
системи організаційних та економічних форм і
методів ведення господарства, що сприяє підвиE
щенню ефективності функціонування виробниE
чих систем на основі свідомого використання
економічних законів і досягнення поставлених
стратегічних цілей суб'єктами підприємницької
діяльності [10, с. 9].

Вважаємо, що сутнісні відмінності у визнаE
ченнях пов'язані з тим, що в основу теоретичE
них досліджень окремих авторів покладено
формування понятійного апарату для різних
об'єктів, принципові відмінності між якими поE
лягають у рівні їх розвитку та складності. Саме
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тому рівень міждержавних економічних відноE
син, макроE, мезоE та мікрорівень національної
економіки вимагає дослідження цієї категорії
(механізму) як системи з врахуванням ресурсів
стійкого розвитку та способів їх поєднання.
Спростивши визначення механізму, звівши
його до двох складових виключаємо можлиE
вість упущення окремих елементів.

Враховуючи особливості вітчизняного
аграрноEпромислового виробництва пропонуєE
мо систематизувати складові системи механізE
му стійкого розвитку підприємства за такими
підсистемами: функціональноEвиробнича
(підрозділи підприємства як об'єкти управлінE
ня); забезпечення (інституційне, ресурсне, кадE
рове, фінансове, технологічне, інформаційне,
інноваційне, інвестиційне, соціальне); управліE
ння (менеджери та спеціалісти усіх рівнів як
суб'єкти управління) (рис. 1).

Теорія життєвого циклу сільськогоспоE
дарського підприємства спонукає до уточненE
ня функціональних складових механізму
стійкого розвитку відповідно до етапів життєE
вого циклу. Планова складова акумулює значні
ресурси та додаткові елементи на етапі ствоE
рення або реорганізації суб'єкта агробізнесу.
Як продовження процесу започаткування госE
подарської діяльності вирішального значення
набуває організаційний механізм. На етапі форE
мування кадрового потенціалу запускається
мотиваційний механізм. Подальший розвиток
підприємства відбувається за участю механізE

му внутрішнього контролю, що
разом з інституційним механізE
мом формують функціональний
механізм регулювання і контролю
у межах механізму стійкого розE
витку підприємства.

Розробляючи алгоритм реаE
лізації механізму стійкого розE
витку садівничих підприємств за
базис брались ринковий, інституE
ційний та господарський механіE
зми з посиленням ролі стратегічE
ного підходу (рис. 2).

Алгоритм реалізації механізE
му стійкого розвитку підприємE
ства має вигляд керованого безE
перервного процесу зміни рівня
ефективності використання реE
сурсів підприємства; результаE
тивності економічних процесів;
оптимізації планових змін виробE
ничої діяльності, його результаE
том є формування специфічних
конкурентних переваг та реалізаE

ція синергетичного ефекту у процесі забезпеE
чення розширено відтворення.

В умовах перманентних фінансових, еконоE
мічних, соціальних криз з метою досягнення
стратегічних цілей розвитку садівництва в
сільськогосподарських підприємствах вважаєE
мо необхідним жорстко слідувати етапам алE
горитму стійкого розвитку таких підприємств.
Саме збалансований підхід до удосконалення
економічної, організаційної, технікоEтехнолоE
гічної, кадрової та інших складових потенціаE
лу стійкого розвитку підприємства гарантує
результативність та ефективність механізму.

Розглядаючи стійкий розвиток сільськогосE
подарських підприємств галузі садівництва як
процес забезпечення відповідного стану їх екоE
номіки пропонується визначення механізму
стійкого розвитку садівничих підприємств як
консолідованої сукупності ресурсів стійкого
розвитку та способів їх поєднання, результаE
том використання яких за допомогою низки
методів є формування специфічних конкуренE
тних переваг та реалізація синергетичного
ефекту у процесі забезпечення розширеного
відтворення. Таке визначення вказує на діалекE
тичний зв'язок між механізмом та процесом чеE
рез систему управління.

Правове поле розвитку садівництва у межах
сільськогосподарських підприємств формуєтьE
ся на основі комплексного впливу вітчизняноE
го законодавства, макроекономічних факторів,
як то аграрна та продовольча політика держаE

Джерело: розробка автора.

Стратегічне 
планування 

Діагностика, 
контроль, 
моніторинг 

Аналіз та 
розробка 

управлінських 
рішень 

Реалізація 
стратегічних і 
тактичних 
цілей 

Система управління 
стійким розвитком 

садівничого 
підприємства 

Суб’єкти управління 

Методологічне 
забезпечення 

Кадрове 
забезпечення 

Фінансово-інвести-
ційне забезпечення 

Інформаційне 
забезпечення 

Техніко-технологічне 
забезпечення

Ресурсне 
забезпечення

Науково-консульта-
ційне забезпечення

Формування еконо-
мічного потенціалу 

Формування іннова-
ційного потенціалу

Підрозділи 
підприємства 

Стійкий розвиток садівничого підприємства 

Рис. 1. Система управління стійкого розвитку садівничих
підприємств
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ви, зовнішньоекономічні зв'язки, меE
зофакторів — нормативної бази, що
діє на рівні області та району, та власE
ної корпоративної політики та догоE
вірних зобов'язань.

Адаптацію господарськоEеконоE
мічної діяльності садівничих підприE
ємств до сучасних ринкових умов та
вимог засобами гармонізації їх повеE
дінки відповідно до зовнішніх чинE
ників (у т. ч. виробничої, постачальE
ницької, збутової, фінансової полE
ітики, менеджменту, маркетингу,
ціноутворення тощо) покладено в
основу реформування підприємств
галузі садівництва. Логічним наE
слідком таких системних перетвоE
рень стає реструктуризація системи
управління, підвищення гнучкості виE
робництва, зменшенню рівня його
витратності при одночасному підвиE
щенні продуктивності праці, що
сприяє підвищенню конкурентоспроE
можності садівничої продукції,
збільшенню фінансових результатів,
тобто забезпечення стійкого розвитE
ку підприємств та галузі в цілому.

Стратегія реструктуризації та реE
формування садівничих підприємств
закладає підвалини для нарощуванE
ня їх інвестиційної привабливості.
Системне, комплексне фінансування
розвитку виробничого потенціалу вважаємо за
можливе ототожнювати з ринковою адаптаE
цією підприємства, що вирішує завдання його
переходу до економічного зростання та стійкоE
го розвитку.

У сучасних умовах процес концентрації реE
сурсів на одиницю земельної площі як основа
інтенсифікації сільськогосподарського виробE
ництва повинен супроводжувати процес інноE
ваційних технологічних змін основних галузей
АПВ. Інноваційна діяльність в садівництві, на
думку Ю.О. Нестерчук та О.С. Тупчій, супроE
воджує процеси створення нових та відтворенE
ня існуючих насаджень, та пов'язана з відповіE
дними інвестиціями [11]. Вважаємо вартою уваE
ги пропозицію щодо створення в галузі спеціаE
лізованих інноваційних фондів, за рахунок
яких стимулюватиметься закладання інтенсивE
них багаторічних насаджень, з філіями у садівE
ничих регіонах [12].

Поряд з ресурсними можливостями інтенсиE
фікації садівництва інноваційний характер
підприємництва є основою сталого розвитку
галузі. За умови запровадження нових техноE

логій спостерігається покращення якісних хаE
рактеристик праці й капіталу та збільшення їх
продуктивності. Інноваційна діяльність у садівE
ництві пов'язана з розвитком вітчизняної галуE
зевої науки, зі здатністю науковоEдослідних усE
танов садівництва продукувати ідеї, розробляE
ти концепції розвитку галузі і виготовляти нові
продукти (сорти, типи насаджень, садивний маE
теріал), проводити апробацію інноваційно нових
продуктів і цим заохочувати підприємства до
запровадження інноваційноEінвестиційних техE
нологій виробництва і просувати на ринок плоE
доягідну продукцію з новими споживчими якоE
стями, які орієнтовані на задоволення існуючих
потреб населення регіону [13].

Науковий потенціал у розвинених країнах
формується за покриття державою 20—50% виE
датків на прикладні дослідження та 50—70% —
на фундаментальні. У США 6—7 % видаткової
частини державного бюджету становлять виE
датки на науку. У Франції, Великобританії,
Німеччині, Італії цей показник коливається в
межах 4—5 %, Японії — 3—3,5 %, в Україні —
1—1,5 % [14].

Розробка заходів щодо реалізації механізму стійкого 
розвитку та його ефективності 

Формулювання стратегічної мети та цілей стійкого 
розвитку підприємства 

Розробка завдань щодо сталого розвитку 
підприємства

Визначення функцій управління 

Обґрунтування методів управління розвитком 
підприємства

Визначення суб’єктів управління та напрямів впливу 
на розвиток підприємства 

Формування принципів сталого розвитку 
підприємства

Моніторинг результатів 

Впровадження розроблених заходів 

Поставлені завдання 
щодо стійкого розвитку 
підприємства вирішені 

Коригування 
заходів 

Рис. 2. Алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку
садівничих підприємств

Джерело: розробка автора.
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Державне стимулювання інноваційного
розвитку промислового садівництва передбаE
чає державну підтримку в межах програм "зеE
леного" та "жовтого" кошиків, що об'єднують
заходи, не пов'язані з торгівлею і виробництE
вом, а також заходи внутрішньої підтримки з
непрямим впливом (наукові дослідження,
підготовка і підвищення кваліфікації кадрів,
дорадництво, сприяння збуту; забезпечення
гарантованого доходу товаровиробникам та
удосконалення системи землекористування;
сприяння структурній перебудові виробництE
ва; дотації на плодоягідну продукцію; компенE
сація частини витрат на мінеральні добрива і
засоби захисту рослин; цінова підтримка;
пільгове кредитування товаровиробників; спиE
сання боргів; пільги на транспортування плоE
доягідної продукції тощо) [15].

Такі заходи сприяють досягненню стратеE
гічної мети розвитку садівництва, обгрунтоваE
ної у Галузевій програмі розвитку садівництва
України на період до 2025 року [16], яка передE
бачає стабілізацію та нарощування виробницE
тва плодів і ягід; забезпечення потреб населенE
ня та внутрішнього ринку, розширення експорE
ту конкурентоспроможної продукції галузі;
забезпечення розширеного відтворення виробE
ництва; стимулювання органічного виробницE
тва; інтенсифікацію галузі на основі викорисE
тання досягнень науки й передового досвіду.
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ня, сучасний етап реалізації аграрної реформи
з розвитком різних організаційноEправових
форм підприємництва, адаптація вітчизняного
сільського господарства до вимог зовнішнього
ринку у межах глобалізаційних процесів споE
нукають до реалізації адекватної стратегії
стійкого розвитку вітчизняного аграрного секE
тору та окремих бізнесEструктур на основі сиE
стемного підходу.

Розроблений механізм стійкого розвитку
садівничих підприємств сприятиме продукуE
ванню альтернативних управлінських рішень та
обгрунтуванню їх вибору в удосконаленій сисE
темі управління, забезпеченню стабілізації виE
робництва продукції садівництва у межах страE
тегічної рівноваги виробничого процесу та
отримання доходів, достатніх для забезпеченE
ня розширеного відтворення.
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