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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

 

Степаненко С. В. Державний борг України та його вплив на основні соціально-економічні показ-
ники. 

Вступ. Вирішення проблеми управління державним боргом є одним із ключових факторів економічної ста-
більності в країні. Від характеру врегулювання боргової проблеми значною мірою залежить бюджетна дієздатність 
держави, стабільність її національної валюти. Необхідність вирішення цих питань потребує пошуку шляхів удо-
сконалення механізму управління і обслуговування державного боргу в Україні. 

Метою статті є дослідження динаміки державного боргу України й моделювання характеру його впливу 
на основні соціально-економічні показники в сучасних умовах. 

Результати. Проаналізовано динаміку й структуру державного та гарантованого державою боргу України 
за період 2013-2019 рр. Визначено негативну динаміку зростання загальної суми боргу протягом 2014-2018 рр. У 
2019 р. загальна сума боргу в гривневому вимірі знизилася за рахунок зменшення обсягу зовнішнього й гарантова-
ного боргу, проте в доларовому еквіваленті зросла, що становить загрозу фінансовій стабільності країни. З вико-
ристанням програмного продукту EViews 10 на основі тесту причинності Грейнджера досліджено систему при-
чинно-наслідкових зв’язків між показником динаміки державного боргу (індексом) і показниками соціально-
економічного розвитку: темпами росту ВВП, індексом промислової продукції, індексом реальних доходів насе-
лення, індексом зайнятості населення, індексом експорту товарів і послуг, індексом імпорту товарів і послуг. На 
основі встановлених причинно-наслідкових зв’язків побудовані авторегресійні моделі впливу динаміки державного 
боргу на показники соціально-економічного розвитку, помилка за якими не перевищує 5%.  

Висновки. За результатами побудованих моделей визначено негативний вплив державного боргу на основні 
соціально-економічні показники, що підтверджується від’ємними значеннями показників еластичності соціально-
економічних індикаторів. Побудовані моделі слугують превентивним інструментом управління державним бор-
гом, за допомогою якого можливе оперативне реагування на загрози соціально-економічному розвитку шляхом мо-
ніторингу рівня динаміки державного боргу. 

Ключові слова: державний борг, управління державним боргом, соціально-економічний розвиток, фінансова 
безпека держави. 
 

Постановка проблеми. Недоскона-
лість фінансової і грошово-кредитної полі-
тики держави спричинили невиправдане зро-
стання державного боргу. Зростання 
державної заборгованості в окремих країнах, 
виникнення боргових криз внаслідок непла-
тоспроможності держави призводить до пере-
ростання національної боргової кризи в регіо-
нальну й міжнародну. Інтернаціоналізація 
виробництва, капіталу, збуту, лібералізація 
міжнародного обміну, посилення відкритості 
національних економік, з одного боку, та зро-
стання обсягів державної заборгованості різ-
них країн світу, з іншого, потребують ви-
вчення і обґрунтування функціонування 
системи управління державним боргом, що 

дозволить визначити перспективи врегулю-
вання боргових проблем України. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження проблем управління дер-
жавним боргом розглядається в багатьох нау-
кових працях зарубіжних і вітчизняних 
науковців. Становлення теоретичних основ 
державного боргу, його вплив на економіку 
пов’язані з працями класиків економічної те-
орії: А. Вагнера, Ж. Бодена, Т. Гоббса, 
А. Сміта, Дж. Кейнса, Д. Локка, К. Маркса, 
Д. Мілля, Д. Рікардо, П. Самуельсона, 
А. Сміта й роботами сучасних учених: В. Ан-
друщенка, О. Барановського, С. Буковинсь-
кого, О. Василика, А. Гальчинського, В. Гейця, 
А. Даниленка, О. Заруби, Б. Кваснюка, Н. Ко-
стіної, В. Кравченка, І. Лукінова, І. Луніної, 
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А. Мороза, С. Осадця, К. Павлюк, 
А. Поддєрьогіна, Г. П’ятаченка, М. Савлука, 
В. Суторміної, В. Федосова, С. Юрія та ін. Фу-
ндаментальні дослідження в сфері управ-
ління державним боргом не дають однознач-
ного висновку щодо характеру впливу боргу 
на економіку країни у зв’язку з наявністю ба-
гатьох факторів, що його зумовлюють, і не-
стабільністю економічних показників. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження динаміки державного 
боргу України та моделювання характеру 
його впливу на основні соціально-економічні 
показники в сучасних умовах. 

Основні результати дослідження. 
Державний борг є складовою економічної си-
стеми, що здійснює прямий і опосередкова-
ний вплив на всі її основні елементи, зокрема, 
на державний бюджет, грошово-кредитну й 
валютну системи, рівень інфляції, внутрішні 
заощадження, іноземні інвестиції. Управ-
ління державним боргом є невід’ємним еле-
ментом макроекономічної політики держави, 
оскільки використання механізму держав-
ного боргу може стати потужним чинником 
економічного зростання, згладжувати нерів-
номірність надходження платежів до бю-
джету. Також механізм управління держав-
ним боргом активно використовується з 
метою регулювання грошового обігу й рівня 
ділової активності в країні [1]. 

Процес управління державним бор-
гом передбачає вивчення кон’юнктури на ри-
нку позичкових капіталів, випуск позик і оці-
нку умов випуску, розміщення й повернення 
(погашення) позик, виплату відсотків, прове-
дення конверсій і консолідацій позик, визна-
чення курсу облігацій на грошовому ринку, 
визначення процентних ставок по держав-
ному кредиту, виконання зобов’язань, які ви-
никають з державних запозичень, гарантій по 
зобов’язаннях третіх осіб, взятих на себе дер-
жавою, управління зовнішніми активами, ви-
значення місць і умов розміщення та пога-
шення державних позик, оцінку відповід-
ності витрат з обслуговування державного бо-
ргу до можливостей. Все це в цілому виступає 
діяльністю держави в якості позичальника 
або гаранта. Метою управління є зміна кіль-
кості й видів цінних паперів в обігу; вплив на 
структуру державного боргу; виконання ці-
льових установок Уряду щодо рівня ризику 
та витрат; забезпечення платоспроможності 
держави; реальних джерел погашення держа-
вного боргу; забезпечення гармонізації інте-
ресів позичальників, інвесторів і кредиторів; 
оптимізація витрат, пов’язаних із фінансу-
ванням дефіциту державного бюджету [1, 2]. 

У процесі управління державним бор-
гом виконуються такі завдання: забезпечення 
стабільних і порівняно безпечних меж показ-
ників боргової безпеки; пошук ефективних 
умов запозичення коштів з погляду мініміза-
ції вартості боргу; усунення неефективного й 
нецільового використання запозичених кош-
тів; забезпечення своєчасної і повної виплати 
суми основного боргу та нарахованих відсот-
ків; сприяння розвитку процесів інвесту-
вання у виробництво за рахунок надання 
державних гарантій під час здійснення по-
зик [2, 3]. 

Першочерговим завданням економіч-
ної політики держави, з позиції стабільності її 
фінансової системи, є управління і обслугову-
вання державного боргу країни. В Україні 
цей процес обтяжений значними пробле-
мами: значний розмір державного боргу зі 
щорічною прогресією його росту, недоскона-
лість законодавчої бази й механізму реструк-
туризації боргу та його обслуговування. Факт 
існування державного боргу, його величина, 
розподіл, методи й засоби погашення вплива-
ють майже на всі аспекти економічного роз-
витку країни. Отже, державний борг не про-
сто засіб залучення коштів для фінансування 
державних потреб, а й важливий інструмент 
фінансової політики держави, неефективне 
використання якого, в якісному й кількісному 
контексті, створюватиме умови для пору-
шення стабільного функціонування еконо-
міки. 

Державний борг є складним фінансово-
економічним феноменом, який відображає 
як наслідки економічної політики, які впли-
вають на фінансову позицію уряду, так і 
вплив незалежних від волі уряду соціально-
економічних процесів. В Україні станом на 
31.12.2019 р. обсяг державного й гарантова-
ного державою боргу становив 1998,3 млрд 
грн або 82,5 млрд дол. США, з якої 88,1% при-
падало на прямий державний борг, а 11,9% – 
на борг, гарантований державою (рис. 1). 
Внутрішній борг складав 41,5% загальної 
суми державного й гарантованого боргу, а зо-
внішній борг – 46,6%. 

За 2019 р. державний і гарантований 
борг, виражений у гривнях, зменшився на 
170,3 млрд грн. При цьому внутрішній держа-
вний борг (з урахуванням гарантованого) за 
2019 р. збільшився на 68,4 млрд грн., а зовні-
шній державний борг – зменшився на 167,5 
млрд грн.  

Основними складовими накопичення 
державного боргу в січні-березні 2019 року 
були: позики іноземних комерційних банків 
(+0,65 млрд дол. США); облігації зовнішньої 
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державної позики України (+0,34 млрд дол. 
США); облігації внутрішньої державної по-
зики України (+3,21 млрд грн). В той же час ві-
дбувалося нетто-погашення гарантованого 

зовнішнього боргу  (на 0,58 млрд дол.) і пря-
мого боргу міжнародним фінансовим органі-
заціям (на 0,51 млрд дол. США). 
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Рис. 1. Динаміка державного й гарантованого державою  боргу України та його складових  

Джерело: побудовано за [4] 
Для оцінки ризиків платоспроможності 

держави й ризиків макрофінансової стабіль-
ності в світовій практиці використовується 
стандартний набір індикаторів боргового на-
вантаження. Проведений аналіз засвідчує: по-
чинаючи з 2016 року відносні показники бор-
гового навантаження поступово покращу-
валися, але боргові ризики продовжували за-
лишатися високими. Так, величина держав-
ного й гарантованого боргу відносно ВВП 
зменшилася з пікового рівня 81% ВВП у кінці 
2016 року до 60,9% у кінці 2018 року і до 60,3% 
ВВП у 2019 р. Такі зміни були викликані під-
вищенням реального обмінного курсу гривні 
й зростанням реального ВВП при стабілізації 
номінальної суми внутрішнього й зовніш-
нього державного боргу. 

Показник відношення обсягу держав-
ного й гарантованого боргу до доходів бю-
джету станом на 31.12.2019 р. становив 200,2%, 
зменшившись на 33,5 п.п. відносно кінця 2018 
року. Однак, такі показники все ще були ви-
щими гранично допустимого рівня боргу 
(200% доходів). Валовий зовнішній борг Укра-
їни на кінець 2019 року складав 236,6% експо-
рту, будучи значно вищим від гранично 

допустимого показника (200% експорту) й за-
свідчуючи динаміку зростання відносно 2017-
2018 років [4]. 

Значні ризики для макрофінансової 
стабільності породжує й деформована валю-
тна структура державного боргу України. Ви-
сокий ступінь чутливості державного боргу 
до коливань валютного курсу гривні визна-
чає можливість настання боргової кризи у ви-
падку значних курсових стрибків. Станом на 
30.09.2019 р. частка боргових зобов’язань, но-
мінованих у гривні, становила 30,4% загаль-
ної суми державного й гарантованого боргу. 
У валютній структурі зовнішнього боргу пе-
реважають запозичення в доларах США – 
68,1% (рис. 2). Інші складові валютної струк-
тури розподілилися у співвідношенні: запо-
зичення в євро – 16%, СПЗ – 9,3%, у гривнях – 
4,2%, у рублях – 1,7%, у інших валютах – 0,7%. 

Високий обсяг зовнішнього сукупного й 
державного боргу у міжнародному контексті, 
з однієї сторони, справляє пригнічуваний 
вплив на темпи розвитку економіки: переоб-
тяжені боргами позичальники змушені зна-
чну частку власних доходів спрямовувати на 
обслуговування боргів.   

68,1%

16,0%

9,3%

4,2%
1,7%

0,7%

Запозичення в дол. США

Запозичення в євро

СПЗ

Запозичення в гривнях

Запозичення в рублях

Запозичення в ін. валютах

 
Рис. 2. Валютна структура зовнішнього боргу України на 30.09.2019 р. 

Джерело: побудовано за [4] 
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Крім того, в умовах критичної залежно-
сті позичальників від можливостей рефінан-
сування накопичених боргів зростає ступінь 
економічної непевності. Відомо, що при вола-
тильності глобального фінансового середо-
вища чи при загостренні внутрішніх економі-
чних проблем, уряд раптово може втратити 
доступ до позичкового фінансування, що в 
багатьох випадках ставало причиною валют-
них і боргових криз [1-3, 5, 6]. З іншої сторони, 
кероване зростання державного боргу може 
здійснювати стимулюючий влив на еконо-
міку у випадку ефективного інвестування ко-
штів [7-8]. 

З метою визначення характеру впливу 
динаміки державного боргу на економіку Ук-
раїни на сучасному етапі розвитку побудо-
вані авторегресійні моделі, залежними змін-
ними яких виступають показники темпу 

росту ВВП (У1), індекс промислової продукції 
(У2), індекс реальних доходів населення (У3), 
індекс зайнятості (У4), індекс експорту (У5), ін-
декс імпорту (У6) – як основні показники соці-
ально-економічного розвитку країни, а 
управляючою змінною – індекс обсягів дер-
жавного боргу (Х). Використання індексних 
величин в моделях дозволило нівелювати рі-
зну розмірність абсолютних показників і вра-
хувати динамічну складову. Використання 
авторегресійних моделей зумовлене наявні-
стю автокореляції залежних змінних. Для по-
будови моделей використані річні дані дослі-
джуваних показників за період 2000-2019 рр. 

Перед побудовою моделей показники 
були перевірені на причинність за тестом 
Грейнджера, результати чого наведені в 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Статично значущі (при p = 0.05) причинно-наслідкові зв’язки між змінними 

Напрямок впливу Prob. L Напрямок впливу Prob. L 
Х → У1 0,0069 1 Х → У4 0,0298 1 
Х → У2 0,0168 1 Х → У5 0,0364 1 
Х → У3 0,0001 1 Х → У6 0,0161 1 

Умовні позначення: 
Prob. – ймовірність відхилення нульової гіпотези про відсутність статистично значимого пливу показника; 
L – статистично значимий лаг впливу показника 

 

Дані табл. 1 свідчать про те, що з ймові-
рністю 95% нульова гіпотеза про відсутність 
статистично значимого пливу індексу держа-
вного боргу на макроекономічні показники 
(У1-У6) відхиляється. Наявність причинно-на-
слідкових зв’язків дозволила побудувати 
VAR-моделі впливу індексу державного бо-
ргу на макроекономічні показники (рис. 3). 
Для перевірки показників на причинність і 
побудови VAR-моделей використано програ-
мний продукт EViews 10. 

Розраховані за побудованими моделями 
коефіцієнти еластичності (Е) мають від’ємні 
значення для всіх залежних змінних (У1-У6). 
Це означає, що зростання індексу державного 
боргу на 1% призводить до зниження показ-
ників соціально-економічного розвитку на 
0,4-1,3%. Стухання графіків імпульсів і відхи-
лення прогнозних значень, розрахованих за 
моделями, від фактичних не більше ніж на 
5% свідчать про адекватність побудованих 
моделей. 

В умовах негативного впливу обсягів 
державного боргу на соціально-економічні 
показники розвитку основною рушійною си-
лою модифікації і запровадження нових фіс-
кальних правил має стати формування надій-
них середньострокових орієнтирів у галузі 
бюджетної політики. Фіскальні правила є важ-
ливим елементом у системі заходів із подо-
лання фіскальних дисбалансів і досягнення 

підтримки громадськості при впровадженні 
програм бюджетної консолідації. 

У міжнародній практиці вважається, що 
для досягнення максимально можливих по-
зитивних ефектів фіскальні правила повинні 
мати три головні властивості: простота, гнуч-
кість і виконуваність [2, 5-6]. Конструювання 
фіскальних правил з урахуванням зазначе-
них властивостей допомагає максимізувати 
корисність від їх застосування. 

По-перше, для гарантування простоти, 
гнучкості і виконання фіскальних правил не-
обхідно передбачити існування боргового лі-
міту як верхньої межі боргу на середньостро-
ковий термін, а також невеликої кількості 
операційних фіскальних правил, які узго-
джуватимуться із борговим правилом і скеро-
вуватимуть щорічні заходи фіскальної полі-
тики [2].  

По-друге, гнучкість фіскальних правил 
може забезпечувати специфікація умов від-
ходу від правил (escape clauses) і наявність 
правила державних видатків, яке дозволяє 
спрацьовувати автоматичним стабілізато-
рам [5-6]. 

По-третє, рівень виконання фіскальних 
правил суттєво підвищується при наявності 
репутаційних втрат за недотримання фіскаль-
них правил і формуванні відчутних переваг 
для політиків від виконання правил (без над-
мірного покладання на фінансові санкції) [5]. 
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Рис. 3a. Модель відгуку пока-

зника У1, E=-0,6% 
Рис. 3b. Модель відгуку пока-

зника У2, E=-0.9% 
Рис. 3c. Модель відгуку пока-

зника У3, E=-1,3% 

   
Рис. 3d. Модель відгуку по-

казника У4, E=-0,4% 
Рис. 3e. Модель відгуку пока-

зника У5, E=-0,8 
Рис. 3f. Модель відгуку пока-

зника У6, E=-0,7 
Рис. 3. Моделі відгуку макроекономічних показників на індекс державного боргу 
Бюджетним кодексом України на сього-

дні встановлено два основних фіскальних 
правила: боргового ліміту й правила бюджет-
ного балансу. Так, державний і гарантований 
державою борг не може перевищувати 60% рі-
чного номінального обсягу ВВП України, а 
показник дефіциту державного бюджету на 
кожен рік середньострокового періоду не 
може перевищувати 3% прогнозного номіна-
льного обсягу ВВП [9]. 

Діюча в Україна система фіскальних 
правил повинна бути вдосконалена шляхом: 
встановлення боргового ліміту не лише для 
центрального уряду, а й для сектору загаль-
ного державного управління в цілому (з ура-
хуванням боргів місцевих органів влади й фо-
ндів соціального страхування); визначення і 
відображення в Бюджетному кодексі України 
правила циклічно скоригованого балансу бю-
джету, дотримання якого нівелюватиме про-
циклічні ефекти фіскальної політики; прове-
дення незалежного моніторингу стану 
дотримання фіскальних правил, 

запровадження інституційних обмежень і пе-
рсональних санкцій для посадових осіб, від-
повідальних за порушення фіскальних пра-
вил; введення до законодавства заходів 
автоматичного коригування бюджетної полі-
тики при наближенні до граничного рівня чи 
порушенні фіскального правила. 

Висновки. За результатами аналізу ви-
значено дестабілізуючий вплив динаміки 
державного боргу на соціально-економічний 
розвиток України: зростання індексу держав-
ного боргу на 1% призводить до зниження те-
мпів росту ВВП на 0,6%, індексу промислової 
продукції – на 0,9%, індексу реальних доходів 
населення – на 1,3%, індексу зайнятості – на 
0,4%, індексу експорту – на 0,8%, індексу ім-
порту – на 0,7%.  

Виявлені закономірності свідчать про 
неефективне використання запозичень, 
спрямоване на фінансування поточних ви-
трат, а отже – про неефективну систему уп-
равління державним боргом, удосконалення 
якої є перспективою подальших досліджень. 
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Abstract 
Stepanenko S. Public debt of Ukraine and its influence on main socio-economic indicators. 
Introduction. Solving the problem of public debt management is one of the key factors of economic stability in the 

country. The budget capacity of the state and the stability of its national currency largely depend on the nature of the debt 
problem settlement. The need to address these issues requires finding ways to improve the mechanism of public debt man-
agement and servicing in Ukraine. 

The purpose of the article is to study the public debt dynamics of Ukraine and model the nature of its impact on key 
socio-economic indicators in modern conditions. 

Results. The dynamics and structure of the state and state-guaranteed debt of Ukraine for the period 2013-2019 are 
analyzed. The negative dynamics of the growth of the total amount of debt during 2014-2018 is determined. In 2019, the 
total amount of debt in hryvnia decreased due to the reduction of external and guaranteed debt, but in dollar terms increased, 
which threatens the financial stability of the country. Using the software product EViews 10 based on the Granger causality 
test, the system of causal relationships between the dynamics of public debt (index) and indicators of socio-economic devel-
opment: GDP growth rate, industrial production index, real income index, employment index, the index of exports of goods 
and services, the index of imports of goods and services has been researched. On the basis of the established causal relations 
the autoregressive influence models of the public debt dynamics on indicators of social and economic development are con-
structed, on which the error does not exceed 5%. 

Conclusions. According to the results of the constructed models, the negative impact of public debt on the main 
socio-economic indicators is determined, which is confirmed by the negative values of the elasticity indexes of socio-economic 
indicators. The built models serve as a preventive tool of public debt management, with the help of which it is possible to 
promptly respond to threats to socio-economic development by monitoring the level of public debt dynamics. 

Key words: public debt, public debt management, socio-economic development, financial security of the state. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ 
НА ТОВАРНОМУ БІРЖОВОМУ РИНКУ 

 

 

Подсоха А. С. Методичні підходи до оцінки використання торгових стратегій на товарному бі-
ржовому ринку. 

Вступ. Біржова торгівля є доволі поширеним видом ринкових процесів. Виникнення й розвиток бірж обу-
мовлені змінами у формуванні економічних процесів між учасниками ринкових відносин. Ускладнення торгівельно-
економічних зв’язків сприяли формуванню різних видів бірж. 

Метою наукового дослідження є розвиток методичних підходів до оцінки впровадження торгових страте-
гій на товарному біржовому ринку. 

Результати. Визначено сутність і структуру торгової стратегії. Обґрунтовано основні переваги й недо-
ліки використання на біржовому ринку торгової стратегії. Доведено залежність торгових стратегій від точно-
сті кількісної інформації, на основі якої вони формуються. Охарактеризовано основні види технічних і фундаме-
нтальних торгових стратегій. Розглянуто торгові стратегії, які базуються на чотирьох рівнях управління 
(стратегія підтримки, стратегія скорочення, стратегія зростання). Визначено сутність бізнес-тратегії. Оха-
рактеризовано торгові стратегії в розрізі запропонованої класифікації за сферами діяльності суб’єкта аграрного 
бізнесу. Визначено біржову торгівлю як складову прозорості взаємовідносин на ринку товарів і послуг аграрного 
біржового ринку. Охарактеризовано фінансові інструменти біржового ринку. Наведено особливості використання 
деривативів у міжнародній практиці. Обгрунтовано роль ціни у якості головного фактору впливу на обсяги ви-
робництва товарів і продукції. Проведено аналогію формування цін на біржовому й вільному ринках. Обгрунто-
вано спосіб визначення факторів впливу на рух вартості агропродукції. Доведено необхідність точного врахування 
впливу основних факторів у процесі формування торгової стратегії. Підкреслено важливість розуміння цілей то-
ргівлі для розроблення і впровадження стратегії. 

Висновки. Обґрунтовано важливу роль торгових стратегій у процесі біржової торгівлі. Визначено сут-
ність і особливості формування торгових стратегій. Встановлено, що використання ефективної торгової стра-
тегії сприяє підвищенню рівня обґрунтованості рішень для трейдерів та інвесторів. 

Ключові слова: торгова стратегія, методичний підхід, біржовий ринок, інвестор, трейдер, агропродукція, 
вартість. 
 

Постановка проблеми. Одним із най-
поширеніших у світі видів ринкових процесів 
є оптова торгівля через товарну біржу або бі-
ржова торгівля. Товарна біржа є однією із 
форм організованого в часі й просторі товар-
ного ринку з його особливостями та прави-
лами. Товарна біржа у класичному розумінні 
є однією із форм організованого ринку, де ві-
дбувається оптова торгівля масовими якісно 
однорідними і взаємозамінними сировин-
ними та продовольчими товарами. Історія ро-
звитку біржової діяльності свідчить, що пе-
рші біржі були суто товарними, а значення їх 
полягало у тому, що вони створили умови для 
переходу від базарної торгівлі «з рук до рук» 
до купівлі за зразками, описами, через замов-
лення. Швидке зростання обсягів суспільного 
виробництва, ускладнення структури товар-
ного обігу й торговельно-економічних зв’яз-
ків зумовили диверсифікацію біржової діяль-
ності та врізноманітнення видів бірж. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження біржової торговлі в умовах 
вітчизняного господарства здійснювали такі 
науковці як: Горьовий В. П., Сидорен-

ко О. В. [1], Гура А. М. [2], Кобеля З. І., Сиро-
їжко К. В. [3], Мацкевич Я. М. [4], Паска І. М. 
[5], Рябченко О. [6], Седікова І. О. [7], Семе-
нко Б. М. [8] та ін. Враховуючи значну кіль-
кість наукових праць, присвячених даній 
темі, додаткового дослідження потребують 
методичні аспекти оцінювання впрова-
дження торгових стратегій у процес біржової 
торгівлі товарами. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є узагальнення теоретичних підходів і 
розроблення  методичних положень стосовно 
оцінювання торгових стратегій на біржовому 
ринку. 

Виклад основних результатів дослі-
дження. Сукупність об’єктивних правил, що 
визначають умови, які необхідно виконати 
для вступу й виходу на ринок, являють собою 
торгові стратегії. Торгові стратегії включають 
в себе специфікації для записів про торгівлю, 
включаючи торговельні фільтри й тригери, а 
також правила для торгових виходів, управ-
ління грошима, часові рамки, типи замовлень 
і іншу відповідну інформацію. Торгова стра-
тегія, якщо вона грунтується на кількісних 
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специфікаціях, може бути проаналізована на 
основі історичних даних для майбутніх пока-
зників проекту. 

Торгова стратегія окреслює специфіка-
ції для здійснення торгів, включаючи пра-
вила для вступу до торгових операцій, торго-
вих виходів і управління грошима. При 
належному дослідженні й виконанні торгове-
льна стратегія може забезпечити математи-
чне очікування щодо зазначених правил, що 
допомагає трейдерам і інвесторам визначати, 
чи ідея торгівлі є потенційно прибутковою. 
Інвестори повинні, як правило, розглянути 
питання про використання систематизованої 
торговельної стратегії, але усвідомлювати 
його численні обмеження. Торговельні стра-
тегії не є гарантією успіху, але вони можуть 
бути ефективними для збільшення прибу-
тку, скорегованого за ризиком. 

Вони є чудовим способом забезпечувати 
послідовні результати з часом. Наприклад, 
торговці з певним набором правил, що регу-
люють час виходу з торгівлі, менш імовірно 
піддаються ефекту диспозиції, що змушує ін-
весторів зберігати акції, які втратили цін-
ність, і продавати ті, що піднімають вартість. 
Торгові стратегії можна також перевірити під 
час різноманітних ринкових умов для забез-
печення послідовності. 

Недоліком є те, що вигідні стратегії тор-
гівлі важко розвинути, і легко стати надмірно 
залежними від стратегії. Наприклад, можли-
вим є підгін торгової стратегії до конкретних 
даних, що підтверджують тестування, яке 
може спричинити помилкове довіру. Не існує 
гарантії, що стратегія, яка базується на вели-
кій кількості історичних даних, буде працю-
вати з використанням реальних даних ринку, 
оскільки умови можуть бути різними. 

Існує багато різних типів торговельних 
стратегій для інвесторів і торговців, що мо-
жуть розглядатися, але вони, як правило, мо-
жуть бути розділені на технічні й фундамен-
тальні стратегії торгівлі. Спільна гілка між 
цими двома типами стратегій полягає в тому, 
що вони обидві залежать від кількісної інфо-
рмації, яку можна перевірити на точність. 

Ручний трейдинг. Учасник сам відкри-
ває й закриває угоди, виставляє стоп-лосс і 
тейк-профіти, робить корекцію. Ну а для ро-
зрахунків, відстеження поточної ситуації та 
аналітики фінансовий спекулянт користу-
ється спеціалізованим програмним забезпе-
ченням − торговим терміналом. Але і для ру-
чної торгівлі буде потрібно чіткий план дій і 
правила відкриття / закриття угод. 

Алгоритмічний трейдинг ґрунтується 
на програмуванні спеціальних систем, які 

при появі конкретних комбінацій будуть ав-
томатично відкривати / закривати угоди. І 
присутність трейдера в цей час за монітором 
зовсім не обов’язково - він може займатися 
сторонніми справами, розважатися або відпо-
чивати. 

Торговець, який орієнтується на фунда-
ментальному аналізі, будує свою систему на 
основі мікро- і макропоказників, важливих 
економічних і політичних новин. Він відсте-
жує звіти й інтерв’ю великих корпорацій. Од-
ними з підвидів фундаментальної торгівлі є 
трейдинг на новинах і торгівля на IPO. Трей-
дер очікує виходу новини, відкриває нетри-
валу угоду, забирає швидкий прибуток, а пі-
сля цього йде закриття позиції. Однак ризики 
при цьому великі. 

Технічні торгові стратегії поклада-
ються на технічні показники для створення 
торговельних сигналів. Трейдери технічного 
аналізу переконані, що рух ціни відбувається 
строго за певними закономірностями, а істо-
рія цих рухів схильна до повторення. 

Скальпінг є торгівлею високої інтенси-
вності, що створює сильне психологічне на-
пруження для багатьох людей. Характерні 
особливості: численні угоди; маленький пе-
ріод утримання кожної з них; мінімум обме-
жень на збиток і на прибуток.  

Торгівля всередині дня, дейтрейдинг, 
інтрадей (intradaу, daуtrading). Даний вид то-
ргівлі передбачає відкриття й закриття угод 
всередині одного торгового дня. При цьому 
кількість угод буде невеликою - приблизно 3-
5 за сесію. Контрольна умова - закриття всіх 
угод до кінця дня. Інтрадей дозволяє уник-
нути надмірної скальпінгової напруги, більш 
чітко виявляти рух графіка. Як наслідок – ни-
жчій рівень психологічного напруження.  

Середньострокова торгівля (свінг-
трейдинг). Шанувальників даної категорії ці-
кавлять великі коливання цін, починаючи від 
періоду в кілька днів і закінчуючи кількома 
тижнями. Як правило, свінг-трейдери обме-
жуються кількома угодами в місяць, орієнту-
ючись на денні й тижневі графіки. 

Позиційний трейдинг. Утримання по-
зицій може тривати кілька місяців, буває до 
року й більше. Подібний підхід вже можна 
прирівнювати до інвестиційної діяльності. 
Депозит буде потрібний ще більший, ніж в 
середньостроковому. Також необхідно добре 
орієнтуватися в фундаментальному аналізі, 
мати велику силу волі й витримку.  

На підприємствах поняття торгова стра-
тегія може відповідати стратегіям, що форму-
ються на одному з рівнів управління органі-
зації. В залежності від розміру організації 
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змінюється і кількість рівнів управління. Роз-
глянемо стратегії організації з чотирма рів-
нями управління діяльністю. 

Корпоративна стратегія - це загальний 
план управління диверсифікованою компа-
нією, що описує дії по досягненню певних по-
зицій в різних галузях і підходи до управ-
ління окремими видами діяльності. 

Стратегія підтримки спрямована на збе-
реження стабільності, коли фірма не поступа-
ється своїми позиціями, але і не покращує. 
Таку стратегію називають «стратегією обме-
женого зростання», яка характерна для зрі-
лих галузей, де швидкість інновації і техноло-
гії не висока. 

Стратегія скорочення спрямована на 
поступове зменьшення обсягів виробництва. 
Таку стратегію частіше називають «страте-
гією останнього засобу». Стратегія скоро-
чення застосовується тоді, коли у підприємс-
тва просто не залишається іншого виходу: 
треба перечекати нестабільний період, урі-
зати витрати, припинити збиткове виробни-
цтво, змінити діяльність. 

Стратегія зростання здійснюється шля-
хом щорічного значного підвищення рівня 
цільових показників над рівнем поперед-
нього року. 

Бізнес-стратегія - розроблений менедж-
ментом план управління одним підрозділом 
для досягнення його оптимальної продукти-
вності. В однопрофільних компаніях, що зай-
маються тільки одним видом бізнесу, корпо-
ративна і бізнес-стратегія збігаються.  

Першу групу еталонних стратегій скла-
дають так звані стратегії концентрованого 
зростання. Сюди потрапляють ті стратегії, які 
пов’язані зі зміною продукту й ринку. Конк-
ретними типами стратегій першої групи є 
такі: 

- стратегія посилення позиції на ринку, 
при якій фірма робить все, щоб з даним про-
дуктом на даному ринку завоювати кращі по-
зиції; 

- стратегія розвитку ринку полягає у по-
шуку нових ринків для вже виробленого про-
дукту; 

- стратегія розвитку продукту передба-
чає вирішення завдання зростання за раху-
нок виробництва нового продукту, який буде 
реалізовуватися на вже освоєному фірмою 
ринку. 

До другої групи еталонних стратегій 
відносяться такі стратегії бізнесу, які 
пов’язані з тим, що фірма розширюється шля-
хом додавання нових структур. Ці стратегії 
називаються стратегіями інтегрованого зрос-
тання. Фірма може здійснювати інтегрований 

ріст як шляхом придбання власності (нерухо-
мість, цінні папери та ін.), так і шляхом роз-
ширення зсередини. При цьому в обох випа-
дках відбувається зміна положення фірми 
всередині галузі. 

Виділяють такі типи стратегій інтегро-
ваного зростання: 

- стратегія зворотної вертикальної інте-
грації спрямована на ріст фірми за рахунок 
придбання або ж посилення контролю над 
постачальниками; 

- стратегія прямої вертикальної інтегра-
ції виражається у зростанні фірми за рахунок 
придбання або ж посилення контролю над 
структурами, що знаходяться між фірмою і 
кінцевим споживачем, а саме, системами роз-
поділу й продажу.  

Третьою групою еталонних торгових 
стратегій організації є стратегії диверсифіко-
ваного зростання. Ці стратегії реалізуються у 
тому випадку, якщо фірми далі не можуть ро-
звиватися на даному ринку з даним продук-
том в рамках даної галузі. 

Основними стратегіями диверсифікова-
ного зростання є такі: 

- стратегія концентрованої диверсифі-
кації базується на пошуку й використанні до-
даткових можливостей виробництва нових 
продуктів, тобто існуюче виробництво зали-
шається в центрі бізнесу, а нове виникає, ви-
ходячи з тих можливостей, які покладені в 
освоєному ринку, використовуваній техноло-
гії або ж в інших сильних сторонах функціо-
нування фірми. Такими можливостями, на-
приклад, можуть бути можливості 
використовуваної спеціалізованої системи 
розподілу; 

- стратегія горизонтальної диверсифіка-
ції припускає пошук можливостей росту на 
існуючому ринку за рахунок нової продукції, 
що вимагає нової технології, відмінної від ви-
користовуваної. За такої стратегії фірма по-
винна орієнтуватися на виробництво таких 
технологічно-пов’язаних продуктів, які б ви-
користовували вже наявні можливості фірми, 
наприклад в області постачань. Так як новий 
продукт повинен бути орієнтований на спо-
живача основного продукту, то за своїми яко-
стями він повинен бути супутнім вже вироб-
леному продукту. Важливою умовою 
реалізації даної стратегії є попередня оцінка 
фірмою власної компетентності у виробниц-
тві нового продукту; 

- стратегія конгломератной диверсифі-
кації полягає в тому, що фірма розширюється 
за рахунок виробництва технологічно не 
пов’язаних з уже виробленими нових проду-
ктів, які реалізуються на нових ринках. Це 
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одна з найскладніших для реалізації страте-
гій розвитку, оскільки її успішне здійснення 
залежить від багатьох факторів: від компете-
нтності наявного персоналу і, зокрема, мене-
джерів; сезонності в житті ринку; наявності 
необхідних сум коштів тощо. 

Четвертим типом еталонних стратегій 
розвитку бізнесу є стратегії скорочення. Дані 
стратегії реалізуються тоді, коли фірма пот-
ребує перегрупування сил після тривалого 
періоду зростання або у зв’язку з необхідні-
стю підвищення ефективності, коли спостері-
гаються спади й кардинальні зміни в еконо-
міці. У цих випадках фірми вдаються до 
використання стратегій цілеспрямованого 
або спланованого скорочення виробництва. 
Реалізація даних стратегій найчастіше прохо-
дить не безболісно для фірми. Однак необхі-
дно чітко усвідомлювати, що це такі ж страте-
гії розвитку фірми, як і розглянуті стратегії 
зростання, і за певних обставин їх неможливо 
уникнути. Більш того, за певних обставин, це 
єдино можливі стратегії відновлення бізнесу, 
так як в переважній більшості випадків онов-
лення й загальне прискорення - взаємови-
ключні процеси розвитку бізнесу. 

Виділяють чотири типи стратегій цілес-
прямованого скорочення бізнесу: 

- стратегія ліквідації являє собою грани-
чний випадок стратегії скорочення і здійсню-
ється тоді, коли фірма не може вести подаль-
ший бізнес; 

- стратегія збору врожаю «припускає ві-
дмову від довгострокового погляду на бізнес 
на користь максимального отримання дохо-
дів в короткостроковій перспективі; 

- стратегія скорочення полягає в тому, 
що фірма закриває або продає один зі своїх 
підрозділів чи бізнесів для того, щоб здійс-
нити довгострокову зміну кордонів ведення 
бізнесу. Часто ця стратегія реалізується диве-
рсифікованими фірмами тоді, коли одне з ви-
робництв погано поєднується з іншими. Реа-
лізується дана стратегія і тоді, коли потрібно 
отримати кошти для розвитку більш перспе-
ктивних бізнесів, або ж початку нових, які ві-
дповідають довгостроковим цілям фірми. 
Можуть бути й інші ситуації; 

- стратегія скорочення витрат досить 
близька до стратегії скорочення, так як її ос-
новною ідеєю є пошук можливостей змен-
шення витрат і проведення відповідних захо-
дів. Однак існують і відмінності, які 
полягають у тому, що вона більше орієнто-
вана на усунення досить невеликих джерел 
витрат, а також в тому, що її реалізація носить 
характер тимчасових чи короткострокових 
заходів. Реалізація даної стратегії пов’язана зі 

зниженням виробничих витрат, підвищен-
ням продуктивності, скороченням найму і, 
навіть, звільненням персоналу, припиненням 
виробництва прибуткових товарів і закрит-
тям прибуткових потужностей. Можна вва-
жати, що стратегія скорочення витрат пере-
ходить в стратегію скорочення тоді, коли 
починають продавати підрозділ або ж в до-
сить великому обсязі основні фонди. 

Функціональна стратегія - тип забезпе-
чуючої стратегії у стратегічному наборі, яка 
визначає стратегічну орієнтацію певної фун-
кціональної підсистеми управління підпри-
ємством, яка забезпечує їй досягнення цілей, 
а також (за наявності взаємопов’язаних обґру-
нтованих функціональних стратегій) керова-
ність процесами виконання загальних страте-
гій і місії фірми. 

Операційна стратегія - це більш вузька 
стратегія для основних структурних оди-
ниць, таких як завод, відділ (внутрішнього 
функціонального напрямку), торгове регіо-
нальне представництво. Заходи, характерні 
для цього рівня стратегії, - вирішення вузько-
спеціальних питань і проблем, пов'язаних з 
досягненням цілей окремого підрозділу. 

Споживча й збутова стратегії складають 
торгову стратегію промислово-торгового хол-
дингу. Стратегія являє собою детальний, все-
бічний, комплексний план, призначений для 
того, щоб забезпечити здійснення місії підп-
риємства й досягнення його цілей. 

Функціонування аграрного ринку від-
бувається найчастіше в умовах підвищеної 
нестабільності ринкової обстановки. Сільське 
господарство характеризується річним кру-
гообігом. Протягом року здійснюється се-
зонне надходжень товарів на ринок. Сезонні 
піки й падіння доповнюються погодними ко-
ливаннями. У зв’язку з перерахованими вище 
обставинами виникає підвищена волатиль-
ність аграрного ринку. Агробізнесу характе-
рні нестабільні ціни та нестійкий дохід. 

Однією із необхідних складових прозо-
рості взаємовідносин на ринку товарів і пос-
луг і розвитку аграрного ринку загалом є бір-
жова торгівля. Також вона є неодмінним 
супутником формування реальних цін на 
продукцію, без яких жодна країна на може 
похвалитися ринком. 

Розглядаючи торгові стратегії, які засто-
совують на аграрних ринках, слід зупинитись 
на біржовому аграрному ринку. 

Біржовий ринок є місцем формування 
світових цін великої кількості сільськогоспо-
дарських культур, серед яких пшениця, соя, 
кукурудза та інші. У процесі свого розвитку 
біржовий ринок сформував такі фінансові 
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інструменти, які використовуються у торгівлі 
аграрною продукцією: ф’ючерсні й форвар-
дні контракти, опціони, CFD контракти, 
SWAP контракти. 

Похідні фінансові інструменти – це ко-
нтракти, які укладаються для перерозподілу 
фінансових ризиків і передбачають попере-
дню фіксацію всіх умов проведення в майбу-
тньому певної операції (купівлі, продажу, об-
міну) з інструментом, який є предметом 
угоди. Похідні фінансові інструменти ще на-
зивають деривативами, оскільки їх вартість 
похідна від вартості базових інструментів, по-
кладених в основу угоди. 

У міжнародній практиці найпоширені-
шими видами деривативів є форвардні і 
ф’ючерсні контракти, опціони і своп-контра-
кти, а найпопулярнішими видами базових 
фінансових інструментів – валюта, грошові 
кошти у формі кредитів і депозитів, цінні па-
пери, фондові індекси. 

Одним із важливих факторів впливу на 
обсяги торгівлі будь-якого товару чи фінан-
сового інструменту є ціна.  

Формування цін на товарному біржо-
вому ринку, як і в умовах вільного ринку вза-
галі, відбувається під впливом співвідно-
шення попиту й пропозицій. Товарні біржі 
вважаються барометром цін, чуйно реагують 
на всі фактори та події у світогосподарській 
системі, що певним чином впливають на по-
пит і пропозицію. Сукупність факторів, на-
самперед економічних, впливає як на біржо-
вий ринок з реальним товаром, так і 
ф’ючерсний, тому тенденції у змінах цін ма-
ють однакову спрямованість. Це зумовлює те, 
що практично вся торгівля реальним товаром 
здійснюється на основі цін ф’ючерсного  
ринку. 

Щоб визначити фактори, які впливають 
на рух вартості пшениці, в першу чергу, не-
обхідно обмежити сфери використання цієї 
злакової культури. Ключові сфери її викори-
стання - виробництво корму для худоби. 

Крім того, велика частка від загального виро-
бленого обсягу припадає на хлібобулочні й 
макаронні вироби. Існують і інші, менш по-
пулярні сфери використання пшениці. На-
приклад, за рахунок високої концентрації ак-
тивних поживних речовин екстракт злаку 
зміцнює імунітет і прискорює процес заго-
єння ран, тому включається до складу медич-
них препаратів. Крім того, завдяки наявності 
потужних антиоксидантів він зберігає моло-
дість шкіри і є компонентом багатьох косме-
тичних засобів. Однак значимість цих галу-
зей в контексті визначення світової вартості 
пшениці мізерно мала. 

Необхідно чітко розуміти цілі такої тор-
гівлі й мати чітко розроблену торгову страте-
гію, що передбачає впливи кожного з перелі-
чених факторів. 

Торгова стратегія має велику кількість 
різноманітних визначень, проте  у спроще-
ному вигляді вона являє собою заздалегідь ви-
значений набір правил, які розроблені для 
досягнення певної мети. 

Висновки. Важлива роль належить тор-
говим стратегіям, тобто набору дій, правил 
поведінки брокера щодо досліджуваної сис-
теми, за допомогою якого проводиться аналіз. 
Доведено, що стратегія має в собі заздалегідь 
формалізований алгоритм дій на ринку, ре-
зультат якого визначено для будь-якого сце-
нарію розвитку подій, що окреслює специфі-
кації для здійснення торгів, включаючи 
правила для вступу до торгових операцій, то-
ргових виходів і управління грошима. Вста-
новлено, що, при належному дослідженні й 
виконанні, торговельна стратегія може забез-
печити математичне очікування щодо зазна-
чених правил, що допомагає трейдерам і ін-
весторам визначати, чи ідея торгівлі є 
потенційно прибутковою; а інвестори по-
винні, як правило, розглянути питання про 
використання систематизованої торговельної 
стратегії, яка може бути ефективною для збі-
льшення прибутку, скоригованої за ризиком. 
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Abstract. 
Podsokha A. Methodical approaches to assessing the use of trading strategies in the commodity exchange 

market.  
Introduction. Exchange trading is a fairly widespread type of market process. The emergence and development of 

exchanges are due to changes in the formation of economic processes between participants in market relations. Complica-
tions of trade and economic relations have contributed to the formation of various types of exchanges.  

The purpose of the research is to develop methodological approaches to assessing the implementation of trading 
strategies in the commodity exchange market. 

Results. The essence and structure of a trading strategy are determined. The main advantages and disadvantages 
of using a trading strategy on the stock market are substantiated. The dependence of trading strategies on the accuracy of 
quantitative information is proved on the basis of which they are formed. The main types of technical and fundamental 
trading strategies are described. Trading strategies based on four levels of management (support strategy, reduction strat-
egy, growth strategy) are considered. The essence of business strategy is defined. Trade strategies are described in the context 
of the proposed classification by areas of the agribusiness entity activity. Exchange trade is defined as a component of rela-
tions transparency in the market of goods and services of the agrarian exchange market. The financial instruments of the 
stock market are characterized. Peculiarities of derivatives use in the international practice are given. The role of price is 
substantiated as the main factor influencing the production of goods and products. The analogy of price formation on the 
stock and free markets is made. The method of determining the factors influencing the movement of the value of agricultural 
products is substantiated. The necessity of accurate consideration of the main factors influence in the process of the trading 
strategy formation is proved. The importance of understanding the trade goals for the development and implementation of 
the strategy is emphasized.  

Conclusions. The important role of trading strategies in the process of exchange trading is substantiated. The es-
sence and features of trade strategies formation are defined. It is established that the use of an effective trading strategy 
helps to increase the validity level of decisions for traders and investors. 

Key words: trading strategy, methodical approach, stock market, investor, trader, agricultural products, cost. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПІДСИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТА 
КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

Гаврилко І. М. Організаційні засади формування підсистем моніторингу та контролю в системі 
менеджменту аграрних підприємств. 

Вступ. Існуючі економічні умови вимагають від підприємств використовувати інструментарій для ви-
явлення резервів ефективності в системі менеджменту. Розвиток суб’єктів агробізнесу у значній мірі відбува-
ється під впливом фактору інформації. Аналіз інформаційних ресурсів повинен бути направлений на урахування 
минулих подій і прогнозування перспектив. 

Метою наукового дослідження є розвиток організаційних засад формування підсистем моніторингу та 
контролю в системі управління суб’єктів аграрного бізнесу. 

Результати. Обґрунтовано важливість моніторингу як методу дослідження у діяльності аграрного підп-
риємства. Визначено роль моніторингу в системі менеджменту суб’єктів агробізнесу. Доведено необхідність ви-
користання системного підходу для забезпечення ефективності моніторингу діяльності підприємства. Охарак-
теризовано систему процесно-структурованого менеджменту. Розкрито сутність етапів формування системи 
менеджменту у розрізі функцій управління. Наголошено на необхідності уникнення проблеми дублювання функцій 
збору й аналізу інформації у діяльності аграрного підприємства. Встановлено наявність формального підходу до 
стратегічного планування. Окреслено вимоги, яким повинна відповідати інформація в ринковому середовищі. Об-
ґрунтовано доцільність використання системи збалансованих показників для формування інформаційної бази ко-
нтролю. Визначено основне завдання адаптивної системи контролю. Запропоновано впровадження моделі прогно-
зування у процесі стратегічного планування. Охарактеризовано фази стратегічного планування. Визначено 
економічний ефект від використання моделі прогнозування. Доведено, що впровадження стратегії розвитку мож-
ливе за рахунок змін у всіх підсистемах аграрного підприємства. 

Висновки. Розглянуто підходи щодо впровадження елементів в систему менеджменту аграрного підприєм-
ства й встановлено, що найбільш доцільною є інструментальна концепція. Інтеграція інструментів моніторингу 
та контролю передбачає розроблення й впровадження певного організаційного механізму. Даний механізм сприя-
тиме ефективному використанню потенціалу аграрного підприємства. Прийняття управлінських рішень у си-
стемі менеджменту аграрного підприємства відбуватиметься на основі релевантної інформації. 

Ключові слова: моніторинг, контроль, аграрне підприємство, організаційні засади, менеджмент, страте-
гічне планування. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Динамічні зміни в навколишньому 
середовищі, глобалізація ринків і поступове 
посилення конкурентної боротьби вимага-
ють від менеджменту вітчизняних підпри-
ємств застосування найсучаснішого інструме-
нтарію для виявлення існуючих в системах 
управління резервів ефективності. Тому все 
більшого значення набуває впровадження ко-
нтролю в діяльність підприємств. 

Інформація стала найважливішим фак-
тором розвитку економіки держави й окре-
мих суб'єктів господарювання. Тому розвиток 
моніторингу як методу забезпечення інфор-
мацією підприємства є актуальним. Знання 
як про сучасні, так і про класичні підходи до 

даного методу необхідні для його вдоскона-
лення. 

Розвиток теорії і практики будь-якого 
методу неможливо без урахування його ми-
нулого. Крім того, знання основних віх розви-
тку методів науки управління допомагає 
краще розуміти джерела помилок, які є не-
змінними супутниками будь-якої науки. То-
чне передбачення майбутнього без аналізу 
минулого та сьогодення неможливо - посту-
лат, який мотивує дослідження історичних 
етапів розвитку моніторингу. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Формування підсистем моніторингу й 
контролю у діяльності підприємств, в тому 
числі аграрних, має вагомий науково-практи-
чний інтерес, що підтверджується роботами 
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таких дослідникі як: Банєва І. О. [1], Доро-
гань-Писаренко Л. О. [2], Лубєнченко О. Є. 
[3], Мороз Ю. Ю. [4], Михайловина С. О. [5], 
Погорєлова Т. В. [6], Чернецька О. В. [7], 
Чуліпа І. Д. [8] та інші. Враховуючи існуючий 
науковий доробок, розвиток організаційної 
складової у контексті даного питання потре-
бує додаткового дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є обґрунтування організаційного аспе-
кту формування підсистем контролю та моні-
торингу в управлінні аграрним підприємст-
вом. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Всі функції менеджменту (плану-
вання, організація, мотивація та контроль, ре-
гулювання) системно взаємодіють у процесі 
моніторингу.  

Важливість проведення моніторингу як 
методу дослідження визначається необхідні-
стю у розробці й реалізації стратегії розвитку 
підприємства та здійсненні ефективного ме-
неджменту. Будучи складовою управлінсь-
кого процесу, економічний моніторинг необ-
хідний для оцінки привабливості 
підприємства з точки зору зовнішнього інвес-
тора, визначення його позиції у національ-
них і інших рейтингах. Моніторинг дозволяє 
виявити резерви і можливості, сильні і слабкі 
сторони підприємства, визначити напрямки 
адаптації внутрішніх можливостей організа-
ції до змін умов зовнішнього середовища. Не-
обхідність моніторингу визначається зміною 
парадигми управління в трансформаційних 
умовах, тобто переходом від виробничої до 
маркетингової орієнтації, від оперативного 
до стратегічного управління. В сучасних умо-
вах, коли підприємство обмежене у можливо-
стях розширення ресурсного потенціалу, 
аналіз внутрішніх можливостей і ресурсів по-
винен стати відправною точкою розробки 
стратегії підприємства й планування його ді-
яльності. 

Забезпечення ефективного монітори-
нгу діяльності підприємства повинно базува-
тися на застосуванні системного підходу, що 
дозволяє врахувати всі задіяні в даний процес 
елементи, взаємозв’язки й взаємодію між 
ними, підвищити результативність внаслідок 
системних властивостей. Системний підхід 
базується на загальній теорії систем, його ос-
нову складає система як сукупність підсис-
тем, елементів, компонентів, що формують у 
взаємодії та взаємозв’язках нову цілісність і 
якість. Водночас системний підхід передба-
чає врахування максимальної сукупності 

істотних складових системи, що надалі визна-
чають її характер, тип, розвиток. 

Система процесно-структурованого ме-
неджменту є надзвичайно складною, багато-
рівневою і інтегральною, що зумовлює знач-
ний спектр параметрів її функціонування й 
розвитку. Водночас, незалежно від масштабів, 
обсягів і об’єктності система процесно-струк-
турованого менеджменту налічує перелік не-
від’ємних елементів, зокрема: керуючу й ке-
ровану систему, процес менеджменту 
(функції менеджменту, методи менеджме-
нту, управлінські рішення, комунікації) 
тощо. У межах елементів цієї системи фігурує 
моніторинг. 

Так, на етапі планування потрібно чітко 
змоделювати стратегію моніторингу з виок-
ремленням необхідного інструментарію. Ор-
ганізаційна функція передбачає створення 
інформаційної платформи. Операційна фун-
кція забезпечує безпосередній процес прове-
дення моніторингу капіталу, розрахунок, 
аналіз, порівняння і оцінювання відповідних 
фінансових індикаторів. Мотиваційна функ-
ція являється взаємодоповнюючою компоне-
нтою інших функцій менеджменту. Функція 
контролю передбачає співставлення отрима-
них результатів із відповідними норматив-
ними показниками, визначенням можливих 
відхилень і оцінюванням результатів фінан-
сового моніторингу капіталу. 

Контроль є цілісною міжфункціональ-
ною підсистемою збору, обробки й альтерна-
тивної інтерпретації інформації щодо стану 
виробничо-комерційної діяльності підпри-
ємства, структурно-динамічних тенденцій, 
можливостей і загроз її розвитку з метою під-
тримки прийняття, реалізації, контролю-
вання та ревізії управлінських рішень в мене-
джменті підприємства. Поряд з 
інструментами моніторингу, інструментарій 
контролю здатен сформувати цілісну сис-
тему забезпечення раціонального прийняття 
управлінських рішень стратегічного, тактич-
ного й оперативного характеру в менеджме-
нті підприємства, зокрема аграрного. 

Основним проблемним питанням мето-
дичного характеру при цьому є необхідність 
уникнення дублювання і встановлення пріо-
ритетності конкретизованих функцій збору й 
аналізу управлінської інформації, а також 
підтримки прийняття рішень. Раціональним 
шляхом вирішення вказаного проблемного 
питання є застосування інструментальної 
концепції інтеграції підсистем моніторингу 
та контролю в систему менеджменту аграр-
ного підприємства. Слід зазначити, що 
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сучасна наукова думка поряд з інструмента-
льним концептуальним підходом щодо впро-
вадження окремих елементів в систему уп-
равління підприємства виділяє функціо-
нальний і процесний підходи. Втім, з огляду 
на специфіку діяльності аграрних підпри-
ємств пріоритетною є саме інструментальна 
концепція, яка забезпечує необхідну жорст-
кість у виконанні контрольної функції мене-
джменту, а також достатню глибину форму-
вання інформації для підтримки прийняття 
управлінських рішень. 

У даному випадку доцільно говорити 
про синергію управління, що проявляється в 
інтеграційній взаємодії функціональних сис-
тем. Таке відображення синергетичного ефе-
кту системи контролю характеризується пе-
редусім якісною інтерпретацію, що вказує на 
зміну загального результату від взаємодії фу-
нкціональних систем контролю. 

Дослідження показали, що найчастіше 
на підприємствах ведеться робота над страте-
гічними планами, однак формальний і не-
комплексний характер такої управлінської ді-
яльності здебільшого доводить свою 
недієздатність. Така ситуація в подальшому 
унеможливлюватиме управління стратегіч-
ним розвитком аграрних підприємств. Як по-
казали дослідження, показники, які викорис-
товуються в аналізі господарської діяльності, 
не відповідають цільовій спрямованості сис-
теми контролю й не можуть бути використані 
як її самостійний інструментарій. 

Зокрема, в ринковому середовищі набу-
ває цінності інформація щодо окремих стра-
тегій, товарів, клієнтів, підрозділів, логістич-
них каналів, а не лише по підприємству в 
цілому. Доцільним є систематизація й струк-
туризація інформації по видах продукції під-
приємства. Для забезпечення пошуку перспе-
ктивних напрямів діяльності підприємства 
необхідно порівняти фактичні результати зі 
сформованими на момент контролю ринко-
вими умовами. З цією метою в рамках страте-
гічного контролю діяльності доцільним є 
проведення ситуаційного аналізу. Такий ана-
ліз пропонується здійснювати, виходячи з 
оцінки факторів впливу на діяльність підпри-
ємства. Нами запропоновано розширений 
комплекс критеріїв стратегічної гнучкості 
підприємства, що враховує умови, які скла-
лися на ринку. 

Визначена в роботі система критеріїв і 
показників контролю на основі системи BSC 
створює можливості для визначення перспек-
тив розвитку організації. BSC обґрунтована 
для різних типів управління, що дозволяє 

розглянути стан економічного розвитку підп-
риємств, їхніх потенційних можливостей і 
факторів впливу на кінцевий результат. Ар-
гументовано необхідність доповнення базо-
вих проекцій системи показників BSC двома 
новими проекціями «Сировинна база» та 
«Підприємства-конкуренти». При форму-
ванні системи завдання полягає в зосере-
дженні уваги на якомога важливіших показ-
никах стратегічного розвитку. Тому при 
відборі показників їх кількість має бути обме-
женою й відображати стратегічні цільові орі-
єнтири.  

При формуванні комплексу критеріїв і 
показників проекції «Сировинна база» доці-
льним є дотримання загальних принципів 
концепції «точно-вчасно», що дозволяє адап-
туватися до змін попиту на ринку спожива-
чів. Найбільш повно проекцію «Фінанси» ві-
дображають такі показники як: 
рентабельність продажу по сегментах, вар-
тість капіталу, рентабельність капіталу, обо-
ротність матеріальних активів; проекцію 
«Споживачі»: широта асортиментної про-
грами, ємність і частка ринку, кількість пос-
тійних і нових клієнтів, співвідношення ціна-
якість; проекцію «Внутрішні бізнес-процеси»: 
завантаження потужностей, строки вико-
нання договорів, заготівельні ціни порівняно 
з конкурентами, кількість інноваційних ново-
введень, витрати на дослідження порівняно з 
конкурентами; проекцію «Навчання і кар’єр-
ний ріст»: індекс задоволення персоналу, 
плинність кадрів, витрати на навчання персо-
налу; проекцію «Підприємства-конкуренти»: 
відносна частка на ринку, критичні фактори 
успіху відносно конкурентів (в розрізі 
об’єктів); проекцію «Сировинна база»: коефі-
цієнт виконання плану по заготівлі сировини 
(заготовлено сировини, потреба в сировинні), 
стратегічні постачальники сировини за геог-
рафічним положенням, швидкість поста-
чання сировини, надійність постачання си-
ровини, економія сировини, частка постій-
них постачальників.  

Сукупність показників може змінюва-
тись відповідно до стадії розвитку підприємс-
тва, що впливає на його загальну мету, а від-
повідно, і на цільову спрямованість системи 
контролю за типами управління. 

Ступінь інтегрованості показників кон-
тролю буде залежати від цільових користува-
чів (суб’єктів системи контролю). Виділено 
три базових групи підприємств щодо цільо-
вої спрямованості контролю та запропоно-
вано систему інтегрованих показників конт-
рольового забезпечення стратегії розвитку 
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(на базі BSC). Показники розраховані для ви-
користання на найвищому рівні управління 
підприємством.  

Націленість системи контролю на стра-
тегічний розвиток підприємства забезпечу-
ється за рахунок інтеграції функціональних 
систем контролю. 

Для підприємств, які розвиваються, ці-
льова спрямованість має зводитись до повної 
орієнтації на вимоги споживачів, що забезпе-
чить подальший розвиток у майбутньому. На 
цій стадії необхідний всебічний аналіз крити-
чних факторів успіху підприємства й уніка-
льності його пропозицій.  

Розроблено концептуальну модель фо-
рмування адаптивної системи контролю, аде-
кватної стратегічному розвитку. 

Формування зведено-аналітичної інфо-
рмації за такими підходами дозволить всебі-
чно дослідити можливі фактори успішного 
розвитку підприємства й дасть змогу визна-
чити напрями подальшого функціонування. 

Адаптивна система контролю при за-
безпеченні антикризових стратегій фокусує 
цільову спрямованість через орієнтування ді-
яльності на потенціал успіху організації. Іде-
нтифікація системи контролю при базових 
типах управління дала змогу виділити її ці-
льову спрямованість при використанні різ-
них типів, що обумовлюються особливістю 
об’єктів і завдань управління.  

Формування системи контролю, адеква-
тної стратегії розвитку підприємства, має ба-
зуватись на наявності альтернативних страте-
гій, орієнтації на потенціал успіху й 
обґрунтування стратегічних факторів успіху. 
За допомогою запропонованої системи збала-
нсованих показників можна здійснити аналі-
тичне забезпечення такої діяльності. 

Одним з напрямів удосконалення є 
впровадження моделі прогнозування при 
стратегічному плануванні в логістичній дія-
льності аграрних підприємств, за приклад 
якої взято проведення дослідження щодо об-
сягу транспортних перевезень у виробничій 
діяльності аграрного підприємства. Слід від-
мітити, що стратегічне планування являє со-
бою процес визначення цілей організації і їх-
ніх змін, ресурсів для їхнього досягнення й 
політики, спрямованої на придбання та вико-
ристання цих ресурсів. Стратегічне плану-
вання спрямоване на те, щоб забезпечити ус-
піх підприємства, закріпити завойовані ним 
позиції на ринку збуту, визначити перспек-
тиви для подальшого росту. Стратегічний 
план, з одного боку, зорієнтований на відда-
лену перспективу, а з іншого боку – 

повинний бути досить гнучким, щоб при не-
обхідності можна було внести в нього зміни. 
Практично це програма діяльності підприєм-
ства протягом тривалого часу; її необхідно 
пристосовувати до постійно мінливої ділової 
і соціальної обстановки.  

Процес стратегічного планування мо-
жна умовно розділити на чотири фази. Пе-
рша фаза – фінансове планування. Воно об-
межується процедурою складання річного 
бюджету й базується на оцінках і інтуїції ви-
щого керівництва. Друга фаза передбачає 
сполучення фінансового та довгострокового 
планування. Фінансові результати прогнозу-
ються звичайно на 3-5 років уперед, найчас-
тіше ґрунтуючись на результатах минулої 
економічної діяльності. Недолік такого під-
ходу полягає в тому, що майбутнє важко пе-
редбачити, використовуючи тільки фінан-
сові показники. У наш час рішення за такою 
схемою приймають підприємства з несклад-
ною організаційною структурою. Третя фаза 
– концентрація уваги на факторах зовніш-
нього оточення: новітніх технологічних роз-
робках, демографічних, соціальних, економі-
чних. На основі отриманих даних і 
поглибленого дослідження ринків збуту мо-
жуть розроблятися альтернативні стратегії. 
Четверта фаза – стратегічний менеджмент. 
Крім дій, що відносяться до попередніх фаз, 
тут підприємства основну увагу приділяють 
збереженню й зміцнення позицій на ринках. 
В даний час усі ведучі корпорації розвинутих 
країн в області планування використовують 
стратегічний менеджмент.  

Основною ідеєю є місія організації. Від-
повідно до обраної місії вищим керівництвом 
ставиться мета. Для реалізації цілей необхі-
дно досліджувати всі фактори зовнішнього й 
внутрішнього оточення для того, щоб згодом 
сформулювати можливі стратегії. Аналіз роз-
роблених стратегій і вибір оптимальної про-
водиться з урахуванням можливостей фірми 
та факторів зовнішнього оточення. Вибором 
стратегії в основному закінчується процес 
планування. На етапах реалізації і наступної 
оцінки прийнятої стратегії виявляються її си-
льні й слабкі сторони, при необхідності вно-
сяться відповідні корективи. Багато підпри-
ємств після аналізу реалізації розроблених 
планів коректують і місію організації.  

В практиці моделювання й прогнозу-
вання об'єму перевезень вантажів найпоши-
ренішим і тим, що надає добрі результати 
згладжування рівнянь тимчасових рядів ди-
наміки, є метод якнайменших квадратів. 
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Економічний ефект від використову-
вання моделі прогнозування об'єму переве-
зень при стратегічному плануванні, що є од-
нією з основних частин прийняття управ-
лінських рішень, визначається зіставленням 
планових і прогнозних значень з фактичним 
об'ємом перевезень вантажів з урахуванням 
відстані перевезень і собівартості одиниці 
транспортної роботи за даний період. 

Слід також відмітити, що змінні параме-
три, які використовуються для ідентифікації 
стратегії, повинні включати важливі складові 
макросередовища. У цьому зв’язку виникає 
необхідність виділення таких об’єктів конт-
ролю: менеджмент як система, організація як 
система, конкурентоспроможність підприємс-
тва, загальні цілі підприємства, стратегія роз-
витку, сильні і слабкі сторони, можливості і за-
грози підприємства, потенціал підприємства. 

Реалізація стратегії розвитку як потен-
ційна можливість може бути здійснена лише 
в процесі організаційної взаємодії всіх струк-
турних складових підприємства як цілісної 
системи. Це потребує в часових параметрах 
проведення змін у всіх підсистемах підприєм-
ства і, перш за все, в її структурних елементах. 

Висновки. Сучасна наукова думка по-
ряд з інструментальним концептуальним пі-
дходом щодо впровадження окремих елемен-
тів в систему управління підприємством 
виділяє функціональний і процесний під-
ходи. Втім, з огляду на специфіку діяльності 
аграрних підприємств пріоритетною є саме 
інструментальна концепція, яка забезпечує 
необхідну жорсткість у виконанні контроль-
ної функції менеджменту, а також достатню 
глибину формування інформації для підтри-
мки прийняття управлінських рішень. 

Процес інтеграції інструментарію еко-
номічного моніторингу та контролю перед-
бачає формування й функціонування відпо-
відного організаційного механізму. 
Впровадження запропонованого механізму 
передбачає ефективне використання потен-
ціалу операційної діяльності аграрних підп-
риємств і раціональне прийняття управлінсь-
ких рішень на всіх рівнях: від оперативних до 
стратегічних. При цьому саме стратегічний 
рівень управлінських рішень потребує най-
більш адекватної виконанню завдань розви-
тку підприємства інформації, яка отриму-
ється засобами моніторингу та контролю. 
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Abstract. 
Havrylko I. M. Organizational principles of subsystems formation of monitoring and control in the man-

agement system of agricultural enterprises. 
Introduction. Existing economic conditions require companies to use tools to identify reserves of efficiency in the 

management system. The development of agricultural business entities is largely influenced by the information factor. The 
analysis of information resources should be aimed at taking into account past events and forecasting prospects. 

The purpose of the research is to develop the organizational basis for the subsystems formation of monitoring and 
control in the management system of agricultural businesses. 

Results. The importance of monitoring as a research method in the activity of an agricultural enterprise is substan-
tiated. The role of monitoring in the management system of agribusiness entities is defined. The necessity of using a sys-
tematic approach to ensure the effectiveness of monitoring the enterprise activities is proved. The system of process-struc-
tured management is characterized. The essence of the stages of the management system formation in the context of 
management functions is revealed. The need to avoid the duplication problem of information collection and analysis func-
tions in the agricultural enterprise activities is emphasized. A formal approach to strategic planning has been established. 
The requirements to be met by information in the market environment are outlined. The expediency of using the system of 
balanced indicators is substantiated for the formation of the information base of control. The main task of the adaptive 
control system is determined. The introduction of a forecasting model in the process of strategic planning is proposed. The 
phases of strategic planning are characterized. The economic effect of using the forecasting model is determined. It is proved 
that the implementation of the development strategy is possible due to changes in all subsystems of the agricultural enter-
prise.  

Conclusions. Approaches to the introduction of elements in the management system of an agricultural enterprise 
are considered and it is established that the most appropriate is the instrumental concept. The integration of monitoring 
and control tools means the development and implementation of a certain organizational mechanism. This mechanism will 
promote the effective use of the potential of the agricultural enterprise. Management decisions in the management system 
of an agricultural enterprise will be based on relevant information. 

Key words: monitoring, control, agricultural enterprise, organizational principles, management, strategic plan-
ning. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 

 

Нагаєва Г. О. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів у сільському 
господарстві. 

Вступ. Загальна економічна ефективність підприємства залежить від ефективності використання обо-
ротних активів. Негативний вплив фінансової кризи змушує сільськогосподарські підприємства постійно удоско-
налювати процес управління оборотними активами. 

Метою наукового дослідження є розвиток напрямків підвищення ефективності використання оборотних 
активів у діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Результати. Визначено основні завдання для забезпечення ефективного використання оборотних активів 
у діяльності сільськогосподарських підприємств. Встановлено наслідки зміни швидкості обігу оборотних активів. 
Наведено напрямки підвищення ефективності формування та використання оборотних активів. Охарактеризо-
вано способи прискорення оборотних активів за стадіями їх кругообігу. Визначено дії, направлені на збільшення 

http://moodle.knau.kharkov.ua/course/index.php?categoryid=95
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рівня ефективності використання оборотних активів. Наведено заходи, що впливають на підвищення рентабе-
льності оборотних активів. Охарактеризовано та систематизовано фактори впливу на ефективне викорис-
тання оборотних активів сільськогосподарських підприємств. Наголошено на необхідності виявлення відхилень 
за видами оборотних активів і розроблення заходів їх оптимізації. Визначено резерви прискорення оборотності 
оборотних активів з урахуванням стадії їх кругообігу у розрізі об'єкту впливу та одержуваного результату. До-
ведено наявність дефіциту оборотних активів у діяльності підприємства сільськогосподарської галузі. Наголо-
шено на необхідності впровадження в сільському господарстві фінансової політики, направленої на оптимальне 
формування та використання оборотних активів. Обґрунтовано роль механізму ефективного використання обо-
ротних активів у підтриманні рівня фінансової стійкості та платоспроможності сільськогосподарських підпри-
ємств. 

Висновки. Використання оборотних активів залежить від впливу значної кількості факторів. Одним із 
ключових факторів є робота бухгалтерської служби на підприємстві. Належна організація формування та вико-
ристання оборотних активів у процесі діяльності залежить від інформаційного забезпечення. 

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, оборотні активи, механізм ефективного викорис-
тання оборотних активів, фінансова стійкість, ефективність. 
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Стан і рівень ефективності функціо-
нування оборотних активів є однією з основ-
них умов фінансово успішної діяльності під-
приємства. Будь-яке загострення фінансової 
кризи безпосередньо потребує інших умов 
розробки політики управління оборотними 
активами і, одночасно, актуалізує проблема-
тику визначення напрямків вибору стратегії 
їх фінансування. Падіння рівня фінансово-
платіжної дисципліни, коливання темпів ін-
фляції, скорочення до критично малих обся-
гів оборотних активів і інші негативні нас-
лідки фінансової кризи змушують 
підприємства змінювати свою фінансову по-
літику стосовно оборотних активів, шукати 
нові джерела їх фінансування, вирішувати 
проблеми ефективності їх використання. 
Підвищення ефективності використання 
оборотних активів – один із найважливіших 
чинників покращання загальної економічної 
ефективності виробництва й фінансової стій-
кості підприємств в сучасних умовах. Про-
блема формування та ефективного викорис-
тання оборотних активів підприємства була і 
залишається актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичним і методичним аспектам уп-
равління оборотними активами в діяльності 
суб’єктів господарювання присвячені роботи 
таких науковців як: Бондаренко О. С. [1], Во-
лошина В. В. [2], Дем’яненко М. Я. [3], Ковале-
нко О. В. [4], Окселенко Н. О. [5], Они-
сько С. М., Рубай О. В. [6], Пельтек Л. В., 
Писаренко С. М. [7], Постійко Ю. А. [8] та ін. 
Проте з урахуванням особливостей сільсько-
господарського виробництва й сучасного 
стану формування оборотних активів існує 
низка дискусійних питань, що потребують 
доопрацювання, а саме: відсутній єдиний під-
хід до управління формуванням оборотних 
активів підприємств, який дозволяв би вста-
новити величину оборотних активів і їх 

елементів з урахуванням поставлених цілей; 
не враховані особливості операційної діяль-
ності та критерії формування оборотних ак-
тивів підприємств. Тому дослідження сис-
теми формування й використання оборотних 
активів як важливого чинника підвищення 
ефективності функціонування підприємств 
набуває нагальності.  

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є формування напрямів збільшення рі-
вня ефективності використання оборотних 
активів підприємств, які займаються сільсько-
господарською діяльністю. 

Виклад основного матеріалу. Підви-
щення ефективності формування й викорис-
тання оборотних активів підприємства по-
винно, в першу чергу, забезпечити пошук 
компромісу між ризиком втрати ліквідності й 
ефективністю діяльності. Це зводиться до ви-
рішення двох важливих завдань: забезпе-
чення платоспроможності підприємства за 
прийнятного обсягу, структури та рентабель-
ності активів.  

Одним з ключових факторів підви-
щення ефективності виробництва є приско-
рення обігу коштів. На жаль, кризові явища у 
розвитку української економіки спричинили 
істотні негативні зміни як у тривалості обігу 
коштів більшості підприємств, так і у його 
структурі. А, як відомо, прискорення оборот-
ності приводить до вивільнення ресурсів з 
обороту, а уповільнення – до залучення дода-
ткових коштів. Тобто кожне підприємство по-
винно намагатися прискорити оборотність 
оборотних активів задля досягнення абсолю-
тного та відносного вивільнення коштів.  

Підвищення ефективності формування 
й використання оборотних активів на підп-
риємствах в сучасних умовах має досягатися 
такими шляхами: на стадії створення вироб-
ничих запасів необхідно впроваджувати еко-
номічно обґрунтовані та доцільні норми за-
пасів матеріалів; наближувати постачаль-
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ників сировини й матеріалів до споживачів; 
широке використання прямих тривалих 
зв`язків; розширювати складську систему ма-
теріально-технічного забезпечення,  викори-
стання сучасного обладнання, новітніх тех-
нологій.  

Обґрунтовуючи напрямки підвищення 
ефективності формування та використання 
оборотних активів на діючих підприємствах 
слід додати, що проблеми збуту виробленої 
продукції і взаємні неплатежі призводять до 
уповільнення обороту. Оскільки у сільському 
господарстві кошти обертаються навіть до-
вше року, то кожне підприємство повинне 
здійснювати заходи щодо прискорення обо-
ротності шляхом збільшення частки активів з 
високою оборотністю й зменшення частки ак-
тивів, що обертаються повільно. 

Прискорення оборотності може відбу-
ватися на всіх стадіях кругообігу:  

на стадії формування запасів – за раху-
нок визначення зайвих запасів і їх ліквідації, 
оптимального вибору постачальників і поліп-
шення організації постачання;  

на стадії виробництва – за рахунок 
впровадження нових технологій і підви-
щення ефективності праці, що сприятиме 
скороченню виробничого циклу без зни-
ження якості продукції, яку виробляють;  

на стадії незавершеного виробництва – 
шляхом використання прогресивної техніки; 
удосконалення форм організації виробниц-
тва, вживання дешевших матеріалів, удоско-
налення системи економічного стимулю-
вання економного використання сировинних 
ресурсів;  

на стадії обігу: наближення споживачів 
продукції до її виробників; удосконалення 
системи розрахунків; збільшення обсягу реа-
лізованої продукції внаслідок виконання за-
мовлень по прямих зв'язках, відвантаження у 
відповідності з укладеними договорами.  

Щоб підвищити ефективність форму-
вання й використання оборотних активів по-
трібно: повністю та ритмічно виконувати 
плани господарської діяльності; прискорю-
вати оборот грошових коштів за рахунок по-
ліпшення інкасації виручки й претензійної 
роботи; звести до мінімуму запаси; скорочу-
вати підзвітні суми та витрати майбутніх пе-
ріодів; не допускати значних розмірів дебі-
торської заборгованості. 

Для забезпечення підвищення рентабе-
льності оборотних активів необхідно забезпе-
чити своєчасне використання тимчасово віль-
них залишків грошових коштів для 
ефективного портфеля поточних фінансових 

інвестицій, що можуть принести підприємс-
тву прямий дохід.  

Таким чином, ефективність викорис-
тання оборотних активів на підприємстві за-
лежить, перш за все, від уміння управляти 
ними, підвищувати рівень комерційної і фі-
нансової роботи. Практичне впровадження 
запропонованих заходів по підвищенню 
ефективності формування й використання 
оборотних активів дозволить максимально 
ефективно використовувати власні ресурси 
для забезпечення стабільної фінансової дія-
льності. 

На ефективне використання оборотних 
активів сільськогосподарських підприємств 
впливає багато факторів, нерідко у протиле-
жних напрямах: 

за широтою впливу і ступенем керова-
ності: загальноекономічні фактори, еконо-
міко-організаційні фактори, фактори, 
пов’язані з технічним прогресом; 

за впливом на величину оборотних ак-
тивів: фактори, що збільшують розмір оборо-
тних активів, фактори, що зменшують розмір 
оборотних активів; 

залежно від діяльності підприємства: 
об’єктивні фактори, суб’єктивні фактори. 

За широтою впливу і ступенем управ-
ління фактори можна об'єднати у три групи: 
загальноекономічні, організаційні та пов'я-
зані з технічним прогресом.  

До загальноекономічних факторів нале-
жать: 

зміна величини товарообігу і його стру-
ктури; 

розміщення продуктивних сил; 
динаміка продуктивності суспільної 

праці, зайнятої у сфері товарообігу йу галу-
зях, що її обслуговують; 

розвиток господарського розрахунку. 
До економіко-організаційних факторів 

відносять: зміну розмірів підприємств і їх спе-
ціалізації; упровадження нових способів реа-
лізації продукції тощо. 

До факторів, пов'язаних із технічним 
прогресом, належать: 

зміна технології і техніки, що застосову-
ється в галузях, які обслуговують аграрний се-
ктор (транспорт, зв'язок, комунальне госпо-
дарство); 

автоматизація виробничих процесів. 
На ефективність використання оборот-

них активів і прискорення їх оборотності 
впливають як фактори, що збільшують їх ро-
змір, так і ті, що їх зменшують. 

Факторами, які підвищують величину 
оборотних активів, є: 
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1) розширення мережі каналів реалі-
зації; 

2) зміна структури товарообігу в бік 
збільшення питомої ваги продукції, яка має 
нижчу швидкість обігу. 

Зниженню величини оборотних активів 
сприяють: 

1) економія матеріальних і фінансо-
вих ресурсів; 

2) широке впровадження принципів 
господарського розрахунку в діяльність агра-
рних підприємств. 

Фактори, які визначають величину обо-
ротних активів, можуть бути об'єктивними 
(такими, що не залежать від діяльності даного 
підприємства) і суб'єктивними. До суб'єктив-
них факторів можна, наприклад, віднести: 
раціональне використання оборотних акти-
вів; виконання плану виробництва й реаліза-
ції продукції; дотримання кредитної і фінан-
сової дисципліни. 

На різногалузевих підприємствах резе-
рви й шляхи прискорення обігу оборотних 
коштів в узагальненому вигляді залежать від 
двох факторів: обсягу виробництва і реаліза-
ції та розміру оборотних активів. Для приско-
рення оборотності необхідно: 

звести до мінімуму запаси господарсь-
ких матеріалів, малоцінних і швидкозношу-
ваних предметів, інвентарю, спеціального 
одягу на складі, скоротити підзвітні суми, ви-
датки майбутніх періодів; 

удосконалювати організацію поста-
чання продукції на реалізацію та запрова-
джувати прогресивні форми і методи про-
дажу; 

нормалізувати розміщення оборотних 
активів; 

повністю й ритмічно виконувати плани 
господарської діяльності; 

удосконалювати розрахунки з постача-
льниками й покупцями; 

поліпшувати претензійну роботу; 
прискорювати обіг коштів за рахунок 

поліпшення інкасації виручки, жорсткого лі-
мітування залишків коштів у касах підпри-
ємств, у дорозі, на рахунках у банку; 

не допускати дебіторської заборгованості. 
Особлива увага має бути приділена ви-

вченню причин виявлених відхилень за окре-
мими видами оборотних активів і розробці 
заходів їх оптимізації. 

Основні резерви прискорення оборот-
ності оборотних активів з урахуванням особ-
ливостей кожної стадії кругообігу наведені в 
табл. 1.  

Як видно з табл. 1, підвищення ефек-
тивності оборотних активів може бути досяг-
нуто в результаті впливу на вироблену про-
дукцію, систему планування і організацію 
виробництва, що досягається постійним мо-
ніторингом за нормативами й динамікою фа-
ктичних питомих витрат і оборотності оборо-
тних коштів. 

Таблиця 1.  
Резерви прискорення оборотності оборотних активів з урахуванням стадії їх кругообігу 

Резерви Об'єкт впливу Одержуваний результат 

Зменшення матеріаломісткості 
продукції, що виробляється 

Вироблена продукція Зменшення потреби в матеріалах, сиро-
вині, комплектуючих виробах; скорочення 
частки оборотних коштів у виробничих за-
пасах 

Скорочення тривалості вироб-
ничого циклу виготовлення 

продукції 

Вироблена продукція і техніко-
організаційний рівень вироб-

ництва 

Скорочення частки оборотних коштів у 
незавершеному виробництві 

Удосконалення системи плану-
вання й формування оборот-

них активів 

Техніко-організаційний рівень 
виробництва 

Підвищення точності розрахунку норма-
тивів оборотних коштів і посилення конт-

ролю за їх дотриманням 

Удосконалення системи матері-
ально-технічного постачання 

Техніко-організаційний рівень 
виробництва 

Скорочення перебування оборотних акти-
вів у виробничих запасах 

Автоматизація й механізація ва-
нтажно-розвантажувальних і 

складських робіт 

Техніко-організаційний рівень 
виробництва 

Скорочення оборотних активів у виробни-
чих запасах і готовій продукції на складі 

Удосконалення системи збуту 
продукції 

Система маркетингу 
Скорочення нормативу оборотних коштів 

у готової продукції 
Впровадження оптимальних 

методів у витрачанні матеріалів 
Організація і технологія вироб-

ництва 
Зменшення потреби в матеріалах і сиро-

вині 
 

Зменшення залишків товарно-матері-
альних цінностей на складах містить величе-
зні резерви. Наприклад, у Японії запаси на 
вході й виході не перевищують 5% викорис-
товуваних ресурсів і вироблених товарів і 

продукції. У наших господарствах вони ле-
жать мертвим капіталом, відволікаючи й так 
незначні наявні оборотні активи. Саме в та-
кому стані запаси «тягнуть з кармана підпри-
ємства». Варто вчитися працювати «з коліс», 
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маючи мінімальні запаси у відповідності з но-
рмами й нормативами оборотних коштів.  

Сільськогосподарські підприємства 
відчувають нестачу власних оборотних кош-
тів, а їх приріст фінансують в основному за 
рахунок власних джерел. У зв'язку з цим доці-
льно використовувати раціональне співвід-
ношення між власним оборотним капіталом і 
позиковими ресурсами, спрямованими на по-
повнення оборотних коштів, яке має надзви-
чайно важливе значення для менеджера, оскі-
льки дозволяє кількісно оцінити склад 
оборотних активів і в якій пропорції можливо 
й доцільно мобілізувати його для підви-
щення ефективності роботи.  

В сучасних умовах інноваційного роз-
витку сільського господарства України агро-
промислові формування зацікавлені у ритмі-
чному й стабільному функціонуванні. Для 
досягнення високих соціально-економічних 
результатів, сільськогосподарським підпри-
ємствам потрібна чітко побудована, обґрун-
тована й прогнозована фінансова політика, 
побудована на механізмі ефективного вико-
ристання оборотних активів. Важливою скла-
довою цієї політики був і залишається меха-
нізм управління, оскільки ефективне 
формування й регулювання обсягу та струк-
тури оборотних активів сприяє підтриманню 
оптимального рівня ліквідності, забезпечує 

оперативність виробничого і фінансового ци-
клів діяльності, а відтак – високу платоспро-
можність і фінансову стійкість сільськогоспо-
дарських підприємств. 

Висновки. На стан функціонування 
оборотних активів і ефективність їх викорис-
тання суттєво впливають як фактори, що ма-
ють безпосереднє відношення до оборотних 
активів, так і ті, які прямо з ними не пов’язані. 
Це стосується передусім організації системи 
розрахунків і якості роботи фінансової (бух-
галтерської, економічної) служби на підпри-
ємстві, яка покликана організувати належне 
формування й використання оборотних засо-
бів. Основними з них є такі: збільшення обся-
гів дебіторської і кредиторської заборговано-
сті; зменшення обсягів реалізації продукції; 
нестача власних джерел фінансування оборо-
тних активів; неналежний контроль стану ро-
зрахунків. 

Враховуючи особливості розвитку під-
приємств аграрного сектора необхідно розро-
бити стратегію фінансування оборотних ак-
тивів, практична реалізація якої сприятиме 
ефективному розвитку сільськогосподарсь-
ких організацій в майбутньому і дозволить 
обґрунтувати рекомендації по досягненню 
оптимального рівня фінансової стійкості, 
спрогнозувати альтернативні сценарії розви-
тку. 
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Abstract. 
Nahaieva H. O. Ways to improve the efficiency of current assets in agriculture. 
Introduction. The overall economic efficiency of the enterprise depends on the efficiency of current assets. The neg-

ative impact of the financial crisis is forcing agricultural enterprises to constantly improve the process of current assets 
management. 

The purpose of the research is to develop ways to improve the efficiency of current assets in the activities of agricul-
tural enterprises. 

Results. The main tasks for ensuring the efficient use of current assets in the activities of agricultural enterprises 
are identified. The change consequences in the turnover rate of current assets have been established. The directions of effi-
ciency increase of formation and use of current assets are resulted. Methods of accelerating current assets by stages of their 
cycle are described. Actions aimed at increasing the efficiency level in the use of current assets are identified. The measures 
influencing the increase of current assets profitability are given. Factors influencing the effective use of current assets of 
agricultural enterprises are characterized and systematized. Emphasis is placed on the need to identify deviations by type 
of current assets and develop measures to optimize them. Reserves for accelerating the turnover of current assets are deter-
mined, taking into account the stage of their cycle in terms of the object of influence and the result obtained. The existence 
of a deficit of current assets in the enterprise activity of agricultural branch is proved. Emphasis is placed on the need to 
implement a financial policy in agriculture aimed at the optimal formation and use of current assets. The mechanism role 
of effective use of current assets in maintaining the level of financial stability and solvency of agricultural enterprises is 
substantiated.  

Conclusions. The use of current assets depends on the influence of a significant number of factors. One of the key 
factors is the work of the accounting department at the enterprise. Proper organization of the formation and use of current 
assets in the activity process depends on information support. 

Key words: agricultural enterprise, current assets, mechanism of effective use of current assets, financial stability, 
efficiency. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ НА АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

 

Резнік Н. П., Сиза Н. Теоретичні основи формування інтегрованої системи менеджменту на 
агропромислових підприємствах. 

Вступ. Нині одним з основних завдань економічної політики будь-якої країни є всебічне підвищення тех-
нічного рівня та якості продукції. Глобалізація і загальна конкуренція покликали до життя нову модель управління 
бізнесом, зорієнтовану на споживача. Визначальними факторами стають принципи і методи системи управ-
ління якістю, що дозволяють країнам конкурувати між собою у багатьох галузях. 
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Метою наукового дослідження є здійснення аналізу практичних рекомендацій щодо вдосконалення 
практичних напрацювань та методичних рекомендацій щодо побудови інтегрованої системи менеджменту, шля-
хом створення формалізованої моделі такої системи для агропромислових підприємств. 

Результати. У статті авторами доведено, що найбільш ефективним способом удосконалення керування 
підприємством на сьогодні є впровадження інтегрованих систем менеджменту, створених відповідно до вимог 
міжнародних стандартів ISO. Досліджено, що характерною особливістю більшості організацій в усьому світі є їх 
прагнення впровадити на підприємстві відразу або по черзі кілька систем менеджменту, які в подальшому функ-
ціонують як локальні системи і відповідають за задоволення потреб і запитів різних стейкхолдерів. Розглянута 
інтегрована система менеджменту будуються на основі застосування системного і процесного підходів до управ-
ління підприємством, що дозволяють пов'язати в єдине ціле різні процеси і види діяльності. 

Висновки. Доведено, метою створення інтегрованої системи менеджменту є спільне оптимальне керу-
вання ризиками, що дозволяє скоротити необхідні підприємству матеріальні та організаційні ресурси. Інтегро-
вані системи менеджменту будуються на основі застосування системного і процесного підходів до управління під-
приємством, що дозволяють пов'язати в єдине ціле різні процеси і види діяльності. Представлені критерії і 
ступінь їх функціонування наочно показують результативність і ефективність ІСМ на агропромислових підп-
риємствах. 

Ключові слова: якість, менеджмент якості, система менеджменту, інтегрована система менеджме-
нту, система менеджменту, підприємство аграрного сектору. 
 

Вступ. Нині одним з основних завдань 
економічної політики будь-якої країни є все-
бічне підвищення технічного рівня та якості 
продукції. Глобалізація і загальна конкурен-
ція покликали до життя нову модель управ-
ління бізнесом, зорієнтовану на споживача. 
Визначальними факторами стають прин-
ципи і методи системи управління якістю, що 
дозволяють країнам конкурувати між собою у 
багатьох галузях. 

Сьогодні практично стосовно всіх фун-
кціональних напрямів діяльності і сфер уп-
равління підприємством розроблено підходи, 
а в багатьох випадках і стандарти відповідних 
систем управління. Щоб інтегрувати у світо-
вий ринок необхідно працювати по його пра-
вилах не тільки в частині виробництва, але й 
в області управління всього підприємства. 
Поряд з технологічними можливостями, під-
приємства повинні демонструвати позитив-
ний вплив своєї діяльності на сучасне суспіль-
ство, питання довгострокової стратегії, 
екології, охорони праці, управління персона-
лом, логістики і так далі. 

Вирішити поставлені завдання можливо 
лише застосовуючи сучасні системи менедж-
менту, засновані на практиці та досвіді успі-
шних міжнародних компаній. Тому одним з 
аспектів державної політики є підтримка під-
приємств, що розробляють, впроваджують та 
сертифікують системи менеджменту відпо-
відно до вимог як державних так і міжнарод-
них стандартів. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Використання систем менеджменту за 
різноманітними стандартами на вітчизняних 
підприємствах було запроваджено нещода-
вно і тому потребує більш детального аналізу. 
Вітчизняні науковці та практики цьому пи-
танню приділяють увагу в тому чи іншому 

аспекті, серед них: Бобровський А.Л., Галуш-
кіна Т.П., Кожушко Л.Ф., Лук’яніхін В.О., Ли-
твак .М., Скрипчук П.М., Потай О.А., Посил-
кіна О.В.. Питання інтеграції видів 
менеджменту досліджували D. Hortensius, 
A. Arbor, C. Lupo, Р. І. Буряк, В. М. Лук’яне-
нко, І. В. Галич та ін. 

Однак досвід функціонування міжнаро-
дних стандартів на українських підприємст-
вах ще незначний і потребує дослідження тих 
переваг, які приносили б реальну вигоду під-
приємствам у порівнянні із світовим досвідом. 

Мета статті. Здійснення аналізу прак-
тичних рекомендацій щодо вдосконалення 
практичних напрацювань та методичних ре-
комендацій щодо побудови інтегрованої сис-
теми менеджменту, шляхом створення фор-
малізованої моделі такої системи для 
агропромислових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ключовим фактором успіху будь-
якої діяльності в ринкових умовах, є менедж-
мент. Існує величезна кількість визначень 
цього поняття, що пояснює його багатопла-
новість і тісний контакт теорії і практики, але 
в даному випадку інтерес представляє визна-
чення менеджменту, як типу управління, 
який передбачає розробку, моделювання, ма-
ксимально ефективне використання певних 
системних елементів або системи в цілому. 
Для того щоб реалізувати стратегію сталого 
розвитку, особливий інтерес представляє ви-
користання екологічного менеджменту як ін-
струменту, що регулює вплив будь-якої дія-
льності на природу.  

В умовах ринкової економіки вироб-
ники перебувають під постійним впливом 
конкурентного середовища, що вимагає від 
них більше зосереджуватись на проблемах 
якості. Останнім часом керівництво багатьох 
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підприємств зіштовхнулося з необхідністю 
управління якістю як засобом досягнення 
конкурентоспроможності, завоювання до-
віри до продукції у споживача.  

Найбільш ефективним способом удо-
сконалення керування підприємством на сьо-
годні є впровадження інтегрованих систем 
менеджменту, створених відповідно до вимог 
міжнародних стандартів: ISO 9000, ISO 14000, 
OHSAS 18000 та інших. Створені на базі світо-
вого управлінського досвіду, ці стандарти є 
рекомендаціями по удосконаленню управлі-
нської діяльності підприємств. 

Стандарти ISO серії 9000 встановили 
єдиний, визнаний в світі підхід стосовно до-
говірних умов з оцінки систем якості і одно-
часно регламентували відносини між вироб-
никами і споживачами продукції. Головна 
цільова настанова систем якості, побудованих 
на основі стандартів ІSО серії 9000 ґрунту-
ється на забезпеченні якості продукції, необ-
хідного замовникам, і надання йому доказів у 
здатності підприємства зробити це. В станда-
ртах ІSО серії 9000 цільова настанова на еко-
номічну ефективність виражена дуже слабко, 
а на своєчасність постачань – просто відсутня.  

Стандарти ISO 9000 передбачають за-
стосування систем якості у чотирьох ситуа-
ціях:  

− отримання вказівок щодо управління 
якістю;  

− контракт між першою та другою сто-
ронами (постачальник-споживач);  

− затвердження або реєстрація, що їх 
проводить друга сторона;  

− сертифікація або реєстрація, що їх 
проводить третя (незалежна) сторона [1].  

Цей стандарт мають застосовувати:  
− організації, які прагнуть досягнути пе-

реваги завдяки запровадженню системи уп-
равління якістю;  

− організації, які прагнуть отримати 
впевненість у тому, що їхні постачальники 
виконуватимуть їхні вимоги до продукції;  

− користувачі продукції;  
− усі сторони, зацікавлені в єдиному ро-

зумінні термінології, яку використовують у 
сфері управління якістю (наприклад, поста-
чальники, замовники, регламентувальні ор-
гани);  

− усі сторони, внутрішні чи зовнішні 
стосовно організації, які виконують оціню-
вання чи провадять аудит системи управ-
ління якістю на відповідність вимогам 
ISO 9001 (наприклад, аудитори, 

регламентувальні органи, органи сертифіка-
ції/реєстрації);  

− усі сторони, внутрішні чи зовнішні 
стосовно організації, які провадять консуль-
тування або навчання з питань системи уп-
равління якістю, прийнятної для цієї органі-
зації;  

− розробники відповідних стандартів[2].  
Організаційно-методичною базою для 

побудови інтегрованих систем залишаються 
стандарти ISO серії 9000. Це пов'язано з тим, 
що основні поняття і принципи, сформульо-
вані в них, найбільше відповідають поняттям 
і принципам загального менеджменту. 

Інтегровані системи менеджменту буду-
ються на основі застосування системного і 
процесного підходів до управління підпри-
ємством, що дозволяють пов'язати в єдине 
ціле різні процеси і види діяльності. Діяль-
ність будь-якої організації пов'язана з ризи-
ками, що визначають основні втрати. 

Інтеграція видів менеджменту забезпе-
чує:  

− створення цілісної організаційної ку-
льтури, чіткої стратегії, політики;  

− гармонізацію різних інтересів, органі-
заційної структури управління;  

− формування єдиних процедур та  пра-
вил;  оптимізацію, уніфікацію планування, 
аналізу, документації; підготовки, навчання і 
розвитку персоналу, його залученості та мо-
тивації, поширеності досвіду та знань;  

− узгодженість системи підзвітності, роз-
межування обов’язків, зростання продуктив-
ності та результативності;  

− зниження витрат на розробку, серти-
фікацію та функціонування системи менедж-
менту;  

− зниження рівня загроз, пришвид-
шення реагування на зовнішні та внутрішні 
виклики;  

− оптимальне використання ресурсів, 
комплексне вирішення проблем виробниц-
тва, технологічного забезпечення тощо;  

− зменшення навантаження у сфері ау-
диту, моніторингу, аналізу;  

− відповідність низці міжнародних стан-
дартів шляхом застосування єдиного набору 
методик;  

− збільшення платоспроможності, інвес-
тиційної привабливості, довіри з боку страхо-
вих, кредитно-банківських установ, адаптив-
ності організації;  

− покращення репутації, здобуття лоя-
льності споживачів, конкурентних переваг на 
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внутрішніх та зовнішніх ринках згідно умов 
СОТ, ЄС; 

− постійне вдосконалення усіх видів ме-
неджменту [3].  

Метою створення інтегрованої системи 
менеджменту є спільне оптимальне керу-
вання ризиками, що дозволяє скоротити не-
обхідні підприємству матеріальні та організа-
ційні ресурси. На сьогодні сформувалося два 
підходи до створення інтегрованих систем 
менеджменту. 

Поняття «менеджмент якості» охоплює 
аспекти загальної функції управління в роз-
різі політики якості, цілей, відповідальності, 
планування, забезпечення та поліпшення 
якості. Найефективніше реалізувати зазна-
чені функції допомагає впровадження сис-
теми якості, яка пронизує не тільки процес 
виробництва продукції, але й всі сфери діяль-
ності підприємства. На думку Захожая В.Б.: 
«Система якості відіграє особливу роль у дія-
льності підприємства, але до цих пір не вда-
лося придумати ефективного інструменту 
для зниження собівартості виробленої проду-
кції або послуг при безумовному задоволенні 
всіх вимог споживача» [4]. 

В даний час характерною особливістю 
більшості організацій в усьому світі є їх праг-
нення впровадити на підприємстві відразу 
або по черзі кілька систем менеджменту, які в 
подальшому функціонують як локальні сис-
теми і відповідають за задоволення потреб і 
запитів різних стейкхолдерів, наприклад:  

− система екологічного менеджменту ві-
дповідає за задоволення потреб суспільства, а 
саме за регулюванням і постійним знижен-
ням негативного впливу на навколишнє сере-
довище;  

− система менеджменту якості відпові-
дає за задоволеність інтересів і вимог спожи-
вачів підприємства;  

− система менеджменту професійної 
безпеки та охорони праці відповідає інтере-
сам персоналу шляхом мінімізації ризиків в 
області виробничої безпеки.  

Практичний досвід застосування лока-
льних систем менеджменту на підприємстві 
показує, що в більшості випадків таке застосу-
вання систем призводить до нестабільності 
управління бізнесом і зниження мотивації пе-
рсоналу підприємства за рахунок появи дис-
балансу і протиріч між різними системами 
менеджменту. З'являються системні ризики 
організаційно-економічного характеру:  

− Функціональна роз'єднаність систем 
менеджменту;  

− Повторюваність вимог;  

− Накопичення великого обсягу докуме-
нтообігу;  

− Збільшення витрат на впровадження і 
підтримку функціонування систем менедж-
менту;  

− Неприйняття з боку персоналу;  
− Функціонування систем менеджменту 

лише формально, без їх реального впрова-
дження в діяльність підприємства;  

− Малоефективне проведення внутріш-
ніх аудитів.  

При детальному вивченні міжнародних 
стандартів ISO можна виділити загальні еле-
менти, якими ефективніше управляти не ок-
ремо, а об'єднавши їх в єдиний комплекс.  

Однією з актуальних проблем, які сто-
ять перед організаціями в даний час, полягає 
в тому, щоб вести стійкий бізнес за рахунок 
досягнення балансу інтересів усіх зацікавле-
них сторін, що можливо тільки за допомогою 
досить складного інструменту під назвою ін-
тегрована система менеджменту (ІСМ). 

Інтегрована система менеджменту - сис-
тема загального управління організацією, в 
якій дотримується вимоги двох або більше 
міжнародних стандартів. Ця система сприяє 
підвищенню конкурентоспроможності орга-
нізації, гарантії її стабільності та сталого роз-
витку [5]. 

Для того щоб успішно керувати та задля 
гармонійного функціонування організації 
необхідно постійно звіряти її менеджмент з 
принциповими правилами чи положеннями. 
Створення ІСМ (рис. 1.) має будуватися на 
принципах, встановлених у всіх Міжнарод-
них стандартах менеджменту, враховуючи те, 
що в якості основних повинні прийматися 
принципи, позначені в стандартах ISO 9000, 
так як в моделі ІСМ базовим стандартом вва-
жається ISO 9001 - Система менеджменту яко-
сті.  

Перелічимо основні принципи ІСМ:  
1. Баланс інтересів зацікавлених сторін. 

Довгостроковий успіх організації залежить 
від задоволення поточних і майбутніх потреб 
та очікувань її споживачів, а також від розу-
міння і врахування потреб та очікувань ін-
ших зацікавлених сторін. Організація і її заці-
кавлені сторони взаємопов'язані, 
взаємовигідні стосунки підвищують здатність 
сторін створювати цінності. Організація по-
винна прагнути до забезпечення балансу ін-
тересів за рахунок постановки і досягнення 
відповідних цілей, що враховують вимоги 
всіх зацікавлених сторін.  

2. Лідерство керівництва. Керівники 
(менеджери) повинні володіти лідерськими 
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якостями і активно демонструвати свою при-
хильність інтегрованій системі менеджменту, 
орієнтованої на досягнення загальних цілей 
організації. Вони повинні створювати і підт-
римувати внутрішнє середовище, в якій пер-
сонал може бути повністю залучений у вирі-
шення завдань і досягнення загальних цілей 
організації. Вищі керівники (топ-менеджери) 
разом з керівниками (менеджерами) інших 

рівнів організації повинні забезпечувати: - єд-
ність розробляються в організації стратегіч-
них і тактичних цілей з урахуванням законо-
давчих та нормативних вимог і інтересів всіх 
зацікавлених сторін; - досягнення поставле-
них цілей в термін; - постійне поліпшення 
процесів в рамках процесного і системного 
підходів; - отримання додаткових цінностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Інтегрована система менеджменту агропромислового підприємства  

Джерело: складено автором за [6] 
 

3. Залучення персоналу (і постійне нав-
чання). Працівники на всіх рівнях становлять 
основу організації, тому їх повне залучення та 
зацікавленість дає можливість організації з 
вигодою використовувати їх здібності. Осно-
вою для формування організації, що навча-
ється є постійне навчання персоналу з метою 
результативного та ефективного поліпшення 
і впровадження інноваційних процесів.  

4. Відповідність законодавчим і іншим 
вимогам. В межах ІСМ повинні виконуватися 
всі законодавчі та інші вимоги, що відно-
сяться до систем менеджменту.  

5. Підхід, заснований на управлінні ри-
зиками. Кожна організація функціонує в умо-
вах, які характеризуються різними внутріш-
німи та зовнішніми чинниками впливу на її 
діяльність, що надає відповідне вплив на сту-
пінь досягнення поставлених цілей. Управ-
ління ризиками дозволяє з вигодою викорис-
товувати позитивні можливості і мінімізувати 
ймовірність виникнення небажаних подій.  

6. Процесний підхід. Для ефективного 
досягнення поставлених цілей керівництво 
повинно, ґрунтуватися на розумінні фахів-
цями суті виконуваної роботи, визначити ті 
види діяльності, які приносять додаткову цін-
ність, забезпечити їх відповідними ресурсами 
і реалізовувати в контрольованих умовах. Ба-
жаного результату досягають ефективніше, 

коли діяльність і відповідні ресурси управля-
ються як процес.  

7. Системний підхід до менеджменту. 
Виявлення, розуміння взаємопов'язаних про-
цесів та управління ними як системою вно-
сять вклад в результативність і ефективність 
організації при досягненні її цілей. Керівниц-
тво організації повинно використовувати 
ІСМ як основний інструмент для досягнення 
цілей. У свою чергу, ІСМ розглядається як 
єдиний комплекс взаємопов'язаних процесів, 
управління якими здійснюється в ім'я постій-
ного поліпшення за загальним методом (цикл 
Демінга): «план - дія - перевірка - коригу-
вання».  

8. Прийняття рішень, заснованих на фа-
ктах. Діяльність керівництва на всіх рівнях 
організації нерозривно пов'язана з прийнят-
тям управлінських рішень. Ефективність цих 
рішень ґрунтується на розумінні суті і конк-
ретики виконуваної роботи, а також аналізі 
своєчасних, повних і об'єктивних даних і ін-
формації про результати.  

9. Постійне поліпшення. Постійне по-
ліпшення діяльності організації в цілому мо-
жна розглядати як незмінну стратегічну мету 
організації. При цьому для переходу на но-
вий рівень розвитку, найчастіше, потрібно 
стрибок, різке поліпшення, яке досягається 
різними шляхами, в тому числі, за рахунок 

 
 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  

Система менеджменту якості 
згідно ISO 9001

Система управління соціальною 
відповідальністю  згідно ISO 26000

Система управління гігієною та 
безпекою праці згідно OHAS 18001

Система екологічного 
менеджменту згідно ISO 14001 

Система управління 
безпечністю харчових 

продуктів згідно ISO 22000
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інновацій. Такі поліпшення за рахунок інно-
вацій слід застосовувати до: продукції, проце-
сів, організаційної структури, системи управ-
ління та людським аспектам. 

Практична організація інтегрованих 
систем менеджменту може здійснюватися по 
одному з таких підходів:  

1. Створення адитивних моделей ІСМ 
(модель «матрьошка»), коли до системи мене-
джменту якості (СМЯ), яка виконує роль базо-
вої системи і в необхідних випадках викорис-
товує вимоги, послідовно додаються система 
екологічного менеджменту (СЕМ) 

2. Створення повністю інтегрованих мо-
делей, коли всі системи менеджменту об'єд-
нуються в єдиний комплекс одночасно 

3. Модель «нульовий цикл». Розробка з 
самого початку інтегрованої системи управ-
ління можливо в тих випадках, коли ще не 
була розроблена жодна з систем управління. 
Однак багато організацій приходять до ви-
сновку, що цей підхід є складним процесом і 
неминуче переключаються на інший.  

4. Модель «вузол інтеграції». Розробка 
систем управління різними аспектами ок-
ремо, з подальшою інтеграцією після успіш-
ного впровадження кожної з них. Кожна ком-
панія по різному підходить до процесу 
інтеграції систем менеджменту, це залежить 
від фінансового становища компанії, розу-
міння важливості впровадження ІСМ керів-
ництвом, ступеня кваліфікації співробітни-
ків, відповідальних за процес впровадження. 
Результатом цього є те, що в кінцевому підсу-
мку модель ІСМ на підприємстві функціонує 
в різному режимі. 

Висновки. Доведено, для адаптації ук-
раїнської економіки до світової економічної 

системи та підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств велику допомогу може на-
дати практичне застосування стандартів ISO 
серії 9000, ISO 14000, OHSAS 18000. Ці станда-
рти є ефективним засобом вирішення бага-
тьох проблем при управлінні підприємством. 
Моделі забезпечення якості, що входять, до 
складу стандартів серії ISO 9000, відобража-
ють різні види виробничих етапів підприємс-
тва, дозволяють зробити обґрунтований ви-
бір замовнику і постачальнику продукції, а 
також коректно зафіксувати взаємні зо-
бов’язання в договорі на розробку, поставку 
або випробування продукції. Це пов'язано з 
тим, що основні поняття і принципи, сфор-
мульовані в них, найбільше відповідають по-
няттям і принципам загального менеджме-
нту. Метою створення інтегрованої системи 
менеджменту є спільне оптимальне керу-
вання ризиками, що дозволяє скоротити не-
обхідні підприємству матеріальні та організа-
ційні ресурси. Інтегровані системи 
менеджменту будуються на основі застосу-
вання системного і процесного підходів до 
управління підприємством, що дозволяють 
пов'язати в єдине ціле різні процеси і види ді-
яльності.  

Отже, представлені критерії і ступінь їх 
функціонування наочно показують результа-
тивність і ефективність ІСМ на агропромис-
лових підприємствах. Практична організація 
інтегрованих систем менеджменту може здій-
снюватися на основі створення моделей, а 
саме створенні адитивних моделей ІСМ, пов-
ністю інтегрованих моделей, моделі «нульо-
вий цикл», моделі «вузол інтеграції». 
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Abstract. 
Reznik N., Syza N.  Theoretical basis of formation of an integrated management system in agricultural 

enterprises. 
Introduction. Today, one of the main goals of any country's economic policy is to improve the technical level and 

quality of products comprehensively. Globalization and overall competition have brought to life a new consumer-oriented 
business management model. Determinants are the principles and methods of quality management systems that allow 
countries to compete with each other in many industries. 

The purpose of the research is to analyze practical recommendations for improving practical experience and meth-
odological recommendations for building an integrated management system, by creating a formalized model of such a sys-
tem for agro-industrial enterprises. 

Results. The authors of the article proved that the most effective way to improve enterprise management today is to 
implement integrated management systems created in accordance with the requirements of international ISO standards. It 
is researched that the characteristic feature of the majority of organizations all over the world is their desire to implement 
at the enterprise at once or in turn several management systems, which in the future function as local systems and are 
responsible for meeting the needs and requests of different stakeholders. The integrated management system is considered 
based on the application of system and process approaches to enterprise management, which allow to unite different pro-
cesses and activities in a single whole. 

Conclusions. It is proved that the purpose of creating an integrated management system is joint optimal risk man-
agement, which allows to reduce the material and organizational resources needed for the enterprise. Integrated manage-
ment systems are built on the basis of the application of system and process approaches to enterprise management, which 
allow to unite different processes and activities. The presented criteria and the degree of their functioning clearly show the 
effectiveness and efficiency of ISM in agro-industrial enterprises. 

Key words: quality, quality management, management system, integrated management system, management sys-
tem, enterprise of agrarian sector. 
 

Стаття надійшла до редакції 08.12.2019 р. 
Бібліографічний опис статті: 
Резнік Н. П., Сиза Н. Теоретичні основи формування інтегрованої системи менеджменту на агропромисло-

вих підприємствах. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 1. С. 27-33. 
 
Reznik N., Syza N.  Theoretical basis of formation of an integrated management system in agricultural enterprises. 

Actual problems of innovative economy. 2020. No. 1, pp. 27-33. 
 

  



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії  
суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 1 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 34 ~ 

УДК 338:43:330.341.1 ; JEL classification: Q16 

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-1-6 
 

МАТВЄЄВ Павло Миколайович, кандидат економічних наук, директор ТОВ «ЗЕМІНФОРМ» 
 

ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ Й ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТЕХНІКО-
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
 

Матвєєв П. М. Інвестиційні механізми й інституційні умови розвитку техніко-технологічної 
складової ресурсного потенціалу аграрних підприємств. 

Вступ. Інвестиційно-інноваційні процеси в діяльності суб’єктів агробізнесу пов’язані з багатьма сферами 
їхньої діяльності. Використання нових комбінацій продуктивних сил аграрних підприємств є важливим завдан-
ням у розвитку агропромислового виробництва. Отримані ефективні результати позитивно впливають на всі 
сфери діяльності аграрного підприємства. 

Метою наукового дослідження є формування інвестиційних механізмів та інституційних умов розвитку 
техніко-технологічної складової ресурсного потенціалу аграрних підприємств. 

Результати. Встановлено наявність дефіциту власних оборотних ресурсів виробництва у діяльності аг-
рарних підприємств. Обґрунтовано важливість технологічного циклу як фактору агропромислового виробниц-
тва. Відзначено нестабільний характер результатів приросту валової продукції в агропромисловому виробництві 
від залучення коштів. Охарактеризовано причини невідповідності аграрного сектору існуючому споживчому по-
питу переробних сфер. Окреслено сутність і визначено причини взаємозв’язку між розвитком агропромислового 
виробництва й розширенням інвестиційних можливостей сільськогосподарських підприємств. Визначено тенде-
нцію щодо збільшення кількості сільськогосподарських підприємств і скорочення чисельності працівників у даній 
сфері. Встановлено збитковий характер діяльності підприємств сільськогосподарської галузі. Обґрунтовано доці-
льність державної підтримки аграрних підприємств. Визначено й охарактеризовано спонукальні мотиви для роз-
витку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств агропромислового виробництва. Запропоновано рекоме-
ндації щодо імплементації світового досвіду стосовно державної підтримку інноваційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Охарактеризовано принципи державної аграрної політики. Відзначено низь-
кий рівень адаптивності існуючого законодавчо-нормативного регулювання діяльності агропромислових підпри-
ємств. Запропоновано заходи для реалізації курсу модернізації сільськогосподарських підприємств.  

Ключові слова: суб’єкт аграрного бізнесу, ресурсний потенціал, інноваційна діяльність, інвестиційна дія-
льність, державна аграрна політика, агропромислове виробництво.  

 
 

Вступ. Інвестиційно-інноваційні про-
цеси в АПВ закономірно пов’язані з форму-
ванням капітальних запасів його підпри-
ємств, підвищенням рівня кваліфікації 
працівників і поліпшенням якісної характе-
ристики використовуваних ресурсів. Для до-
сягнення даної мети основне завдання поля-
гає в застосуванні нових комбінацій існуючих 
продуктивних сил і одержанні високих ре-
зультатів комерційної діяльності як найваж-
ливішого джерела розвитку АПВ. 

Ефективні результати даної обставини 
звичайно проявляються в таких основних на-
прямках: задоволення споживчого попиту 
підприємств у необхідній кількості та якості 
ресурсів; прагнення господарюючих суб'єктів 
до участі на ринку першими й одержання до-
даткового прибутку як інтелектуальної ре-
нти; створення нового або вдосконаленого то-
варного продукту, що значно перевершує по 
своїх споживчих властивостях існуючий ана-
лог; періодичний розвиток людського капі-
талу; поліпшення якісної характеристики об-
роблюваних земель і т.д. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню напрямів державного 

регулювання ресурсного потенціалу сільсь-
когосподарського сектору присвячено праці 
таких науковців як: Білоусько Т. Ю. [1], Ірти-
щева І. О., Обозна О. А. [2], Могилова М. М., 
Білоусько Я. К., Підлісецький Г. М. [3], Непо-
чатенко А. В. [4], Пілявський В. І., Рун-
чева Н. В. [5], Плотницька С. І. [6], Са-
тир Л. М. [7], Сенчук І. І. [8] та ін. 

Враховуючи поточний стан вітчизня-
ного сільського господарства, варто зазна-
чити, що питання щодо визначення напрямів 
державного регулювання у сфері підви-
щення продуктивності використання ресурс-
ного потенціалу аграрного сектора залиша-
ється відкритим. 

Мета статті. Метою статті є розроб-
лення інвестиційних механізмів з урахуван-
ням інституційних умов для розвитку ресур-
сного потенціалу в частині його техніко-
технологічної складової в діяльності аграр-
них підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Переважна більшість підприємств 
АПВ не має у своєму розпорядженні достат-
нього обсягу сировини, запчастин, паливно-
мастильних матеріалів і інших видів оборот-
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них засобів і послуг. Відсутні відповідні варі-
анти по оптимізації технологічної та видової 
структури капіталу, погіршується стан виро-
бництва в цілому. Відповідно до цього скоро-
чується число кваліфікованих працівників, 
руйнується основа ефективного розміщення 
кадрів, що яскраво виражається у зниженні 
обсягу, якості й асортименті продукції. 

Підкреслимо, що конструктивні елеме-
нти, що входять в інвестиційно-інноваційну 
систему АПВ, маючи дуже широкий спектр, 
завжди опираються на загальносистемну тех-
нологію управління, орієнтовану на інтегру-
вання і ефективний рух його головних стадій: 
фінансової, науково-технічної, виробничої й 
ринкової. Все більше стає очевидним, що по-
вноцінність технологічного циклу «наука – 
виробництво – ринок» – фактор більш важли-
вий, ніж цілісність окремих сфер або стадій, 
що не мають достатніх можливостей і харак-
теру об’єднання. 

Протягом тривалого періоду часу на 
підприємствах АПВ вкладені кошти не приз-
водять до однакових результатів приросту ва-
лової продукції. Головними перешкоджаю-
чими цьому факторами є: неоднаковий 
техніко-технологічний рівень підприємств і 
умови ринкового функціонування, відсут-
ність необхідних організаційно-управлінсь-
ких методів і механізмів інвестиційної діяль-
ності, слабке регулювання розподільних 
відносин і товарообміну й т.д. 

У підсумку аграрний сектор не відпові-
дає споживчому попиту переробних сфер на 
певні види й обсяги сировини, а переробні 
сфери при досить низькому рівні функціону-
вання, маючи фінансову й сировинну недо-
статність, не в силах виробляти прогресивні 
форми організації і управління виробницт-
вом. З тих або інших причин не може йти по-
вноцінний інтеграційний процес між ними, і 
застосовуватися найкращі методи спільного 
функціонування та товарообміну. 

Дану ситуацію підсилюють багато об-
ставин, і все це відбувається на фоні асимет-
ричності інтеграційної поведінки підпри-
ємств переробної і аграрної сфер, де останні 
не сприяють активізації перших. Поява ба-
жання переробних підприємств домогтися 
високих результатів за рахунок додаткової ді-
яльності в більшості випадків веде до збитку 
основної, підсилюється невизначеність у гос-
подарській діяльності, і знижується якісна ха-
рактеристика управління в обох структурах. 

Сьогодні багато фахівців, посилаючись 
на швидку окупність капіталу й одержання 
найбільш високого доходу, віддають 

пріоритет вкладенню коштів у розвиток пе-
реробних галузей. Заперечення ролі аграр-
ного сектора й підрозділ галузей АПВ за озна-
ками окупності капіталу й одержання 
високого прибутку є помилковим, не відпо-
відним реальній дійсності. 

По суті, стійкий розвиток АПВ багато в 
чому залежить від розвитку й розширення ін-
вестиційних можливостей підприємств сіль-
ського господарства. Це зумовлюється тим, 
що: по-перше, сільське господарство, займа-
ючи вихідне положення для розвитку переро-
бних галузей, є не тільки сировинним джере-
лом, але й надійним партнером у процесах 
інтеграції й виробничо-ринковому функціо-
нуванні; по-друге, з погляду оцінки загально-
економічної значимості, аграрний сектор ви-
рішує найважливіші стратегічні й життєво 
важливі завдання й, маючи унікальну вироб-
ничу особливість, є не тільки сектором еконо-
міки, але й найважливішою складовою життя 
суспільства; по-третє, у силу безлічі природ-
них, економічних, фінансових та інших фак-
торів сільське господарство має складну орга-
нізаційно-управлінську структуру вироб-
ництва, що в першу чергу виражається у важ-
кодоступному інвестиційному кліматі й низь-
кому рівні господарської діяльності, які немо-
жливо представити поза пріоритетною інвес-
тиційною політикою державної підтримки; 
по-четверте, для вирішення проблеми продо-
вольчої безпеки й забезпечення переробних 
галузей високоякісною сировиною вкрай не-
обхідний підйом аграрного виробництва при 
наявності істотної ринкової влади. 

Парадоксальним моментом є те, що збі-
льшення числа сільгосппідприємств супрово-
джувалося активним скороченням чисельно-
сті сільськогосподарських працівників і 
ростом питомої ваги збиткових господарств, 
що свідчить про низький рівень організації 
сільського підприємництва й слабке управ-
ління ними, що веде за собою колосальні со-
ціальні наслідки й втрати продукції. Це біль-
шою мірою виразилося в руйнуванні 
інтеграційних відносин й ослабленні іннова-
ційної діяльності підприємств АПВ. 

Тому державна агропромислова полі-
тика повинна втілювати в собі не тільки фіс-
кальний, емісійний та інший порядок, але й 
організаційний характер впливу на ринкові 
методи господарювання й поліпшення уп-
равління інвестиційно-інноваційними систе-
мами АПВ. При цьому застосовувані позити-
вні рішення повинні володіти не тільки 
системним підходом відродження та збере-
ження господарської діяльності АПВ, але й 
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відповідати інвестиційно-керованим мето-
дам і механізмам поліпшення цієї системи – 
бути результативно адекватною відповіддю 
на поставлені завдання. 

В поточній обстановці дуже складно 
знайти спонукальні мотиви для розвитку ін-
вестиційно-інноваційної діяльності підпри-
ємств АПВ і забезпечити факторні складові 
росту його виробництва: 1) створення сприя-
тливих умов переходу на інноваційний шлях 
розвитку; 2) побудова стимулюючих факто-
рів, які прискорюють темпи відновлення ви-
робництва; 3) проведення регулярної марке-
тингової інновації на основі високих 
інформаційних технологій. 

Перший фактор пов'язаний із процесом 
формування сприятливої атмосфери між са-
мостійними сферами АПВ і сферами інтелек-
туальної діяльності. Принципи й умови між-
галузевих відносин тут будуються на основі 
таких аспектів: урахування виниклих іннова-
ційних потреб виробничої сфери та пропози-
ції або готових, або вже маючих певні резуль-
тати інноваційних сфер; урахування 
галузевої специфіки й тривалості обороту 
вкладених коштів; прогнозування невмотиво-
ваного росту прямих і непрямих витрат – ви-
значення ступеня ризику вкладень. 

Другий фактор тісно пов'язаний з роз-
витком підприємництва, удосконенням еко-
номічних відносин у зростанні виробництва. 
Виявлені мотиваційні варіанти тут звичайно 
направляються на вузькі місця господарської 
діяльності й при цьому, якщо інноваційний 
сектор стає вихідним пунктом розвитку реа-
льних секторів АПВ, то підприємництво іні-
ціює їх зсередини підприємств, зацікавлених 
у інноваційному повороті. 

Третій фактор, являючи собою тісні вза-
ємодії між інноваційною та виробничою сфе-
рами, прискорює процес переходу до ринку. 
Дана обставина звичайно яскраво виража-
ється у відносній стабільності функціону-
вання соціально-економічної системи АПВ у 
цілому.  

Послідовний рух інвестиційно-іннова-
ційних процесів у АПВ може бути розгляну-
тий із різних позицій і з різним ступенем де-
талізації, оскільки етапи їх життєвого циклу 
відбуваються як у багаторівневих зв’язках, так 
і у різних інтервалах.  

Світовий досвід показує, що іннова-
ційна діяльність повинна підтримуватися й 
регулюватися державою, вона буде ефектив-
ною за умови формування у країні націона-
льної інноваційної системи. Для цього необ-
хідно вирішити ряд давно назрілих проблем: 

низька активність наукових організацій; від-
сутність інноваційної інфраструктури, що 
повинна обслуговувати й забезпечувати реа-
лізацію інноваційної діяльності, у т.ч. просу-
вання наукових розробок від продуцентів до 
їх споживачів; низька інвестиційна привабли-
вість сільськогосподарської галузі; низька 
інноваційна активність сільськогосподарсь-
ких товаровиробників. 

Розробка основних напрямків підви-
щення ефективності управління інновацій-
ними процесами в аграрному виробництві 
здатна підвищити інноваційну активність у 
галузі та на цій основі забезпечити стабіль-
ний розвиток аграрного виробництва. 

Для економіки країни, на нашу думку, 
необхідний симбіоз 3-х моделей: «американ-
ської», «східної» і «європейської». Тим бі-
льше, що в Україні виділені основні пріори-
тетні напрямки економіки, що полягають у: 
енергетичній незалежності; виході з комуні-
каційного тупика; скороченні рівня бідності 
населення. 

А якщо врахувати, що значна частина 
населення пов'язана із сільським господарст-
вом, то вищезгадані пріоритетні напрямки 
визначають інноваційну політику аграрного 
сектору економіки. 

Ми пропонуємо, симбіоз 3-х концепцій 
інноваційного розвитку економіки в цілому й 
аграрного виробництва зокрема на основі та-
кої їх концепції: 

- створення фінансово-інвестиційного 
центру вивчення інноваційних технологій; 

- виявлення конкурентоспроможних га-
лузей і визначення їх як «локомотив»; 

- підвищення оперативності впрова-
дження нововведень у практику й збіль-
шення виробництва конкурентоспроможної 
сільськогосподарської продукції на експорт. 

В цей час необхідне чітке наукове визна-
чення стратегії та політики розвитку агроп-
родовольчого виробництва. Державна агра-
рна політика повинна базуватися на таких 
основних принципах: цільовий характер і 
програмність реалізації державних пріорите-
тів; адресність державної підтримки; стабіль-
ність механізмів державного регулювання; га-
рантованість заходів державної підтримки; 
розмежування зобов'язань державних і місце-
вих господарських органів; обмеження розмі-
рів державної підтримки й посилення само-
фінансування; рівнодоступність і 
конкурсність надання державних преферен-
цій; урахування міжнародних зобов’язань. 

Досягнення цілей державної аграрної 
стратегії та політики повинно 
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контролюватися Урядом країни на основі 
ряду показників: забезпечення продовольчої 
безпеки країни; збалансованість продоволь-
чого ринку за попитом і пропозицією; досту-
пність основних видів продовольства всім ка-
тегоріям населення; мотивація праці та ріст 
якості життя; запобігання «ножиців цін»; 
прибутковість (рентабельність) галузі. 

Великою загрозою ринковому розвитку 
сільського господарства є наявність переваж-
ної частки збиткових і неплатоспроможних 
підприємств. У результаті паралізується вся 
нормальна господарська діяльність, підпри-
ємства не в змозі вести оперативне виробниц-
тво, відбувається неправомірний поділ виро-
бництва й капіталу. Чим більше господарства 
виробляють продукції, тим більше нарощу-
ють збитковість і попадають у залежність від 
кредиторських і контрольних структур. Це 
вимагає вживання невідкладних заходів по 
реструктуризації боргів і звільнення госпо-
дарств від поточних боргових зобов’язань. Ін-
акше ніякого прогресу чекати не доводиться. 
Великі надії тут пов’язуються із заходами 
щодо санації господарської діяльності підп-
риємств і створення їм сприятливих вихідних 
умові для ринкової реорганізації. 

Ще однією великою і слабко розв’язува-
ною проблемою, що стримує прискорений ро-
звиток АПВ, є недосконалість, відсталість, кон-
серватизм і фрагментарність чинного 
законодавства. Воно не тільки не стимулює 
ріст ефективності виробництва й підприємни-
цьку активність сільських товаровиробників, 
але й стримує розвиток аграрної економіки та 
дискримінує ринкову господарську діяльність.  

Існуючі закони та законодавчі норма-
тиви втискують різноманітне й динамічне 
життя підприємств у русло застарілих і дог-
матичних норм, слабко адаптованих до су-
часних умов. Нинішнє законодавство замість 
того, щоб слідувати за бурхливим розвитком 
економіки, адаптуватися до нових реалій, 
стимулювати ефективність, виконує перева-
жно фіскальні й стримуючі функції. З таким 
законодавством, звичайно, прогресу в АПВ 
досягти навряд чи вдасться. У зв’язку із цим, 
вважаємо за необхідне докорінно поміняти 
саму концепцію законодавства. Не можна 
стримувати економіку правом, право по-
винне обслуговувати економіку, тобто забез-
печувати стійкий і ефективний розвиток ви-
робництва. Право й конкретні його носії – 
закони – повинні стимулювати господарську 
діяльність, бути прозорими, зрозумілими, од-
нозначними й гнучкими. Сільськогосподар-
ській практиці необхідні ринково-

орієнтовані законодавчі акти щодо коопера-
ції, реформування, державного регулювання, 
продовольчої безпеки та ряду інших, в основі 
яких повинні лежати пріоритети економічної 
свободи й самостійності товаровиробників, а 
саме самогосподарювання, самовизначення, 
самоврядування, самофінансування і само-
розвитку. 

Державі важливо вчасно обирати опти-
мальні пріоритети впливу на агропродоволь-
чий ринок і створювати сприятливі умови 
для динамічного ринкового розвитку агроп-
ромислового виробництва, тобто будувати 
таку систему відносин між владою, товарови-
робниками та бізнесом, що відповідала б еко-
номічним інтересам всіх цих галузей розви-
тку аграрного комплексу. Найважливіша 
роль у цій тріаді завдань належить державній 
підтримці сільгосптоваровиробників. Най-
більш доцільні напрямки такої підтримки по-
лягають у реалізації фінансових інструмен-
тів, безпосередньо виробництві, розвитку 
ринку й соціальної інфраструктури сільської 
місцевості. 

У будь-якій галузі господарства можна 
розраховувати на успіх тільки при оптиміза-
ції величини й режиму функціонування всіх 
факторів виробництва, що впливають на кін-
цеві результати діяльності економічних 
суб’єктів. У зв’язку із цим розвиток сільського 
господарства в України рівною мірою зале-
жить як від ефективності техніко-технологіч-
ної модернізації аграрних підприємств, так і 
від розвитку соціальної сфери. 

Саме на основі техніко-технологічних 
інновацій у сільськогосподарському виробни-
цтві можна досягти високого рівня забезпече-
ності потреб населення власною продукцією. 

Можна стверджувати, що реалізація ку-
рсу модернізації підприємств сільського гос-
подарства можлива тільки при проведенні та-
ких заходів: 

1) Реформування економічної системи 
аграрної сфери в напрямку створення меха-
нізмів, що роблять обов’язковою умовою пе-
ремоги в конкурентній боротьбі розвиток бі-
знесу на інноваційній основі. До ефективних 
механізмів удосконалення конкурентного се-
редовища можна віднести: а) удосконалення 
інституціонального середовища, що включає 
в себе зняття економічних бар’єрів для підп-
риємців, реорганізацію системи бухгалтер-
ського обліку (методів нарахування аморти-
заційних відрахувань), пророблення правової 
бази таким чином, щоб вимоги законодавства 
були спрямовані на стимулювання процесу 
відновлення, збільшення оперативності в 
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прийнятті законів, з метою скорочення числа 
«запізнілих» законів, при цьому прискорення 
не повинне впливати на ступінь продумано-
сті нормативної бази; б) розробка системи по-
даткових пільг для новаторів для підтримки 
їх при початковій низькій рентабельності; 
в) створення системи ведення контролю за 
конкурентною боротьбою між підприємст-
вами, при чому спостереження за конкурен-
цією повинно здійснюватися не тільки з боку 
держави, але й з боку підприємств, міжорга-
нізаційних структур і об’єднань профспілко-
вого типу. 

2) Перетворення системи соціальних ві-
дносин, що дозволяє радикально вирішити 
проблеми бідності й надлишкової соціально-
економічної нерівності населення, при про-
веденні заходів щодо: а) розвитку комуналь-
ного господарства в сільській місцевості, 
включаючи будівництво доріг із твердим по-
криттям, модернізацію сільських шкіл, дитя-
чих садів, будинків культури, будівництво й 
відновлення вулиць, пам'ятників, церков і 
т.д.; б) надання пільг молодим фахівцям у 
сфері сільського господарства й сільських 
працівників за умови прирівнювання вели-
чини заробітної плати в сільській місцевості 
із середньою її величиною по Україні; в) орга-
нізації дозвілля на селі, як наприклад: прове-
дення концертів, свят, екскурсій, збільшення 
доступності інформаційних ресурсів.  

3) Створення умов для модернізації й 
нарощування людського потенціалу кваліфі-
каційного рівня професійної підготовки шля-
хом перетворення існуючих інститутів еконо-
мічної системи по напрямках: а) випуску 
кваліфікованих кадрів для АПВ шляхом удо-
сконалювання методів подачі інформації, 
підвищення зацікавленості студентів, ство-
рення більш якісних методів оцінки знань і 
підвищення відповідальності за випуск фахі-
вців; б) придбання практичних навичок 

фахівців під час навчання, які потрібно роз-
вивати не тільки через організацію виробни-
чої та навчальної практики, але й за допомо-
гою прямих контактів між студентами та 
фахівцями, що працюють у спеціалізованій 
сфері. Такі контакти можна забезпечити за 
допомогою регулярного ознайомлення сту-
дентів з умовами й методами роботи фахівців 
за умови відрегульованого зв'язку між навча-
льними інститутами та реальним сектором 
економіки; в) працевлаштування випускни-
ків шляхом організації системи часткового 
розподілу, при цьому українські освітні уста-
нови повинні здійснювати набір абітурієнтів, 
виходячи із планованих потреб економіки 
майбутнього. 

Висновки. В результаті реалізації вище-
викладених основних імперативів розвитку 
економіки села й аграрної сфери, економічні 
й соціальні умови ведення ефективної діяль-
ності в аграрному виробництві повинні зна-
чно покращитися. Це виражається в таких 
проявах оздоровлення фінансово-економіч-
ного та соціально-культурного середовища 
сільського господарства: а) стане можливим 
відтворення і відновлення техніко-техноло-
гічного стану підприємств на основі іннова-
цій, що призведе до виникнення великої кі-
лькості підприємств, працюючих за 
сучасною технологією і, як наслідок, до збі-
льшення прибутковості господарств; б) ви-
никне тенденція до зниження рівня бідності 
на селі у сукупності з вирішенням проблеми 
соціально-економічної нерівності та прести-
жності роботи на селі; в) збільшиться число 
фахівців, здатних працювати в нових еконо-
мічних і технологічних умовах. Досягнення 
кінцевих позитивних результатів перетво-
рень можливе тільки при використанні всіх 
факторів економічного росту як виробничо-
економічних, так і соціальних.  
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Abstract. 
Matveev P. M. Investment mechanisms and institutional conditions for the development of the technical 

and technological component of the resource potential of agricultural enterprises. 
Introduction. Investment and innovation processes in the activities of agribusiness entities are associated with 

many areas of their activities. The use of new combinations of productive forces of agricultural enterprises is an important 
task in the development of agro-industrial production. The obtained effective results have a positive effect on all areas of 
activity of the agricultural enterprise. 

The purpose of scientific research is the formation of investment mechanisms and institutional conditions for the 
development of technical and technological component of the resource potential of agricultural enterprises.  

Results. The existence of a deficit of own working resources of production in the activity of agricultural enterprises 
is established. The importance of the technological cycle as a factor of agro-industrial production is substantiated. The 
unstable nature of the results of the growth of gross output in agro-industrial production from raising funds was noted. 
The reasons for the mismatch of the agricultural sector to the existing consumer demand of processing sectors are described. 
The essence and reasons for the relationship between the development of agro-industrial production and the expansion of 
investment opportunities of agricultural enterprises are outlined. The tendency to increase the number of agricultural en-
terprises and reduce the number of employees in this area has been identified. The unprofitable nature of the activity of 
agricultural enterprises has been established. The expediency of state support of agricultural enterprises is substantiated. 
Motivational motives for the development of investment and innovation activities of agro-industrial enterprises have been 
identified and characterized. Recommendations for the implementation of world experience in relation to state support for 
innovation of agricultural enterprises are offered. The principles of the state agrarian policy are described. The low level of 
adaptability of the existing legislative and normative regulation of the activity of agro-industrial enterprises is noted. 
Measures for the implementation of the modernization course of agricultural enterprises are proposed. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ 
МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ 

СЕКТОРІ 
 

 

Хвостіков А. І. Методичний підхід щодо визначення рівня розвитку міжнародних торговельно-
економічних відносин в аграрному секторі. 

Вступ. Для забезпечення ефективності реалізації зовнішньоекономічної політики країни необхідно форму-
вати ефективну систему міжнародних торговельно-економічних відносин (МТЕВ). Пріоритетність розвитку 
аграрного секторів в Україні обумовлює потребу детермінація особливостей цих відносин в даній галузі. Для ство-
рення належного інструментарію управління необхідним визначається розробка методичного підходу щодо визна-
чення рівня розвитку означеної сфери.  

Мета дослідження полягає в детермінації змісту й послідовності реалізації методичного підходу щодо ви-
значення рівня розвитку міжнародних економічних відносин в аграрному секторі. 

Результати. В роботі представлено послідовність розробленому методичного підходу, який включає 5 
етапів, де кожний характеризується використанням множини методів і отриманням відповідних результатів. 
На першому етапі, який передбачає аналіз існуючих підходів, пропонується використовувати традиційні методи 
аналізу, синтезу, індукції, дедукції і систематизації. На другому етапі обґрунтування множини показників ана-
лізу пропонується використовувати методи порівняння та узагальнення. На третьому етапі, який включає пе-
ревірку вибіркової сукупності на нормальний закон розподілу, пропонуючи використовувати графічний метод. 
Четвертий етап передбачає розрахунок інтегрального показника розвитку МТЕВ за формами, який реалізується 
з використанням таксономічного аналізу. П’ятий етап передбачає обґрунтування закономірностей розвитку 
МТЕВ в аграрному секторі, який реалізується за допомогою аналітичного методу. Здійснено узагальнення методів 
багатовимірного статистичного аналізу для дослідження міжнародних торговельно-економічних відносин з ви-
значенням їх переваг і недоліків. Розглянуто показники, які мають використовуватися для проведення оцінювання. 
Розглянуто класифікацію показників на стимулятори, дестимулятори й номінатори.  

Ключові слова: аграрний сектор, міжнародні торговельно-економічні відносини (МТЕВ), таксономічний 
аналіз, стимулятори, дестимулятори, методичний підхід. 
 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Процеси розвитку сучасної системи 
міжнародних торгівельно-економічних від-
носин знаходяться під впливом зростаючої 
глобалізації світової економіки, що є логіч-
ним продовженням світових господарських 
зрушень. Економічний розвиток у цілому, а 
також господарське життя окремих країн і ре-
гіонів суттєво модифікується, зазнаючи 
впливу нових чинників. Глобалізація викли-
кає багатоманітні й неоднозначні наслідки, 
які в першу чергу впливають на фінансовий 
сектор, а їх позитивний або негативний век-
тор багато у чому залежить від рівня розвитку 
національної економіки, позиції країни у сві-
товому господарстві, її участі у процесах інте-
рнаціоналізації та транснаціоналізації. Жо-
дна країна не може лишатися осторонь цих 
процесів через їх прямий зв'язок з особливос-
тями посилення міжнародного поділу праці, 
впровадження постіндустріальних техноло-
гій виробництва, перетворенням інформації, 
соціалізацією економічних процесів, демок-
ратизацією політичних інституцій тощо. У 
зв’язку з цим, стан міжнародних торговельно-
економічних відносин здійснює значний 

вплив на умови і рівень конкурентоспромож-
ності будь-якої країни. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Сфера міжнародних економічних від-
носин та зовнішньоекономічної діяльності 
знайшла відображення в великій кількості до-
сліджень науковців. Незважаючи на це, пи-
тання сутності міжнародних торгівельно-еко-
номічних відносин (МТЕВ) представлені 
лише в окремих дослідженнях. В зарубіжній 
літературі категорія «міжнародні торгіве-
льно-економічні відносини» використову-
ється, як правило, при дослідженні впливу 
міжнародної торгівлі на економічне зрос-
тання країни – роботи Ф. Расек [1]. Дж. Джо-
ін [2] досліджує емпіричні дані про зв'язки 
між економічним зростанням і відкритістю 
для міжнародної торгівлі, де результати пока-
зують, що економічне зростання позитивно 
реагує на відкритість торгівлі як в коротко-
строковій, так і в довгостроковій перспективі. 
Ж. Рейе, С. Шайво і Дж. Фагіоло [3] доводять, 
що ступінь відкритості має значення, але 
цього недостатньо для економічної інтегра-
ції. Вони пропонують альтернативний пог-
ляд на проблему міжнародної економічної ін-
теграції з урахуванням всієї структури 
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міжнародних торгівельних відносин шляхом 
визначення як положення країн у світовій то-
рговій мережі, так і їх еволюції в часі.  

Формулювання цілей статті. Мета по-
лягає у визначенні змісту та послідовності ре-
алізації методичного підходу щодо визначен-
ня рівня розвитку міжнародних торговельно-
економічних відносин в аграрному секторі. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Враховуючи важливість підви-
щення рівня конкурентоспроможності будь-
якої країни та з метою ґрунтовного 

дослідження торговельно-економічних від-
носин між країнами, обґрунтування приваб-
ливих торгівельних позицій в аграрному сек-
торі та визначення перспективних 
експортно-імпортних операцій між країнами 
виникає необхідність оцінювання рівня роз-
витку міжнародних торговельно-економіч-
них відносин. В цьому контексті розроблено 
методичний підхід до визначення рівня роз-
витку міжнародних торговельно-економіч-
них відносин в аграрному секторі, схема 
якого представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методичний підхід до визначення рівня розвитку міжнародних торгове-
льно-економічних відносин (МТЕВ) в аграрному секторі 

 

Передумовою формування якого є дета-
льний аналіз та обґрунтування відповідного 
методичного інструментарію. 

Слід зазначити, що дослідження науко-
вих та прикладних напрацювань з даної про-
блематики підтвердив використання досить 
різноманітної сукупності загальнонаукових 
методів, що обґрунтовує також наявність змі-
стовних розбіжностей у предметній області. З 
метою виокремлення найбільш оптимальних 
та доцільних в рамках нашого дослідження 
було здійснено узагальнення методів багато-
вимірного статистичного аналізу (табл. 1) з 
визначенням їх спрямованості застосування, 
а також переваг та недоліків використання. 

Отже, етапність реалізації методичного 
підходу до визначення рівня розвитку міжна-
родних торговельно-економічних відносин в 
аграрному секторі полягає у: загальному ана-
лізі сучасного стану торговельно-

економічних відносин між країнами в аграр-
ному секторі, який дозволить виокремити 
чинники розвитку міжнародних торгове-
льно-економічних відносин та обґрунтувати 
сукупність показників для їх оцінювання; ви-
значенні інтегральних показників за фор-
мами міжнародних торговельно-економіч-
них відносин та визначення узагальнюючого 
показника розвитку МТЕВ. 

Слід зазначити, що в якості ключових 
показників, які характеризують стан міжна-
родних торговельно-економічних відносин, 
більшість вчених-теоретиків [4, С. 163] та 
практиків виділяє й інші кількісні індикатори 
міжнародної торгівлі.  

Так, детально досліджуються та вивча-
ються у динаміці частка ВВП регіону в вало-
вому світовому продукті, значимість взаємної 
торгівлі, відкритість економіки, інтенсивність 
товарних потоків тощо. 

Етап Метод Результат 

 Узагальнюючий аналіз існуючих 
 підходів і методів аналізу міжнародних  

торговельно-економічних відносин 

Аналіз, синтез,  
індукція, дедукція,  

систематизація 

Вибір та обґрунтування методу  
аналізу міжнародних торговельно-

економічних відносин 

Система показників аналізу  
міжнародних  

торговельно-економічних відносин 
в аграрному секторі за формами 

Порівняння,  
узагальнення 

Графічний  
метод 

Формулювання висновку про корек-
тність використання запропонова-

ної сукупності показників 

Таксономічний  
аналіз 

Розрахунок інтегральних показників 
за формами МТЕВ та визначення 

узагальнюючого  
показника розвитку 

Аналітичний  
метод 

Висновки щодо рівня розвитку 
МТЕВ в аграрному секторі та сту-

пеню залежності країни від міжна-
родної торгівлі 

1 

Визначення сукупності  
показників аналізу міжнародних  

торговельно-економічних відносин та гру-
пування за формами 

2 

Перевірка вибіркової  
сукупності на нормальний закон розподілу 

3 

Визначення інтегрального показника 
розвитку МТЕВ за формами 

4 

Обґрунтування закономірностей  
розвитку МТЕВ в аграрному секторі 

5 
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Таблиця 1 
Узагальнення методів багатовимірного статистичного аналізу для дослідження міжнаро-

дних торговельно-економічних відносин 

Тип аналізу 
Можливості застосування для аналізу 

МТЕВ 
Переваги Недоліки 

Кореляцій-
ний аналіз 

використовується при оцінці торговель-
них потоків між країнами на сучасному 
етапі, оптимізації структури товарообігу 
та визначенні найбільш вагомих залеж-
ностей складових індексу GCI для двох 
країн і виявленні асиметричності скла-

дових їх розвитку 

Можна зробити ряд певних 
висновків не тільки про наяв-

ність, але про характер взаємо-
залежності 

Всі результати, 
отримані за допомо-
гою аналізу можна 
використовувати 

тільки в області дос-
лідження 

Регресійний 
аналіз 

Для достовірного відтворення об’єкти-
вно існуючих у міжнародній економіці 
інтеграційних процесів необхідно ви-

явити суттєві взаємозв'язки та дати їм кі-
лькісну оцінку 

Простота, гнучкість, а також 
однаковість їх аналізу та прое-

ктування 

Складність визна-
чення виду функці-
ональної залежності, 
а також трудоміст-

кість визначення па-
раметрів моделі 

Факторний 
аналіз 

Для знаходження товарних позицій, які 
мають найбільший вплив на форму-

вання торговельного балансу між краї-
нами, та кількісної оцінки рівня їх 

впливу 

Дає можливість формувати та 
змінювати параметри дослі-

джуваного об’єкта шляхом від-
повідного підбору та коригу-

ванням чинників, які їх 
обумовили 

Неможливість вклю-
чення у модель віль-
ного набору факто-

рів 

канонічний 
аналіз 

 

Так для аналізу торговельно-економіч-
них відношень між країнами доцільно 

розробити канонічну модель залежності 
експорту й імпорту між цими країнами 

Дозволяє досліджувати залеж-
ність між 

двома системами показників, 
які описують різних стан 

явищ та процесів в 
економіці 

Неврахування ком-
плексності стратегі-
чних цілей явища. 

Кластерний 
аналіз 

Використання кластерного аналізу об-
ґрунтовується необхідністю визначення 
однорідних груп товарів, які беруть уч-
асть в експортно-імпортних операціях 

обох країн 

Кластерний аналіз дозволяє 
виявити проблемні ситуації і 

намітити шляхи їх вирішення. 

Склад і кількість 
кластерів залежить 

від обираних крите-
ріїв розбиття. 

Таксономіч-
ний аналіз 

Визначення таксономічного показника 
розвитку міжнародних економічних від-

носин 

Процес стандартизації показ-
ників, можливість працювати 
з багатовимірними економіч-

ними об'єктами 

Суб’єктивність оці-
нки при розподі-

ленні елементів на 
стимулятори та дес-

тимулятори 
 

Отже, характерною ознакою системи 
міжнародних торговельно-економічних від-
носин є її достатньо високий ступень відкри-
тості, який характеризується рівнем відкри-
тості її підсистем. 

В якості показників відкритості в кон-
тексті розвитку міжнародного руху товарів є 
експортна та імпортна квота (питома вага ек-
спорту / імпорту у валовому внутрішньому 
продукті). Саме їх комбінування дозоляє ви-
значити вектори взаємозв'язку певних націо-
нальних економік із світовим господарством. 
Показником відкритості в контексті дослі-
дження міжнародного руху робочої сили є ін-
тенсивність міграції, яку модна оцінити шля-
хом розрахунку коефіцієнту еміграції, 
коефіцієнту імміграції та міграційного обо-
роту. 

Відкритість економіки також опису-
ється участю економіки країни в міжнарод-
ному русі капіталу. До показників, що харак-
теризують дане явище, відносять: частку 
іноземного капіталу у загальній сумі 

капіталовкладень в країні; частку іноземних 
інвестицій у ВВП. 

Необхідно акцентувати увагу, що до по-
казників, які характеризують участь країн в 
міжнародній торгівлі відносяться: 

експортна та імпортна квоти, при цьому 
збільшення рівня експортної залежності свід-
чить як про зростаючу участь країни в міжна-
родному поділі праці, так і про зростання 
конкурентоспроможності виробленої нею 
продукції; 

квота зовнішньоторговельного обороту, 
саме коли зовнішньоторговельний оборот не 
перевищує рівня 75% ВВП, він стимулює зага-
льне економічне зростання та відповідно ак-
тивізує розвиток МТЕВ. 

Також слід розрахувати такі показники, 
як частка експорту сільськогосподарської 
продукції у загальному обсязі експорту кра-
їни та коефіцієнт покриття експортом сільсь-
когосподарської продукції імпорту. 

Слід зазначити, що такі показники, як 
імпортна, експортна, зовнішньоторговельна 
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квоти, питома вага України в міжнародній то-
ргівлі по окремих товарах, зовнішньоторгове-
льний оборот на душу населення деякі еко-
номісти відносять до головних показників 
розвитку МПП. Це дозволяє характеризувати 
рівень участі країни в розвитку зовнішньо-
економічних зв’язків. Але все ж таки важли-
вим показником, що визначає ступінь участі 
країни в міжнародному поділі праці є коефі-
цієнт внутрішньогалузевої міжнародної спе-
ціалізації, який коливається від -100 до +100 (в 
першому випадку країна виключно імпортує 
той чи інший товар, в другому – виключно 
експортує той чи інший товар). 

Для характеристики міжнародноспеціа-
лізованої галузі застосовують ряд показників, 
основні з яких наступні: 

коефіцієнт відносної експортної спеціа-
лізації, при умові >1 галузь або товар вважа-
ються міжнародноспеціалізованими; 

експортна квота у виробництві галузі 
характеризує значення експорту продукції 
певної галузі для економіки країни; 

коефіцієнт випередження темпів росту 
експорту темпів росту ВВП, який відображає 
не тільки динаміку експорту, але й дозволяє 
проаналізувати тенденцію розвитку концент-
рації виробництва ВВП та визначити ступінь 
залучення ресурсів країни до системи МПП; 

коефіцієнт випередження темпами зро-
стання імпорту темпів зростання ВВП, який 
відображає тенденції розвитку імпорту, а та-
кож ступінь залежності національної еконо-
міки від закупівель товарів за кордоном. 

Акцентуємо увагу, що розвиток аграр-
ного сектору національної економіки є од-
ним з пріоритетним стратегічним напрямом 
в контексті досягнення успіху в міжнарод-
ному поділі праці завдяки наявному людсь-
кому потенціалу, сприятливому географіч-
ному розташування та природних ресурсів. 

Україна є також активним учасником 
міжнародної інвестиційної діяльності та між-
народного ринку інвестицій, оскільки значну 
роль у створенні сприятливих умов розвитку 
національної економіки відіграють саме іно-
земні інвестиції. Залучення останніх дає мож-
ливість Україні отримати ряд переваг, серед 
яких головною є поліпшення стану платіж-
ного балансу.  

До головних показників аналізу рівня 
розвитку міжнародного руху капіталу в агра-
рному секторі слід віднести: 

частку іноземного капіталу у загальній 
сумі капіталовкладень в країні; 

частку іноземних інвестицій у ВВП; 
темп зростання прямих інвестицій; 

частку іноземних інвестицій в аграрний 
сектор; 

Слід зазначити, що таке позитивне 
явище в Україні як зменшення соціального 
напруження через зниження рівня безробіття 
в останні роки є наслідком такого негатив-
ного явища, як значний відтік кваліфікова-
них ініціативних працівників, що, в свою 
чергу, призводить до уповільнення темпів 
зростання науково-технічного та культур-
ного рівня країни. Тобто коефіцієнт еміграції 
є показником-номінатором в контексті дослі-
дження розвитку торговельно-економічних 
відносин. Також для аналізу рівня розвитку 
міжнародної міграції робочої сили виокрем-
лено: коефіцієнт імміграції; міграційний обо-
рот; темп зростання потреби сільськогоспо-
дарських підприємств у працівниках; темп 
зростання заробітної плати в аграрній сфері. 

З аналізу, проведеного в підрозділі 2.1, 
визначено, що Україна імпортує більше, ніж 
експортує, тому їй необхідно покривати різ-
ницю у платіжному балансі за рахунок зовні-
шніх запозичень. Відповідно найбільш важ-
ливими показниками в контексті 
дослідження рівня розвитку міжнародних ва-
лютно-фінансових та кредитних відносин є: 

рівень боргового навантаження; 
темп зростання валового зовнішнього 

боргу України; 
сальдо зведеного платіжного балансу; 
частка фінансування аграрного сектору 

міжнародним фінансовими організаціями. 
Слід зазначити, що за останні роки са-

льдо поточного рахунку є від’ємним і покри-
вається переважно за рахунок притоку капі-
талу. Окрім цього, незважаючи на значне 
зменшення обсягів залучених на міжнарод-
ному ринку позичкових капіталів кредитних 
ресурсів, міжнародний кредит відіграє важ-
ливу роль у формуванні фінансових ресурсів 
банківської системи країни. 

Оскільки інвестиції є головною рушій-
ною силою економічного розвитку, їх мобілі-
зація і забезпечення притоку в економіку кра-
їни сприяє також досягненню цілей сталого 
розвитку, є пріоритетом для всіх країн і зок-
рема для країн, що розвиваються. Тому перед 
урядами постає завдання формування інвес-
тиційних стратегій, спрямованих на забезпе-
чення максимізації економічно-соціального 
ефекту з урахуванням та мінімізацією можли-
вих ризиків для всіх учасників інвестиційного 
процесу, а також встановлення взаємозв’язку 
їх цілей з визначеною метою національних 
стратегій розвитку країн, що обумовлює ак-
туальність системних досліджень у цьому 
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напрямі. Слід зазначити, що запропонований 
перелік показників можна охарактеризувати 
наступним чином: показники-стимулятори, 
які мають прямий зв'язок між показником та 
рівнем розвитку МТЕВ; показники-дестиму-
лятори, які мають зворотній зв'язок між пока-
зником та рівнем розвитку МТЕВ; показники-
номінатори, які до певного значення є стиму-
ляторами, а в разі подальшого збільшення пе-
ретворюються на дестимулятори. 

Необхідно акцентувати увагу, що для 
більш ґрунтовного дослідження ефективно-
сті міжнародних торговельно-економічних 
відносин доцільно також проаналізувати такі 
показники, як річні темпи зростання торгівлі, 

прямі іноземні інвестиції, загальний обсяг то-
ргівлі, платіжний баланс тощо. 

Висновки. Отже, сьогодні саме міжна-
родна торгівля сільськогосподарськими това-
рами є важливою, оскільки сприяє економіч-
ному зростанню країн, забезпечує 
продовольчу безпеку та допомагає вирішу-
вати проблему подолання голоду. Тому збіль-
шення обсягів зовнішньої торгівлі України з 
іншими країнами сприятиме розвитку тран-
зитного потенціалу та вирішенню тактичних 
задач щодо створення транспортних коридо-
рів і спільних підприємств у цій сфері, а та-
кож дозволить певною мірою зменшити 
втрати вітчизняних експортерів внаслідок об-
меження російських ринків. 
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Abstract. 
Khvostikov A. Methodical approach to determining the development level of international trade and 

economic relations in the agricultural sector. 
Introduction. To ensure the effectiveness of the country's foreign economic policy, it is necessary to form an effective 

system of international trade and economic relations (ITER). The priority of the development of the agricultural sector in 
Ukraine necessitates the determination of the peculiarities of these relations in this area. To create the appropriate manage-
ment tools, it is necessary to develop the methodological approach to determine the development level of this area. 

The purpose of the study is to determine the content and sequence of implementation of the methodological approach 
to determine the development level of international economic relations in the agricultural sector. 

Results. The paper presents a sequence of the developed methodical approach, which includes 5 stages, where each 
is characterized by the use of many methods and obtaining the corresponding results. At the first stage, which involves the 
analysis of existing approaches, it is proposed to use traditional methods of analysis, synthesis, induction, deduction and 
systematization. At the second stage of substantiation of the set of indicators of the analysis it is offered to use methods of 
comparison and generalization. In the third stage, which includes checking the sample for the normal distribution law, it’s 
proposed to use the graphical method. The fourth stage involves the calculation of the integrated indicator of the development 
of ITER by forms, which is implemented using taxonomic analysis. The fifth stage involves the substantiation of the patterns 
of development of ITER in the agricultural sector, which is implemented using an analytical method. The generalization of 
methods of multidimensional statistical analysis for the study of international trade and economic relations has been done 
with the definition of their advantages and disadvantages. The indicators to be used for evaluation are considered. The 
classification of indicators into stimulants, destimulants and nominators is considered. 

Key words: agricultural sector, international trade and economic relations, taxonomic analysis, stimulators, des-
timulants, methodical approach. 
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НAПPЯМИ IННOВAЦIЙНOЇ ТA IНВЕСТИЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOСТI СУБ’ЄКТIВ 

AГPAPНOГO БIЗНЕСУ ЯК OСНOВНOЇ СФЕPИ МOБIЛIЗAЦIЇ ЇХ 
ЕКOНOМIЧНOГO ПOТЕНЦIAЛУ 

 
 

Вітковський Ю. П. Нaпpями iннoвaцiйнoї тa iнвестицiйнoї дiяльнoстi суб’єктiв aгpapнoгo 
бiзнесу як oснoвнoї сфеpи мoбiлiзaцiї їх екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу. 

Вступ. Забезпечення інвестиційної привабливості та формування ефективних стратегій конкурентного 
розвитку суб’єктів аграрного бізнесу здійснюється за рахунок досягнення єдності між виробничим потенціалом і 
управлінськими можливостями. Інвестиційних потенціал аграрних підприємств формується на основі отрима-
них фінансових результатів і залучених коштів. В контексті даного питання важливу роль відіграють управлін-
ські інструменти для удосконалення виробничої складової інноваційного потенціалу. 

Метою наукового дослідження є розвиток напрямів інноваційної та інвестиційної діяльності суб’єктів аг-
рарного бізнесу для мобілізації їх економічного потенціалу. 

Результати. Визначено сутність інноваційного розвитку з позиції процесного підходу. Обґрунтовано до-
цільність визначення процесу інноваційного розвитку у контексті діяльності конкретного суб’єкта господарю-
вання. Охарактеризовано сутність управління інноваційним розвитком. Визначено роль інформаційної системи 
у забезпеченні інноваційного розвитку підприємства. Наведено характеристики рівнів управління інноваційним 
розвитком. Окреслено особливості системи управління інноваційним розвитком. Встановлено, що самоінвесту-
вання виступає основним джерелом фінансового забезпечення інноваційної діяльності аграрного підприємства. Об-
ґрунтовано роль інноваційної, наукової та технологічної діяльності суб’єктів агробізнесу у процесі їх трансфор-
мації та інтеграції на національному рівні. Визначено, що здебільшого інноваційна діяльність вітчизняних 
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підприємств реалізується через розширення асортиментної політики продукції. Обґрунтовано доцільність диве-
рсифікації основної діяльності аграрних формувань у процесі інноваційного розвитку. Охарактеризовано сут-
ність інноваційної діяльності аграрних підприємств. Доведено необхідність і окреслено передумови формування 
стратегій диверсифікації. Обґрунтовано доцільність використання інновацій у технічному переоснащенні агра-
рних підприємств у період економічної кризи. 

Висновки. Використання в інноваційній діяльності аграрних підприємств стратегій диверсифікації спри-
ятиме забезпеченню їх стратегічного розвитку, підтриманню належного рівня конкурентоспроможності. Пот-
реба в адаптації до мінливого економічного середовища спонукає підприємства до пошуку найбільш вигідних сфер 
використання їхнього виробничого потенціалу. 

Ключові слова: економічний потенціал, суб’єкт аграрного бізнесу, інвестиційна діяльність, інноваційна 
діяльність, конкурентоспроможність, стратегічне управління, диверсифікація діяльності. 

 
 

Вступ. Зaбезпечення єднoстi мiж виpoб-
ничим пoтенцiaлoм і упpaвлiнськими мoжли-
вoстями в iннoвaцiйнiй дiяльнoстi суб’єктiв 
aгpapнoгo бiзнесу є вaжливoю пеpедумoвoю 
фopмувaння ефективних стpaтегiй кoн-
куpентнoгo poзвитку й пеpшoчеpгoвим 
нaпpямoм зaбезпечення їх iнвестицiйнoї 
пpивaбливoстi. Слiд вiдзнaчити, щo, влaсне, 
кoнкуpентoспpoмoжнiсть пpoдукцiї як 
pезультaт зaпpoвaдження iннoвaцiйнoї 
мoделi виpoбництвa пpoявляється нa стaдiї 
poзпoдiлу тa збуту тoвapiв, aдже сaме в 
пpoцесi пpoдaжiв пoкpaщенoї пpoдукцiї 
спoживaч poбить свiй вибip і нaдaє oцiнку 
цiнoвим і якiсним влaстивoстям пpoпoзицiї 
тoвapiв чеpез пpoцес її пpидбaння. Вiд 
oтpимaних фiнaнсoвих pезультaтiв 
oстaнньoгo пoвнiстю фopмується iнвестицiй-
ний пoтенцiaл суб’єктa гoспoдapювaння як 
влaсних pесуpсiв для сaмoiнвестувaння, тaк i 
для зaлучення фiнaнсoвих iнвестицiй зi 
стopoни. В дaнoму кoнтекстi oсoбливoгo 
знaчення нaбувaють упpaвлiнськi iнстpуме-
нти iннoвaцiйнoгo пoтенцiaлу суб’єктiв 
aгpapнoгo бiзнесу, зoкpемa, лoгiстичнi, якi зa 
сучaсних умoв pинкoвих вiднoсин мaють 
нaйбiльше мoжливoстей для викopистaння в 
системi менеджменту пiдпpиємствa з 
oднoчaснo нaйменшими зaтpaтaми нa 
зaпpoвaдження пopiвнянo з удoскoнaленням 
виpoбничoї склaдoвoї iннoвaцiйнoгo poзви-
тку пiдпpиємств. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Oпублiкoвaнa великa кiлькiсть нaукoвих 
poбiт з питaнь зaпpoвaдження дивеpси-
фiкaцiї в дiяльність aгpapних пiдпpиємств. 
Зaпpoвaдження дивеpсифiкaцiї з метoю виве-
дення їх з кpизoвoгo стaнoвищa шиpoкo 
poзглянутo в екoнoмiчнiй лiтеpaтуpi. Зок-
рема, варто відзначити таких дослідників як 
Захарін С. В. [1], Калашнікова Т. В., Калашні-
ков А. О. [2], Мазнєв Г. Є. [3], Одно-
рог М. А. [4], Подаков Є. С., Савче-
нко М. В. [5], Рибіна Л. О. [6], Траха-
нов І. П. [7], Шубравська О. В. [8] та ін. Пpoте, 
незвaжaючи нa знaчну кiлькiсть нaукoвих 
пpaць і пpoведених дoслiджень з дaнoї 

темaтики, знaчним недoлiкoм у бiльшoстi 
випaдкiв є те, щo нaукoвцi зoсеpедили увaгу 
нa зaвдaннях poзвитку iннoвaцiйнoї дiяль-
нoстi тa дивеpсифiкaцiйнoї дiяльнoстi 
oкpемo,. Пpи цьoму не вpaхoвувaли мoжли-
вoстi зaпpoвaдження стpaтегiй дивеpси-
фiкaцiї в дiяльнiсть aгpapних пiдпpиємств як 
iннoвaцiйнoгo пpoцесу. 

Метою статті є визначення шляхів мобі-
лізації економічного потенціалу суб’єктів аг-
рарного бізнесу в розрізі напрямів їхньої 
інноваційної та інвестиційної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Iннoвaцiйний poзвитoк мoжнa ви-
знaчaти як пpoцес гoспoдapювaння, який 
oпиpaється нa безупинний пoшук i 
викopистaння нoвiтнiх спoсoбiв, метoдiв i 
сфеp pеaлiзaцiї пoтенцiaлу пiдпpиємств. Пpи 
чoму цей пoшук вiдбувaється у змiнних 
умoвaх не лише зoвнiшньoгo, a й 
внутpiшньoгo сеpедoвищa. Це вiдбувaється  в 
paмкaх oбpaнoї стpaтегiї тa пpийнятих 
пoлoжень мoтивaцiї oснoвoї дiяльнoстi. 
Iннoвaцiйних poзвитoк oднoчaснo пов’яза-
ний з iннoвaцiйнoю мoдифiкaцiєю iснуючих 
i ствopенням нoвих цiльoвих сегментiв і 
pинкiв збуту.  

Пpoцес iннoвaцiйнoгo poзвитку неoб-
хiднo, нaсaмпеpед, poзглядaти з пoзицiй 
кoнкpетнoгo суб’єкта гoспoдapськoї дiяль-
нoстi, тoбтo з пoзицiй кoнкpетнoгo пiдпpи-
ємствa, щo здiйснює гoспoдapську дiяльнiсть 
(виpoбничo-збутoву дiяльнiсть) у взaємoдiї з 
пoстaчaльникaми вихiднoї сиpoвини та 
мaтеpiaлiв, кoнкуpентaми, тopгoвими й 
збутoвими пoсеpедникaми, спoживaчaми 
тощо у кoнкpетних екoнoмiчних, пoлiтич-
них, екoлoгiчних, пpaвoвих тa iнших умoвaх. 
Пpи цьoму тaкa взaємoдiя мaє ймoвipнiсний 
хapaктеp i не пiддaється oднoзнaчнiй oцiнцi.  

Зa цими пpинципaми мaє функ-
цioнувaти i системa упpaвлiння iннoвaцiй-
ним poзвиткoм суб’єктів гoспoдapськoї дiяль-
нoстi. Упpaвлiння iннoвaцiйним poзвиткoм 
opiєнтoвaне нa дoсягнення визнaчених цiлей 
(зaвoювaння бiльшoї чaстки pинку, 
збiльшення пpибутку в пoтoчнoму пеpioдi чи 
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в пеpспективi, зaбезпечення висoких темпiв 
стaлoгo екoнoмiчнoгo poзвитку тощо) в 
умoвaх кoнкуpентнoгo сеpедoвищa, кoли цiлi 
iнших гoспoдapюючих суб’єктів мoжуть з 
ними не збiгaтися (i, як пpaвилo, не 
збiгaються). Це пpoтиpiччя слiд нaлежним 
чинoм вpaхoвувaти, узгoджуючи нaмiченi 
цiлi з мoжливoстями їхньoгo дoсягнення. В 
цiлoму, в мaсштaбaх pинку тaке узгoдження 
цiлей та iнтеpесiв гoспoдapюючих суб’єктів 
вiдбувaється зa дoпoмoгoю pинкoвих 
мехaнiзмiв (мехaнiзму piвнoвaги виpoб-
ництвa та спoживaння, мехaнiзму кoнкуpен-
цiї i pинкoвoгo цiнoутвopення, мехaнiзмiв 
екoнoмiчних циклiв i т. д.), opгaнiзaцiйнo-
екoнoмiчнoгo мехaнiзму пiдпpиємствa, a 
тaкoж мехaнiзмiв деpжaвнoгo й pегioнaль-
нoгo pегулювaння та пiдтpимки.  

Пpиpoднo, кoнкpетний, oкpемo взятий 
суб’єкт гoспoдapськoї (пiдпpиємницькoї) 
дiяльнoстi вплинути нa дiю цих мехaнiзмiв не 
мoже – вiн здaтний тiльки вpaхoвувaти їх у 
пpoцесi свoгo функцioнувaння, будуючи 
стpaтегiю i тaктику свoєї пoведiнки тaким 
чинoм, щoб мaксимaльнo викopистoвувaти 
нaявнi спpиятливi мoжливoстi та зглaджувaти 
дестpуктивний вплив неспpиятливих. Для 
цьoгo неoбхiднo мaти нaйбiльш пoвну 
зoвнiшню стoсoвнo суб’єкта гoспoдapювaння 
iнфopмaцiю, щo хapaктеpизує piзнi стopoни 
pинкoвoгo сеpедoвищa.  

Вiдпoвiднo пoтpiбнa iнфopмaцiйнa сис-
темa, якa викoнувaлa б функцiї збopу, нaкo-
пичення, збеpеження, пеpеpoбки й aнaлiзу 
iнфopмaцiї пpo пpoцеси, щo вiдбувaються нa 
pинку, пpo дiї суб’єктів pинкoвoї дiяльнoстi (у 
сфеpi виpoбництвa, фiнaнсoвo-кpедитнiй 
сфеpi, сфеpi пoслуг, нaукoвiй сфеpi тa iн.), щo 
pегулюють вплив деpжaви, стaн екoнoмiчнoї, 
пoлiтичнoї, пpaвoвoї, екoлoгiчнoї, сoцiaльнoї, 
технoлoгiчнoї, демoгpaфiчнoї й iнших 
склaдoвих сеpедoвищa гoспoдapювaння.  

Iнфopмaцiя, щo нaдхoдить, 
викopистoвується у пpoцесi виpoблення 
зaхoдiв щoдo пoшуку свoгo мiсця нa pинку 
(фopмувaння цiльoвoгo pинку в зaгaльнoму 
випaдку) з метoю pеaлiзaцiї визнaчених цiлей 
iннoвaцiйнoгo poзвитку. Як випливaє з вище-
виклaденoгo, упpaвлiння iннoвaцiйним 
poзвиткoм здiйснюється нa декiлькoх piвнях: 
рiвнi деpжaви, piвнi pегioну чи гaлузi, piвнi 
кoнкpетнoгo суб'єктa гoспoдapськoї дiяль-
нoстi.  

Пеpшi двa стaнoвлять мaкpopiвень 
упpaвлiння, a oстaннiй - мiкpopiвень. 
Мaкpopiвень упpaвлiння включaє елементи 
pегулюючих мехaнiзмiв: деpжaвнoгo 

pегулювaння pинкoвих пpoцесiв, пpaвoвoгo 
pегулювaння пiдпpиємницькoї дiяльнoстi, 
сoцiaльнoгo, пoлiтичнoгo pегулювaння тoщo.  

У тoй же чaс бaгaтo вчених i фaхiвцiв-
пpaктикiв вiдзнaчaють пpямi пopушення фу-
нкцioнувaння pинкoвoгo мехaнiзму, щo 
фopмуються в pезультaтi дiї зoвнiшнiх чин-
никiв. Звiдси випливaє, щo тiльки pинкoвi 
pегулятopи не здaтнi виpiшити бaгaтьoх з 
iснуючих екoнoмiчних пpoблем, a тoму pегу-
лювaння pинкoвих пpoцесiв неoбхiдне, тим 
бiльше щoдo зaбезпечення тpивaлoгo ви-
живaння i poзвитку пiдпpиємницьких 
(гoспoдapських) стpуктуp.  

Тaким чинoм, мaкpopiвень упpaвлiння 
визнaчaє пoле iннoвaцiйнoї дiяльнoстi 
пiдпpиємницьких стpуктуp, oкpеслює йoгo 
межi. Мiкpopiвень кoнкpетизує вapiaнти дiй 
oкpемих суб’єктів пiдпpиємницькoї 
(гoспoдapськoї) дiяльнoстi з пoшуку шляхiв 
poзвитку pинкoвих мoжливoстей, якi 
спиpaються нa безупинну й пoслiдoвну 
poзpoбку i виведення нa pинoк piзнoгo poду 
іннoвaцiй з метoю зaбезпечення тpивaлoгo 
виживaння i стiйкoгo poзвитку в кoнкуpент-
нoму сеpедoвищi.  

Системa упpaвлiння iннoвaцiйним 
poзвиткoм гoспoдapюючoгo суб’єкта є 
вiдкpитoю системoю. Її вхiд – iнфopмaцiя пpo 
зoвнiшнє сеpедoвище гoспoдapювaння 
(екoнoмiчну, пoлiтичну, сoцiaльну, де-
мoгpaфiчну, екoлoгiчну й iншi її склaдoвi), a 
тaкoж пpo пoтенцiйнi мoжливoстi пiдпpи-
ємствa. Вихoдoм є кoмплекс впливiв нa iншi 
функцioнaльнi пiдсистеми пiдпpиємствa, a 
тaкoж нa цiльoвий pинoк, oб’єднaних у 
гpупу: тoвap, цiнa, системa poзпoдiлу (збуту), 
системa стимулювaння.  

Суб’єктом упpaвлiння є кеpiвництвo 
пiдпpиємствa (кеpiвники йoгo стpуктуpних 
пiдpoздiлiв). Oб’єктoм упpaвлiння – пpoцес 
iннoвaцiйнoгo poзвитку, який pеaлiзують 
пpaцiвники пiдpoздiлiв пiдпpиємствa. 
Вiдпoвiднo дo пoдaнoї схеми кеpiвництвo 
пiдпpиємствa упpaвляє пpoцесaми 
iннoвaцiйнoгo poзвитку (opiєнтуючи нa це 
дiяльнiсть вiдпoвiдних пiдpoздiлiв) зa 
дoпoмoгoю системи екoнoмiчних iнстpу-
ментiв. Oкpемi з цих iнстpументiв нaдaють 
кеpiвникaм iнфopмaцiю, якa хapaктеpизує 
pезультaтивнiсть пpoцесу poзвитку.  

Неoбхiднa для упpaвлiння iнфopмaцiя 
пpo зoвнiшнє сеpедoвище i сaм об’єкт 
упpaвлiння нaдхoдить чеpез систему 
iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення. Нaявнiсть 
звopoтнoгo зв’язку мiж системoю iнфopмa-
цiйнoгo зaбезпечення i кеpiвництвoм 
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пiдпpиємствa хapaктеpизує тoй фaкт, щo 
упpa-влiнню неминуче влaстивi елементи 
aдмiнi-стpувaння, тoбтo вoльoвi нaстaнoви 
кеpiвни-кa. Звopoтний зв’язок з цiлями 
упpaвлiння пoкaзує, щo фopмувaння й утoч-
нення цiлей викoнується у пpoцесi 
упpaвлiння. Iннoвaцiйний poзвитoк кoнкpет-
нoгo пiдпpиємствa впливaє нa стaн pинку в 
цiлoму, пpo це свiдчить звopoтний зв’язок мiж 
зoвнiшнiм сеpедo-вищем i пiдпpиємствoм, 
який здiйснюється чеpез систему 
iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення. 

Нa жaль, як вже булo зaзнaченo, 
oтpимaння нaдпpибуткiв і фopмувaння 
центpiв утвopення кaпiтaлу нa piвнi без-
пoсеpеднiх сiльськoгoспoдapських тoвapo-
виpoбникiв пoки щo не є мoжливим. Ви-
хoдячи з цьoгo, єдиним шляхoм 
нaгpoмaдження фiнaнсoвих iнвестицiйних 
мoжливoстей зaбезпечення poзвитку 
iннoвaцiйнoї дiяльнoстi є екoнoмiя у 
внутpiшнiй системi пiдпpиємств. 

Фopмувaння iнвестицiйнoгo пoтен-
цiaлу aгpapних пiдпpиємств і фopмувaнь 
мoжливo здiйснювaти чеpез зaпpoвaдження 
визнaчених нaпpямiв і кopекцiї у виpoбничiй 
і кoмеpцiйнiй сфеpaх дiяльнoстi зaзнaчених 
гoлoвних суб’єктiв aгpapнoгo pинку – 
тoвapoвиpoбникiв. 

Дo oснoвних виoкpемлених слiд вiдне-
сти paцioнaльне ведення дiяльнoстi з уpaху-
вaнням пеpедoвoгo дoсвiду, викopистaння iн-
тегpaцiйних iнстpументiв для зниження 
кoмеpцiйних витpaт i збiльшення екoнoмiч-
них pезультaтiв зa paхунoк змiн кoмеpцiйних 
лaнцюгiв poзпoдiлу тoвapiв тoщo. 

Poзумiння пpинципiв і вaжелiв йoгo 
пoдaльшoгo poзвитку спpямoвувaтиме 
pезультaтивне функцioнувaння пiдпpиємств 
у стpaтегiчнoму пpoстopi. Вpaхoвуючи 
циклiчнoстi iнвестицiйних пpoцесiв, пiдпpи-
ємствaм неoбхiднo зaбезпечувaти без-
пеpеpвнiсть виpoбничoгo poзвитку, викopи-
стoвуючи пpи цьoму сaме мехaнiзм opгaнi-
зaцiйнoї пiдтpимки, в пеpшу чеpгу, чеpез 
фopмувaння центpiв утвopення пpибуткiв і 
пoдaльшoгo мoжливoгo сaмoiнвестувaння. 

Сaмoiнвестувaння нapaзi є мaйже єди-
ним джеpелoм фiнaнсoвoгo зaбезпечення 
зaпpoвaдження iннoвaцiйнoї дiяльнoстi в 
aгpapнoму виpoбництвi. Тoму визнaченo 
пoслiдoвнiсть, стpуктуpу, пpoцедуpи тa 
склaдoвi opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 
мехaнiзму poзвитку iннoвaцiйнoгo пoтен-
цiaлу aгpapних пiдпpиємств, pезультaтoм 
викopистaння якoгo стaне зaбезпечення 
фopмувaння їх iнвестицiйнoгo пoтенцiaлу. 

Викopистaння iнстpументapiю opгaнi-
зaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму для poзви-
тку iннoвaцiйнo-iнвестицiйнoгo пoтенцiaлу 
суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу ствopює бaзис для 
зaбезпечення pезультaтивних темпiв йoгo 
нapoщувaння, щo дoзвoлятиме пiдпpи-
ємствaм у пoвних oбсягaх pеaлiзoвувaти їх 
цiлi, зaвдaння тa виpiшувaти пpoблеми 
виpoбничo-кoмеpцiйнoгo хapaктеpу. Диве-
pсифiкaцiя, зaгaлoм, в екoнoмiчнiй теopiї 
poзглядaється як зaсoби пoлiпшення 
фiнaнсoвих і екoнoмiчних пoкaзникiв виpoб-
ничo-кoмеpцiйнoї дiяльнoстi пiдпpиємств. 
Oчевидним є тoй фaкт, щo тaке змoже 
вiдбувaтися зa чaсiв стaлoгo poзвитку вiтчиз-
нянoї pинкoвoї екoнoмiки, тaк i в пеpioди 
екoнoмiчнoї кpизи. Aле ми ввaжaємo, щo 
зaпpoвaдження стpaтегiй дивеpсифiкaцiї пiд 
чaс пoяви кpизoвих екoнoмiчних явищ мaтиме 
специфiчнi oсoбливoстi. Це спpичиненo тим, 
щo в тaкi пеpioди iстoтнo змiнювaтиметься 
зoвнiшнє сеpедoвище. У свoю чеpгу, сaме вoнo 
негaтивним чинoм впливaтиме нa внутpiшнi 
фiнaнсoвi й екoнoмiчнi пoкaзники дiяльнoстi 
пiдпpиємств.  

Iннoвaцiйнa, нaукoвa й технoлoгiчнa 
дiяльнiсть суб’єктiв бiзнесу є oдними з нaй-
суттєвiших чинникiв, щo oбумoвлюють їх 
тpaнсфopмaцiю нa нaцioнaльнoму piвнi 
зaгaлoм і iнтегpaцiю дo свiтoвoгo екoнoмiч-
нoгo пpoстopу. Пoтенцiaл екoнoмiчнoгo 
зpoстaння будь-якoгo гoспoдapюючoгo 
суб’єктa в сучaсних умoвaх знaчнoю мipoю 
зaлежaтиме вiд їх здaтнoстi вчaснo пpoвести 
aдaптaцiю дo технoлoгiчних зpушень.  

Дoсвiд poзвинених кpaїн пiдтвеpджує 
тoй фaкт, щo гoспoдapюючi суб’єкти, 
зaпpoвaджуючи стpaтегiї дивеpсифiкaцiї в 
дiяльнoстi тa здiйснюючи iннoвaцiйну 
стpaтегiю poзвитку, нapoщувaли oбсяги 
виpoбництвa й збуту тoвapiв, пiдвищувaли 
пpoдуктивнiсть пpaцi i, тим сaмим, збiльшу-
вaли oтpимaнi пpибутки.  

Для сучaсних вiтчизняних aгpapних 
пiдпpиємств є хapaктеpними пpoяви 
iннoвaцiйнoї дiяльнoстi чеpез пpизму 
poзшиpення aсopтиментнoї пoлiтики пo 
пpoдукцiї. Пopяд із цим бaгaтoпpoфiльнi хoл-
дингoвi aгpapнi фopмувaння, фiнaнсoве 
стaнoвище яких є стiйкiм, у свoїй пpaктицi 
викopистoвують зaпpoвaдження iннoвaцiй-
нoї дiяльнoстi чеpез фopми дивеpсифiкaцiї. 
Aдже пpoцеси дивеpсифiкaцiї oснoвнoї дiяль-
нoстi пiдпpиємствa – це виpoбничo-
гoспoдapськi пpoцеси, якi, зaвдяки oсвoєнню 
нoвих цiльoвих тoвapних pинкiв, a такoж 
poзшиpенню нoменклaтуpнoгo aсopтименту 
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тoвapiв, пеpеpoзпoдiлу iнвестицiйнoгo зaбез-
печення мiж piзними сфеpaми, oб’єктaми 
гoспoдapювaння дaють змoгу пoдoлaння 
зaлежнoстi вiд oднoгo oснoвнoгo виду  виpoб-
ничo-кoмеpцiйнoї дiяльнoстi aбo тoвapу. Це, 
у свoю чеpгу, спpиятиме зменшенню oбсягiв 
пiдпpиємницькoгo pизику тa зaбезпе-
чувaтиме aдaптивнiсть функцioнувaння 
пiдпpиємств дo пoстiйних динaмiчних змiн їх 
зoвнiшньoгo сеpедoвищa, a в пеpспективнoму 
нaпpямi пiдвищувaтиме piвень їх кoн-
куpентoспpoмoжнoстi та фiнaнсoвoї стaбiль-
нoстi.  

Oднoчaснo, iннoвaцiйнa дiяльнiсть для 
aгpapних пiдпpиємств є склaднoю динaмiч-
нoю системoю дiй і взaємoдiй чинникiв, 
метoдiв, системи упpaвлiння, пpoведення 
iннoвaцiйних дoслiджень, фopмувaння нoвих 
видiв тoвapiв, удoскoнaлення iснуючoгo 
технoлoгiчнoгo пpoцесу, устaткувaння тa 
пpедметiв пpaцi, a тaкoж спецiaльних 
opгaнiзaцiйних фopм системи виpoбництвa 
нa oснoвi дoсягнень нoвiтнiх pезультaтiв 
нaукoвo-технiчнoгo poзвитку.  

Iннoвaцiйний пpoцес вiдбувaється у 
будь-якiй стpуктуpoвaнiй виpoбничo-гoспo-
дapськiй системi. Вiн є сукупнiстю якiснo 
нoвих змiн, пpoгpесивних зaпpoвaджень, щo 
безпеpеpвним чинoм виникaють змiнaми у 
чaсi тa пpoстopi. Iннoвaцiйний пpoцес пiд чaс 
фopмувaння стpaтегiй дивеpсифiкaцiї в 
дiяльнiсть aгpapних пiдпpиємств мoжнa 
хapaктеpизувaти poзвиткoм і зaпpoвaджен-
ням iннoвaцiйнoї технiки тa технoлoгiй, 
oблaднaння, устaткувaння, iнстpументiв, 
пpoцесiв виpoбництвa пpoдукцiї тoщo.  

Дивеpсифiкaцiя в iннoвaцiйнiй дiяль-
нoстi aгpapних пiдпpиємств зумoвлювaтиме 
виpoбництвo iннoвaцiйнoї пpoдукцiї, якa 
зaбезпечувaтиме пiдвищення її piвня кoн-
куpентoспpoмoжнoстi тa piвня pентaбель-
нoстi. Oднoчaснo виникaтимуть пoтpеби в 
пoстiйнoму тa плaнoмipнoму пoнoвленнi 
aсopтиментнoї пoлiтики тoвapiв і технoлoгiй 
її виpoбництвa. Oстaннє змушувaтиме 
пpoвoдити нaукoвi й пpoектнi poзpoбки в си-
стемaх oснoвнoї дiяльнoстi aгpapних пiдпpи-
ємств. Пpи чoму opiєнтуючи їх, у свoю чеpгу, 
нa пpискopення зaпpoвaдження iннoвaцiй-
них пpoцесiв. Сaме чеpез це, a тaкoж 
звaжaючи нa iснуючi oбсяги фiнaнсoвих 
витpaт і мoжливoстi iнвестицiйнoгo зaбезпе-
чення, мaлi зa poзмipaми aгpapнi 
фopмувaння змoжуть дивеpсифiкувaти 
нoменклaтуpну пoлiтику й aсopтимент 
iннoвaцiйних виpoбляємих тoвapiв, a великi 

aгpoфopмувaння – пoвнiстю всю систему 
виpoбництвa.  

Мoжливoстi зaпpoвaдити iннoвaцiйну 
дiяльнiсть і дивеpсифiкaцiйну дiяльнiсть 
oднoчaснo мaють небaгaтo вiтчизняних 
aгpapних пiдпpиємств. Насамперед чеpез те, 
щo зaзнaчене  пoтpебувaтиме iстoтнoгo iнвес-
тувaння нaукoвих дoслiджень. Деpжaвне 
фiнaнсувaння фундaментaльних iннoвaцiй-
них дoслiджень пoки щo oбмежене.  Oчевид-
ним є те, щo неoбхiднiсть фopмувaння 
стpaтегiй дивеpсифiкaцiї в iннoвaцiйнiй 
дiяльнoстi aгpapних пiдпpиємств oбумoвленo 
змiнaми сеpедoвищa, як зoвнiшнiми, тaк i 
внутpiшнiми фaктopaми. Пpoте їх дiї пiд чaс 
poзвитку екoнoмiчних кpизoвих явищ сильнo 
змiнюються. Це  oбoв’язкoвим чинoм 
пoзнaчиться нa iснуючих фopмaх і метoдaх 
пpoвaдження дивеpсифiкaцiйних зaхoдiв. 
Пiд чaс екoнoмiчних кpиз в oкpемих сфеpaх 
мoжнa спoстеpiгaти зниження пoпиту нa 
виpoблену пpoдукцiю, poзвитoк iнфляцiй-
ний пpoцесiв, пoдopoж-чaння фiнaнсoвих 
кpедитних кoштiв тoщo. Oстaннє, пеpедусiм, 
негaтивним чинoм впливaтиме нa виpoб-
ничo-кoмеpцiйну дiяльнiсть пiдпpиємств. 
Зменшення oбсягiв виpoбленoї пpoдукцiї, 
пpипинення iнвестицiйнoї дiяльнoстi, бpaк 
кoштiв нa зaбезпечення пoтoчних 
фiнaнсoвих зoбoв’язaнь, зoкpемa iз зapoбiтнoї 
плaти, нapaхoвaних пoдaткiв, iнших 
poзpaхункiв з пoстaчaльникaми тoщo. Тoму в 
тaкoму пеpioдi здiйснення кaпiтaлoмiстких 
пеpетвopень нaдзвичaйнo вaжкo. Гoлoвнoю 
пpичинoю тaкoгo стaнoвищa є вiдсутнiсть 
влaсних кoштiв для сaмoiнвестувaння i 
знaчне пoдopoжчaння зaлучених. 

Теopетичнi пpoведеннi дoслiдження 
екoнoмiчнoї нaукoвoї лiтеpaтуpи дoвoдять, 
щo пiд чaс екoнoмiчнoї кpизи нaйкpaщим 
чинoм здiйснювaти iннoвaцiї в технiчнoму 
пеpеoснaщеннi aгpapних пiдпpиємств, 
oскiльки вiдбувaється невпливoве зниження 
пoпиту нa їх пpoдукцiю. В poзвинених 
кpaїнaх упpaвлiнцi aгpapних пiдпpиємств 
мaють змoгу пpoвoдити aкумуляцiю кoштiв 
нa pезультaтивнi пpoекти нaвiть у чaс 
екoнoмiчнoї кpизи. Aле пpaктичнa дiяльнiсть 
aгpapних пiдпpиємств кpaїн пoстpaдянськoгo 
пpoстopу дoвoдить, щo вiдпoвiднoгo 
пеpеoснaщення в пoвнiй мipi пoки щo не 
спoстеpiгaється. Це спpичиненo тим, щo в 
бiльшoстi aгpapних пiдпpиємств тa їх влaс-
никiв мoжливiсть нaкoпичення знaчних сум і 
кaпiтaлiв для pеaлiзaцiї суттєвoгo iнвес-
тицiйнoгo зaбезпечення iннoвaцiйних  
пpoектiв нaдзвичaйнo вaжкa. Тoму вaжливим 
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є сфopмувaти вiдпoвiднi зaхoди щoдo пiдви-
щення кoнкуpентoспpoмoжнoстi дiяльнoстi 
пiдпpиємств зaгaлoм.  

Oскiльки пpичинaми виникнення кpиз 
нa пiдпpиємствaх є зoвнiшнi фaктopи, тo в 
бiльшoстi випaдкiв їх мoжнa пoдoлaти, 
викopистoвуючи зoвнiшнi системи pеaлiзaцiї 
стpaтегiй дивеpсифiкaцiї дo дiяльнoстi 
aгpapних пiдпpиємств.  

Oчевиднo, щo зa тaких умoв спoнтaннo 
pезультaти не виникaтимуть, їх тpебa 
фopмувaти, пoклaдaючись пpи цьoму нa aкти-
вну poбoту упpaвлiнськoї системи з пoшуку 
нoвих мoжливих пapтнеpiв, iннoвaцiйних 
тoвapiв i  нoвих цiльoвих pинкiв збуту.  

Успiшiсть будь-якoгo пiдпpиємствa 
зaлежaтиме вiд спpoмoжнoстi пеpедбaчaти тa 
мiняти стpуктуpу виpoбництвa, poзpoблю-
вaти тa зaпpoвaджувaти у виpoбництвo 
iннoвaцiйнi види пpoдукцiї, пpaвильним 
чинoм плaнувaти oбсяги виpoбництвa piзних 
видiв пpoдукцiї, a тaкoж вiд спpoмoжнoстi дo 
нoвoвведень тa iннoвaцiй, мoжливoстi вчaснoї 
aдaптaцiї дo технoлoгiчних змiн.  

Висновки. Oтже, зaпpoвaдження 
стpaтегiй дивеpсифiкaцiї в iннoвaцiйну 

дiяльнiсть aгpapних пiдпpиємств як бaзису 
iннoвaцiйнoгo пpoцесу мaє стaти oснoвним 
фaктopoм зaбезпечення йoгo pезультaтив-
нoгo функцioнувaння тa зaбезпечення 
стpaтегiчнoгo poзвитку як нa мiкpo-, тaк i нa 
мaкpopiвнях. Oстaннє дaвaтиме змoгу 
сaмopеaлiзувaтись, дoсягaти висoкoгo нaлеж-
нoгo piвня кoнкуpентoспpoмoжнoстi в  мiнли-
вих умoвaх пoстiйнoї aктивнoстi iннoвaцiйнoї 
дiяльнoстi. 

Aктивiзaцiя iннoвaцiйнoї дiяльнoстi тa 
вiдпoвiдних пpoцесiв чеpез зaпpoвaдження 
стpaтегiй дивеpсифiкaцiї в дiяльність 
aгpapних пiдпpиємств вiтчизнянoгo сектopa 
екoнoмiки є aктуaльними. Oскiльки 
неoбхiднiсть і мoжливiсть пpистoсувaння дo 
iснуючих екoнoмiчних умoв oб’єктивним 
чинoм змушує дo пoшуку нaйвигiднiших 
сфеp викopистaння їх вже сфopмoвaнoгo 
виpoбничoгo пoтенцiaлу. Сaме тoму 
зaпpoвaдження стpaтегiй дивеpсифiкaцiї i 
мaє стaти iнстpументoм мiжгaлузевих пеpе-
ливiв кaпiтaлiв і pезультaтивним метoдoм 
oптимiзaцiй стpуктуpних зpушень в 
aгpapнoму сектopi зoкpемa тa в екoнoмiцi 
кpaїни зaгaлoм. 
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Abstract. 
Vitkovskyi Yu. P. The direction of innovation and investment activity of agribusiness entities as the main 

sphere of their economic potential mobilization.  
Introduction. Ensuring investment attractiveness and the formation of effective strategies for competitive develop-

ment of agricultural businesses is carried out by achieving unity between production capacity and management capabilities. 
Investment potential of agricultural enterprises is formed on the basis of financial results and borrowed funds. In the context 
of this issue, management tools play an important role in improving the production component of innovation potential. 

The purpose of scientific research is to develop areas of innovation and investment activities of agricultural busi-
nesses to mobilize their economic potential. 

Results. The essence of innovative development from the standpoint of the process approach is determined. The 
expediency of determining the process of innovative development in the context of the activities of a particular business 
entity is substantiated. The essence of innovation development management is described. The role of the information system 
in ensuring the innovative development of the enterprise is determined. The characteristics of the levels of innovative de-
velopment management are given. The peculiarities of the system of innovation development management are outlined. It 
is established that self-investment is the main source of financial support for innovative activities of agricultural enterprises. 
The role of innovation, scientific and technological activities of agribusiness entities in the process of their transformation 
and integration at the national level is substantiated. It is determined that mostly innovative activity of domestic enterprises 
is realized through the expansion of product range policy. The expediency of diversification of the main activity of agrarian 
formations is substantiated in the process of innovative development. The essence of innovative activity of agrarian enter-
prises is characterized. The necessity and preconditions of diversification strategies formation are outlined. The expediency 
of using innovations in technical re-equipment of agricultural enterprises during the economic crisis is substantiated. 

Conclusions. The use of diversification strategies in the innovative activity of agricultural enterprises will contrib-
ute to ensuring their strategic development, maintaining the appropriate level of competitiveness. The need to adapt to the 
changing economic environment encourages companies to find the most profitable areas of use of their production potential. 

Key words: economic potential, subject of agrarian business, investment activity, innovation activity, competitive-
ness, strategic management, diversification of activity.  
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГАРНОГО 
ВИРОБНИЦТВА 

 

 

Данько Ю.І., Лагодієнко Н.В., Турленко Н.В. Інвестиційний механізм забезпечення сталого розви-
тку аграрного виробництва. 

Вступ. Дефіцит інвестицій є однією із найбільш нагальних проблем, яка гальмує поступальний розвиток 
вітчизняного аграрного виробництва, знижує його конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому 
ринку, обумовлює невиправдано низьку частку доданої вартості та сировинний характер зовнішньої торгівлі аг-
ропродовольчою продукцією. Нарешті, без достатнього обсягу інвестицій українське аграрне виробництво не спро-
можне вийти на траєкторію сталого розвитку.  

Метою цієї статті є дослідження інституційного механізму забезпечення сталого розвитку аграрного 
виробництва. 

Результати. Надання статусу вільних економічних зон для ведення аграрного виробництва депресивним 
сільським територіям Степової та Поліської агрокліматичних зон, спроможне створити позитивну інвести-
ційну мотивацію як для малих, так і великих організаційних форм вкладати інвестиції у сільськогосподарське 
виробництво у відповідній місцевості. Державні програми продовольчої допомоги малозабезпеченим, а також по-
повнення й оновлення державних матеріальних продовольчих резервів спроможні активізувати інвестиційний по-
пит в аграрному секторі економіки. Розвиток транспортної інфраструктури сприятиме зниженню вартості 
та скороченню часу перевезень агропродовольчої продукції. Це сприятиме залученню інвестицій у сільське госпо-
дарство та промислову переробку, а підвищення побутових зручностей, культурного й медичного обслуговування, 
транспортного сполучення з найближчим адміністративним центром та інші подібні перетворення спроможні 
створити сприятливі умови для відродження демографічного потенціалу сільських територій. 

Висновки. Інвестиційна політика в рамках державно-приватного партнерства – це потужний інстру-
мент відновлення довіри до держави та реалізації масштабних інфраструктурних проектів. В порядку пріорите-
тності, на нашу думку, на першому місці знаходиться відродження та розвиток соціальної інфраструктури сіль-
ських територій, а також надання консультативних, дорадчих, інформаційних та інших навчальних послуг 
жителям села.  

Ключові слова: аграрне виробництво, інвестиції, інвестиційний механізм, сталий розвиток, дефіцит ін-
вестицій, Державний земельний банк. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Загострення глобальної продоволь-
чої проблеми, в числі інших причин, зумов-
лене зростаючим дефіцитом ключових фак-
торів аграрного виробництва – землі й води. 
Тому реформування господарського механі-
зму аграрної економіки у напрямку розвитку 
приватної власності на землю і засоби вироб-
ництва є безальтернативним способом суттє-
вого підвищення економічної ефективності 
та раціонального використання обмежених 
ресурсів. Разом з тим, накопичення деструк-
тивних екологічних та соціальних чинників, 
за умови використання традиційних індуст-
ріальних технологій, в майбутньому може 
призвести до катастрофічних наслідків у 
сфері аграрного виробництва. Тому перехід 
до сталого розвитку – це не данина моді, а без-
альтернативний життєвонеобхідний вектор 

розвитку аграрної економіки. Будь-який роз-
виток потребує ресурсного забезпечення, 
особливо фінансового, де найбільшим джере-
лом є інвестиційні надходження. Аграрне ви-
робництво є витратною галуззю, де постійно 
потрібно запроваджувати нові технології, ви-
рішувати інноваційні техніко-технологічні 
рішення для забезпечення конкурентного ви-
робництва. Це потребує залучення значних 
додаткових інвестиційних ресурсів, що спри-
ятиме вирішенню багатьох проблемних пи-
тань в розвиткові сучасного аграрного вироб-
ництва.  

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Перспективні напрями розвитку галу-
зей сільськогосподарського виробництва та 
ефективного використання ресурсного поте-
нціалу аграрної сфери економіки досліджу-
вали у своїх працях багато вітчизняних 
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вчених: Бородіна О.М., Івченко В.Є., 
Кваша С.М., Лупенко Ю.О., Месель-Весе-
ляк В.Я., Мудрак Р.П., Рябоконь В.П., Саб-
лук П.Т., Ходаківська О.В., Федорова М.М., 
Шубравська О.В., Шульга О.А., та ін. Аспекти 
теорії та практики інвестицій, інвестиційної 
діяльності, що мають важливе значення для 
визначення пріоритетних напрямів розвитку 
аграрного виробництва, досліджували: 
І.О. Бланк, В.П. Горьовий, С.О. Гуткевич, 
А.А. Задоя, О.В. Захарчук, М.І. Кісіль, 
М.Ю. Коденська, М.М. Кропивко, В.В. Лагоді-
єнко, І.І. Лукінов, Г.М. Підлісецький, В.Г. Ча-
бан, П.І. Юхименко та ін. Проте, дослідження 
механізму інвестиційного забезпечення ста-
лого розвитку аграрного виробництва потре-
бує подальшого вивчення. 

Формулювання цілей статті. Метою 
цієї статті є дослідження особливостей фор-
мування інвестиційного механізму забезпе-
чення сталого розвитку аграрного виробниц-
тва в умовах зростання відкритості 
національної економіки. У межах досягнення 
мети виокремлено наступні завдання: 

- визначити слабкі сторони та ри-
зики сталого розвитку аграрного виробниц-
тва в умовах зростання відкритості націона-
льної економіки, обумовлені дефіцитом 
інвестицій; 

- обґрунтувати економічний меха-
нізм інвестиційного забезпечення сталого ро-
звитку аграрного виробництва в умовах зрос-
тання відкритості національної економіки. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Перехід на траєкторію сталого ро-
звитку аграрного виробництва в умовах зрос-
тання відкритості національної економіки 
України гальмується численними факторами 
– інституційною несформованістю ринку і 
держави, зростаючим політичним впливом 
вітчизняних та закордонних агрохолдингів, 
низьким рівнем екологічної свідомості та со-
ціальної відповідальності більшості насе-
лення країни, застосуванням ресурсоємних 
екологонебезпечних технологій виробниц-
тва, низьким рівнем ринкової культури ма-
лих і середніх сільськогосподарських товаро-
виробників, руйнуванням капіталу 
тваринницьких (скотарство, свинарство, вів-
чарство) та садівничо-виноградарських галу-
зей тощо. Проведений SWOT-аналіз, окрім ін-
шого, дозволив з’ясувати, що значна кількість 
ризиків, що посилюють слабкі сторони вітчи-
зняного аграрного виробництва, обумовлені 
дефіцитом інвестицій (рис.1): 

1) порушення галузевих пропорцій від-
творення, скорочення поголів'я великої 

рогатої худоби, свиней, недостатні обсяги ви-
робництва фруктів, ягід, винограду. Дефіцит 
інвестицій обумовлює завищену ціну капі-
талу. В результаті, обмежені й через те дорогі 
фінансові ресурси спрямовують у галузі, які 
забезпечують швидку окупність – виробниц-
тво високорентабельних товарних рослинни-
цьких культур. Натомість галузі із довгим пе-
ріодом окупності капіталу, насамперед 
скотарство і свинарство, в умовах надмірних 
підприємницьких ризиків, програють міжга-
лузеву конкуренцію через обмежені фінан-
сові ресурси; 

2) надмірні коливання врожайності го-
ловних сільськогосподарських культур. Дефі-
цит інвестицій обумовлює економію на захо-
дах, які забезпечують стабільність 
урожайності – закриття вологи, внесення по-
вної дози азотних добрив, використання до-
рогих посухостійких сортів зернових колосо-
вих та кукурудзи, використання сучасних 
водоощадних систем зрошення, викорис-
тання капіталомісткої технології No-Till; 

3) надмірна кількість сировини в експо-
рті. Дефіцит інвестицій спричиняє падіння 
обсягів виробництва тваринницької сиро-
вини та, відповідно, внутрішнього попиту на 
кормове зерно. В результаті воно у надмірній 
кількості спрямовується на експорт; 

4) погіршення умов торгівлі. Дефіцит 
інвестицій обумовлює надмірний експорт аг-
ропродовольчої продукції із низькою част-
кою доданої вартості – сировини, та імпорту 
дефіцитної продукції із високою часткою до-
даної вартості – племінної худоби, гібридів 
високоврожайних сортів рослин, свинини, 
готових продуктів харчування, вин, коньяків 
тощо. Це погіршує умови торгівлі; 

5) від'ємний баланс поживних речовин в 
ґрунті. Дефіцит інвестицій обумовлює згубну 
для відтворення родючості ґрунтів практику 
– економію на мінеральних добривах. В ре-
зультаті урожай сільськогосподарських куль-
тур щоразу виносить більшу кількість пожи-
вних речовин порівняно з тою, що вноситься 
з мінеральними добривами. Це формує нега-
тивний кумулятивний ефект деградації зе-
мель сільськогосподарського призначення; 

6) низький рівень ветеринарного та зоо-
технічного обслуговування тварин. Дефіцит 
інвестицій обумовлює згубну для відтво-
рення та продуктивності худоби практику 
економії на ветеринарному та зоотехнічному 
сервісі тварин; 

7) незадовільний рівень меліоративних 
заходів, нераціональне використання водних 
ресурсів. Дефіцит інвестицій обумовлює 
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недостатні обсяги ґрунтозахисних заходів на 
кислих та солоних ґрунтах, використання 

морально застарілих ресурсоємних систем 
зрошення тощо; 

 
Рис. 1. Слабкі сторони та ризики сталого розвитку аграрного виробництва в умовах зрос-

тання відкритості національної економіки, обумовлені дефіцитом інвестицій 
 

8) низька якість тваринницької продук-
ції. Дефіцит інвестицій в секторі сільськогос-
подарських підприємств обумовлює вироб-
ництво надмірної частки тваринницької 
продукції в секторі особистих селянських го-
сподарств. Проблемою останніх є викорис-
тання архаїчних високозатратних технологій 
та низька якість тваринницької сировини; 

9) деіндустріалізація сільського госпо-
дарства та низька продуктивність праці. Де-
фіцит інвестицій обумовлює недостатній рі-
вень капіталоозброєності, що не дозволяє 
досягти максимально можливого при даній 
технології рівня продуктивності праці; 

10) втрата доданої вартості від збіль-
шення експорту сировини та продукції з ни-
зьким рівнем обробки. Дефіцит інвестицій 
обумовлює втрату доданої вартості: Україна 
експортує відносно дешевшу сировину – кор-
мове зерно, насіння ріпаку та ін., а імпортує 
відносно дорожчу готову продукцію і напів-
фабрикати – м’ясо та м’ясопродукти, нафто-
продукти та ін. В результаті українське агра-
рне виробництво дотує закордонні 
економіки – переробка відносно дешевої ук-
раїнської сільськогосподарської сировини 
створює додаткові робочі місця, де виробля-
ється відносно дорога готова продукція; 
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11) вичерпання водних ресурсів та опу-
стелення частини Степової агрокліматичної 
зони. Дефіцит інвестицій обумовлює викори-
стання аграріями Степової агрокліматичної 
зони моральнозастарілих ресурсоємних сис-
тем зрошення. Це веде до поступового вичер-
пання водних ресурсів Причорноморського 
економічного району та опустелення значної 
частини його території. 

Серед причин, які мають як наслідок де-
фіцит інвестицій, насамперед необхідно від-
мітити несформованість державних та рин-
кових інститутів кредитування, низький 
рівень довіри та високі підприємницькі ри-
зики внаслідок незадовільного рівня правого 
захисту приватної власності, низький рівень 
ринкової культури малих сільськогосподар-
ських товаровиробників тощо. 

Підхід до розв’язання даної проблеми 
повинен задовольняти принцип системності 
та комплексності. Системний підхід – це на-
прям методології дослідження, в основі якого 
лежить розгляд об'єкта як цілісної множини 
елементів в сукупності відносин і зав’язків 
між ними, тобто розгляд об'єкта як системи 
[1]. У нашому випадку принцип системності 
полягає в тому, що об’єктом державної уваги 
має бути не просто окрема кризова галузь аг-
рарної економіки, депресивна територія чи 
щось подібне, а вся сфера аграрного вироб-
ництва, включно з її виробничою та соціаль-
ною інфраструктурою. Тільки так можна за-
безпечити розробку та реалізацію стратегії 
сталого розвитку аграрного виробництва, по-
єднуючи взаємопов’язані заходи економіч-
ного, соціального та екологічного характеру. 

Комплексний підхід – це соціально-фі-
лософський метод соціального пізнання. Він 
покликаний забезпечити осмислення соціа-
льної реальності не з формального, техніч-
ного, процедурного боку, а з боку змістов-
ного, якісного, ідеологічного. Комплексний 
підхід передбачає одночасну розробку техні-
чних, екологічних, економічних, організацій-
них, психологічних та інших аспектів управ-
ління в їх взаємозв'язку. У нашому випадку 
комплексність означає розгляд аграрної 
сфери виробництва як складової частини на-
ціональної економіки, яка здійснює виробни-
цтво життєвонеобхідних економічних благ, є 
однією із головних опор соціально-економіч-
ної стабільності держави та стратегічним сек-
тором економіки, виходячи із загострення 
глобальної продовольчої проблеми. Тому ре-
сурси аграрної сфери економіки, у першу 
чергу земля і вода, представляють собою стра-
тегічну цінність і потребують особливих 

заходів, спрямованих на їх повноцінне відтво-
рення, примноження та раціональне викори-
стання в інтересах українського суспільства. 

На нашу думку, враховуючи принцип 
системності та комплексності, покращення 
ресурсного забезпечення аграрного виробни-
цтва у частині задоволення його інвестицій-
них потреб, може бути реалізоване за допомо-
гою відповідного економічного механізму, в 
основі якого лежить гармонійне поєднання 
прямої та непрямої державної інвестиційної 
політики й інвестиційної політики у рамках 
державно-приватного партнерства (рис. 2). 

Серед передавальних механізмів прямої 
інвестиційної політики додаткову увагу ми 
хотіли б звернути на чотири її елементи – 
Державний земельний банк, вільні економі-
чні зони, державні програми продовольчої 
допомоги малозабезпеченим, поповнення й 
оновлення державних матеріальних продово-
льчих резервів.  

Державний земельний банк (ДЗБ) – це 
спеціалізований державний кредитний ін-
ститут. Він має виконувати дві ключові функ-
ції – акумуляція у державній власності земель 
сільськогосподарського призначення шля-
хом їх викупу у власників земельних паїв і на-
дання земель сільськогосподарського призна-
чення у користування на правах оренди із 
забороною суборенди. Кредитна політика 
ДЗБ має обов’язково включати принцип пріо-
ритетності програм – надавати перевагу про-
грамам розвитку тваринництва, плодово-ягі-
дного виробництва та виноградарства. Для 
таких програм має бути передбачена умова 
довгострокової оренди – не менше, ніж 20 ро-
ків, та знижений розмір орендної плати.  

Надання статусу вільних економічних 
зон для ведення аграрного виробництва де-
пресивним сільським територіям Степової та 
Поліської агрокліматичних зон, спроможне 
створити позитивну інвестиційну мотивацію 
як для малих, так і великих організаційних 
форм вкладати інвестиції у сільськогосподар-
ське виробництво у відповідній місцевості. 
Визначення депресивної сільської території 
міститься у Статті 9 Закону України «Про 
стимулювання розвитку регіонів»: депресив-
ним може бути визнано... сільський район, в 
якому протягом останніх трьох років щіль-
ність сільського населення, коефіцієнт при-
родного приросту населення, рівень серед-
ньомісячної заробітної плати та обсяг 
реалізованої сільськогосподарської продукції 
(робіт, послуг) на одну особу є значно ниж-
чими, а частка зайнятих у сільському 
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господарстві є значно вищою за відповідні се-
редні показники розвитку територій цієї 
групи [2]. 

Державні програми продовольчої допо-
моги малозабезпеченим, а також поповнення 

й оновлення державних матеріальних продо-
вольчих резервів спроможні активізувати ін-
вестиційний попит в аграрному секторі еко-
номіки через передавальний механізм 
мультиплікативно-акселеративного контуру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Економічний механізм інвестиційного забезпечення сталого розвитку аграрного 
виробництва в умовах зростання відкритості національної економіки 

 

Попередньо проведені розрахунки до-
зволили з’ясувати, що при кожному зростанні 
реальних обсягів кінцевого продовольчого 
попиту на 1%, реальні інвестицій у виробни-
цтво сільськогосподарської продукції для 
внутрішнього ринку зростають на 1,05%. За 

розрахунками Інституту аграрної економіки, 
для розвитку сільського господарства Укра-
їни необхідно від 75 млрд грн. інвестицій що-
року [3].  

Нами було розраховано актуальний де-
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становить 115,9 млрд грн. Якщо припустити, 
що він може бути ліквідований у рамках од-
ного року, то індуційовані інвестиції у сіль-
ське господарство зростуть до 50,2 млрд грн. 
Тобто, лише за рахунок зростання ємності 
внутрішнього продовольчого ринку в частині 
попиту домогосподарств річна потреба в ін-
вестиціях для сільського господарства покри-
вається на 67%. Потенціал ліквідації значної 
частини дефіциту продовольчого попиту мі-
ститься у державних програмах продовольчої 
допомоги малозабезпеченим та соціально 
вразливим верствам населення: 

- безкоштовне і за пільговими цінами 
молоко та шкільні обіди для школярів; 

- молочні кухні для немовлят; 
- додаткове харчування для матерів-

одиначок, які годують груддю; 
- продовольча допомога домогосподарс-

твам з низькими доходами; 
- продовольча допомога безробітним, 

які стоять на обліку в Державній службі зай-
нятості та ін. 

Обов’язковою умовою надання таких 
допомог є адресність із перевіркою рівня до-
ходу та матеріальних статків. 

Потенціал ліквідації значної частини 
дефіциту продовольчого попиту міститься у 
державних програмах поповнення й онов-
лення державних матеріальних продоволь-
чих резервів. 

Серед передавальних механізмів непря-
мої інвестиційної політики додаткову увагу 
ми хотіли б звернути на чотири її елементи – 
судова реформа та припинення рейдерства, 
використання формальних інструментів 
СОТ для захисту внутрішнього ринку від не-
добросовісної конкуренції імпортерів, дотри-
мання Маастрихтських критеріїв, розвиток 
транспортної інфраструктури [4, 5]. 

Судова реформа та припинення рейде-
рства. Незадовільний рівень захисту прав 
приватної власності в українських судах на-
носить непоправну шкоду інвестиційному 
клімату, як в цілому в економці, так і в аграр-
ному секторі. Так, наприклад, гострою про-
блемою є земельне рейдерство [6]. Його нега-
тивним наслідком є низький рівень інтересу 
іноземних інвесторів до вітчизняної аграрної 
економіки та дефіцит інвестицій у галузях із 
тривалим терміном окупності капіталу (тва-
ринництво, багаторічні насадження тощо). 
Лише справедливі суди, як результат ефекти-
вної судової реформи, та безкомпромісна бо-
ротьба із незаконним відчуженням чужої вла-
сності стануть дієвим інструментом 
поліпшення інвестиційного клімату.  

Використання формальних  інструмен-
тів СОТ для захисту внутрішнього ринку від 
недобросовісної конкуренції імпортерів. Не-
добросовісною конкуренцією імпортерів вва-
жається демпінг та контрабанда. 

Відповідно до правил ҐАТТ (Стаття  I:1), 
товар вважається об’єктом демпінгу тоді, 
коли він вводиться у торговельний обіг іншої 
країни за ціною нижчою, ніж його нормальна 
вартість. Відповідно до правил ҐАТТ (Дода-
ток І, примітка 1 до Статті VI:1), демпінгом 
також вважається така торговельна практика 
експортерів, для якої не характерна суттєва 
різниця відповідних внутрішніх та зовнішніх 
цін, але аналогічна «класичному» демпінгу. 
Це – прихований демпінг, непрямий демпінг 
і вторинний демпінг [7, с. 56-57]. Крім антиде-
мпінгових дій, ҐАТТ передбачає також засто-
сування країнами компенсаційних заходів 
проти іноземних виробників, діяльність яких 
субсидується державою. Це відображено в 
Статтях VI і XVI ҐАТТ, а правила та проце-
дури захисту від субсидованого імпорту ви-
значаються спеціальною Угодою про субсидії 
і компенсаційні заходи [6, с. 58]. Для обме-
ження доступу до ринку з метою захисту вну-
трішнього виробника від шкоди, яка може 
бути спричинена імпортом сільськогосподар-
ської продукції, можуть вживатися загальні 
захисні заходи, передбачені Статтею ХІХ 
ҐАТТ та Угодою про захисні заходи, і спеціа-
льні захисні заходи (Угода про сільське госпо-
дарство, Стаття 5) [7, с. 230]. 

Дотримання Маастрихтських критеріїв. 
Маастрихтський договір (договір про утво-
рення ЄС), виділяє 5 критеріїв для країн-пре-
тендентів на вступ до ЄС: дефіцит держав-
ного бюджету не має перевищувати 3% ВВП; 
державний борг повинен складати менше 
60% ВВП; держава впродовж 2 років повинна 
брати участь у механізмі валютних курсів та 
підтримувати курс національної валюти в за-
даному діапазоні; рівень інфляції не має пе-
ревищувати 1,5% середнього значення трьох 
країн-учасниць ЄС з найбільш стабільними 
цінами; довгострокові відсоткові ставки по 
державним облігаціям не мають перевищу-
вати 2% середнього значення відповідних ста-
вок у країнах з найнижчою інфляцією [8]. 

Розвиток транспортної інфраструктури 
сприятиме зниженню вартості та скоро-
ченню часу перевезень агропродовольчої 
продукції. Це сприятиме залученню інвести-
цій у сільське господарство та промислову пе-
реробку. 

Інвестиційна політика в рамках держа-
вно-приватного партнерства – це потужний 



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії  
суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 1 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 58 ~ 

інструмент відновлення довіри до держави та 
реалізації масштабних інфраструктурних 
проектів. В порядку пріоритетності, на нашу 
думку, на першому місці знаходиться відро-
дження та розвиток соціальної інфраструк-
тури сільських територій. Його фінансу-
вання має здійснюватися шляхом дольової 
участі держави, місцевої громади та агроком-
паній. Суттєве підвищення побутових зруч-
ностей, культурного й медичного обслугову-
вання, транспортного сполучення з 
найближчим адміністративним центром та 
інші подібні перетворення, спроможні ство-
рити сприятливі умови для відродження де-
мографічного потенціалу сільських терито-
рій, який є головною умовою забезпеченості 
сільськогосподарського виробництва квалі-
фікованими трудовими ресурсами. 

Висновки. Створення районних служб 
ветеринарного та зоотехнічного сервісу. Од-
нією із причин зниження інтересу до інвесту-
вання та розвитку тваринницьких галузей є 

брак кваліфікованих кадрів із освітою ветери-
нарів та зоотехніків. Особливо відчутною 
дана проблема є у секторі особистих селянсь-
ких господарств. Такі служби можна створю-
вати на базі Відділів розвитку сільських тери-
торій та захисту довкілля районних 
державних адміністрацій. І передбачити, що 
спеціалісти даних служб надавали б свої пос-
луги на платній основі. Для цього доцільно 
було б розробити районні плани штучного 
запліднення тварин в особистих господарст-
вах населення та сільськогосподарських підп-
риємствах, які б дозволили упорядкувати ви-
їзди спеціалістів по сільських населених 
пунктах. 

Надання консультативних, дорадчих, 
інформаційних та інших навчальних послуг 
жителям села. Такі послуги можуть надава-
тися головними спеціалістами районних ор-
ганів влади, науково-педагогічними праців-
никами аграрних ЗВО жителям сільських 
територій на базі сільських та селищних рад. 
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Abstract. 
Danko Y.I., Lagodiienko N.V., Turlenko N.V. Investment mechanism for sustainable development of ag-

ricultural production. 
Introduction. The lack of investment is one of the most essential problems, which slows down the progressive de-

velopment of domestic agricultural production, reduces its competitiveness in the domestic and foreign markets, causes 
unjustifiably low share of the added value and raw materials of foreign trade in agri-food products. Finally, without suffi-
cient investment, Ukrainian agricultural production is unable to enter the stage of sustainable development. However, the 
accumulation of destructive environmental and social factors, provided the use of traditional industrial technologies, may 
lead to catastrophic consequences in the field of agricultural production in the future. 

The purpose of this article is to study the institutional mechanism for ensuring the sustainable development of 
agricultural production. 

Results. Granting the status of free economic zones for agricultural production to depressed rural areas of Steppe 
and Polissya agroclimatic zones can create a positive investment motivation for both small and large organizational forms 
to invest in agricultural production in the area. State programs of food aid to the poor, as well as replenishment and renewal 
of state material food reserves, can stimulate investment demand in the agricultural sector of the economy. The development 
of transport infrastructure will help reduce the cost and reduce the time of transportation of agri-food products. This will 
help attract investment in agriculture and industrial processing, and increase household amenities, cultural and medical 
services, transport links to the nearest administrative center and other similar transformations, can create favorable condi-
tions for reviving the demographic potential of rural areas. 

Conclusions. Investment policy in the framework of public-private partnership is a powerful tool for restoring con-
fidence in the state and the implementation of large-scale infrastructure projects. In the order of priority, in our opinion, in 
the first place is the revival and development of social infrastructure in rural areas as well as the provision of advisory, 
consultative, informational and other training services to villagers.  

Key words: agricultural production, investments, investment mechanism, sustainable development, investment 
deficit, State Land Bank. 
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Сеник Ю. І. Методи матеріальної мотивації працівників молокопереробних підприємств. 
Вступ. З огляду на загальну інформованість щодо розробки КРІ для працівників різних сфер зайнятості 

левова частка наукових розробок спрямована на аналіз і впровадження даної системи в автомобілебудуванні, ме-
талургії та у сфері обслуговування, і вкрай мало публікацій присвячених харчовій промисловості, а точніше – 
молокопереробній. Тим не менш, харчова промисловість представляє особливий інтерес, оскільки вона одночасно 
намагається впоратися з низкою факторів, які не притаманні  іншим галузям, наприклад, короткий термін збе-
рігання сировини і готової продукції, жорсткі гігієнічні правила, сезонність, а також високий рівень поставок і 
невизначеність попиту. 

Метою статті є висвітлення одного з елементів поступу у розв’язанні проблеми ефективного управління 
трудовим потенціалом підприємств молокопереробного спрямування на основі використання ключових показни-
ків ефективності (КРІ) для дільниці фасування готової продукції. 
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Результати. У статті викладено загальну характеристику поняття мотивація працівника й ключові 
показники ефективності, які все частіше використовують у свої практиці підприємства для підвищення власної 
продуктивності при мінімальних затратах.   

На сьогоднішній день одним з ключових етапів виробництва молочних продуктів є процес їх фасування у 
тару для споживання. Незважаючи на автоматизацію цього процесу, центральне місце у забезпеченні продуктив-
ної роботи фасувального станка займає людина. Також у процесі фасування беруть участь люди, які упаковують 
готову продукцію на піддони, швидкість роботи яких, найчастіше, і визначає загальну продуктивність станка. 
У зв’язку з цим розроблено алгоритм інтенсифікації роботи цієї ланки виробництва, як етапу, що лімітує випуск 
молочної продукції на підприємстві. 

Висновки. Таким чином, КРІ є ефективним інструментом керівника, який дозволяє побудувати виробни-
цтво так, що поставлені цілі будуть досягнуті при використанні оптимального рівня ресурсів. Керівник, вико-
ристовуючи КРІ, визначає цілі для підрозділу й працівників на певний період, забезпечуючи ці підрозділи необхід-
ними ресурсами, і на основі цього вимагає досягнення узгоджених цілей. За допомогою цього інструменту не лише 
забезпечується досягнення бізнес-цілей, але й контролюється раціональне використання ресурсів компанії, отри-
мується необхідна статистична інформація, на основі якої можуть бути прийняті рішення щодо подальшого 
розвитку компанії, створюється інструмент управління ефективністю бізнесу. 

Ключові слова: мотивація, ключові показники ефективності, ефективність процесів, молокопереробне 
підприємство. 

 
 

Вступ. Незважаючи на автоматизацію 
виробничих процесів на багатьох ланках тех-
нологічного процесу головним елементом ді-
яльності виступає людина. Саме від персо-
налу у більшій мірі залежать термінальні 
показники готового продукту, якість обслуго-
вування обладнання, виконання поставлених 
цілей і планів. Таким чином, одним з першо-
чергових завдань вищого керівництва кож-
ного суб’єкта господарювання є розробка від-
повідної системи мотивації персоналу, яка 
забезпечить формування внутрішньої пот-
реби якісного виконання своїх обов’язків. Фо-
рмування системи винагород стимулює пра-
цівника до саморозвитку, забезпечує 
зростання як індивідуальних результатів, так 
і колективних показників і досягнення стра-
тегічних цілей [5]. На сьогоднішній день для 
досягнення описаної вище мети кожна ком-
панія визначає основні ключові показники 
ефективності - KPI, які в подальшому розпо-
діляються від керівництва компанії до рівня 
рядового співробітника. Все частіше пріори-
тетним показником стає творче, продукти-
вне, інтелектуальне ставлення працівника, 
спрямоване на досягнення високих показни-
ків діяльності підприємства [4].  

З огляду на загальну інформованість 
щодо розробки КРІ для працівників різних 
сфер зайнятості левова частка наукових роз-
робок спрямована на аналіз і впровадження 
даної системи в автомобілебудуванні, металу-
ргії та у сфері обслуговування [9] і вкрай мало 
публікацій присвячених харчовій промисло-
вості, а точніше – молокопереробній. Тим не 
менш, харчова промисловість представляє 
особливий інтерес, оскільки вона одночасно 
намагається впоратися з низкою факторів, які 
не притаманні іншим галузям, наприклад, 
короткий термін зберігання сировини й гото-
вої продукції, жорсткі гігієнічні правила, 

сезонність, а також високий рівень поставок і 
невизначеність попиту [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематику мотивації працівників 
підприємств за допомогою матеріальних і не-
матеріальних методів піднімали у своїх нау-
кових дослідженнях науковці, зокрема: 
Aramyan L.H., Lansink A.G.O., Van Der Vorst 
J.G. [1], Setijono D. і Dahlgaard J.J. [2], Ахмедов 
А.Е., Ахмедова О.І. [3], Вишнякова М. [4], За-
харченко В. [5], Миша В.П. [6], Ми-
чка С.Ю. [7], Панов М.М. [9] та інші. Розгля-
нуто загальні принципи формування КПІ 
для працівників компаній фінансового спря-
мування та сфери надання послуг, проте ґру-
нтовнішого дослідження потребують пи-
тання мотивації персоналу у молокопе-
реробному сегменті економіки нашої країни. 

Метою статті є висвітлення одного з 
елементів поступу у розв’язанні проблеми 
ефективного управління трудовим потенціа-
лом підприємств молокопереробного спря-
мування на основі використання ключових 
показників ефективності (КРІ) для дільниці 
фасування готової продукції. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Однією з ключових вимог до розви-
тку сучасного підприємства є екстенсивний 
спосіб збільшення ефективної продуктивно-
сті, що забезпечить розвиток компанії, збіль-
шить її прибутки при мінімальних матеріаль-
них затратах. Одним з інструментів 
досягнення цього є забезпечення мотивації 
персоналу до професійного розвитку й підт-
римання високопродуктивного темпу виго-
товлення продукції, що забезпечує ефекти-
вне використання ресурсів і організацію 
діючого кадрового резерву. Саме тому процес 
мотивування забезпечує отримання максима-
льного результату від використання наявних 
трудових ресурсів, що дозволяє збільшити 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Djoko%20Setijono
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jens%20J.%20Dahlgaard
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загальну результативність і прибутковість ді-
яльності виробничої системи [8, 10]. 

Мотивація - це основа трудового потен-
ціалу співробітника, а тому є одним з важли-
вих чинників ефективності праці [10]. У пси-
хології виділяють позитивну й негативну 
мотивацію. Позитивна мотивація полягає у 
прояві свідомої активності і працездатності і з 
паралельним розвитком позитивних емоцій і 
почуттів. Ці стимули допомагають праців-
нику покращити показники своєї трудової ді-
яльності, при цьому формується прагнення 
усвідомлено вирішувати поставлені завдання 
з метою отримання заслуженого заохочення. 
З огляду на світову практику багато організа-
цій застосовують саме такий стимул до ро-
боти, бо така мотивація найефективніше пра-
цює на благо підприємства [7]. 

Негативна мотивація спрямована на 
осуд роботи й ініціативності працівників, що 
веде до однієї з форм покарання не тільки в 
матеріальному плані, але й в психологічному 
або адміністративному. Співробітник боїться 
покарання, він прагне уникнути невдачі, що 
зумовлює виникнення негативних емоцій, які 
проявляються у небажанні працювати в цій 
організації або страхом перед відповідальні-
стю і, відповідно, її уникнення. Такі зміни у 
психологічному стані працівників знижують 
рівень їхньої ініціативності та загалом обме-
жують розвиток підприємства. 

В умовах ринку зростає роль праців-
ника як особистості, у зв'язку з цим модифі-
кується пропорція стимулів і потреб, на які 
впливає мотивація персоналу. Будь-яка сис-
тема мотивації працівників компанії опира-
ється на матеріальні (фінансові) і нематеріа-
льні (не фінансові) механізми заохочення, 
хоча чіткої межі між ними немає [3]. 

На сьогоднішній день одним з ключо-
вих етапів виробництва молочних продуктів 
є процес їх фасування у тару для споживання. 
Незважаючи на автоматизацію цього про-
цесу, що дозволяє випускати продукт з відпо-
відними показниками безпеки та з регламен-
тованими значеннями ваги, людина займає 
центральне місце у забезпеченні продуктив-
ної роботи фасувального станка. Адже, окрім 
самого процесу фасування оператор здійс-
нює ряд інших процесів, які не відносяться до 
продуктивного часу роботи станка, але вхо-
дять у загальний час роботи обладнання: 

• встановлення дати маркування проду-
кту; 

• налаштування чи переналаштування 
лінії фасування під  тару для споживання; 

• встановлення пакувального матеріалу 
– HDPE пляшка чи РЕ плівка; 

• встановлення термозбіжної плівки для 
формування групової упаковки;  

• процес санітарної обробки. 
Також у процесі фасування беруть уч-

асть люди, які упаковують готову продукцію 
на піддони, швидкість роботи яких, найчас-
тіше, є лімітуючим фактором у загальній про-
дуктивності станка. Це обумовлено фізіологі-
чним аспектом – фізичною втомою, 
психологічним аспектом – монотонністю ро-
боти і економічним аспектом – рівень заробі-
тної плати цих працівників є найнижчим у 
виробничій дільниці. 

Для будь-якої компанії є два визначаль-
них фактори: якість роботи та її продуктив-
ність. Будь-який керівник завжди ставить собі 
за мету підвищити цих два показники з міні-
мальною затратою ресурсів і максимальним 
кінцевим результатом. Незважаючи на сві-
тову практику у використанні як нематеріа-
льних, так і матеріальних методів мотива-
ції, [6] запропонована нами модель ґрунту-
ється лише на матеріальній винагороді. 

Побудова системи мотивації працівни-
ків дільниці фасування готової продукції має 
такий алгоритм: 

1. Аналіз наявної ефективності роботи фа-
сувального станка. Для цього необхідно прове-
сти збір інформації про час фасування кож-
ного продукту та, відповідно, кількість 
розфасованого продукту за цей час. 
Відповідно, продуктивність станка матиме 
розмірність шт./год. і становитиме: 

𝑊станка =
кількість продукції,шт

час фасування,год
        (1) 

2. Порівняння отриманих даних з паспорт-
ними показниками для цього фасувального станка. 
На цьому етапі відбувається порівняння даних 
і встановлення мінімальних і максимальних 
значень продуктивності роботи станка. Ці зна-
чення встановлюються, не лише ґрунтуючись 
на теоретичних даних, а й обумовлюються те-
хнічним станом обладнання, укомплектовані-
стю змін і видом продукту, а точніше його в’яз-
кістю. Так, для прикладу розглянемо станок 
Index 6, який забезпечує фасування продукції 
у різні види пляшки (табл. 1). 

3. Розробка преміальної частини для пра-
цівників виробничої дільниці відповідно до 
специфіки й відповідальності їхньої професії. 

3.1. Премія оператора фасувального 
станка за зміну визначається відповідно до 
показника продуктивності роботи станка згі-
дно формули 1. 
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Таблиця 1  
Теоретичні показники продуктивності роботи фасувального станка 

Продукт 
Продуктивність, шт./год. Паспортні показ-

ники роботи ста-
нка, шт./год. 

Продуктивність для 
1% премії 

мінімальна 
(min) 

максимальна 
(max) 

Кефір термостатний 0,9 кг 4600 5000 
6000 

4 
Йогурт 0,58 кг 3500 4000 5 
Йогурт 0,87 кг 3500 4000 5 

Відсоток премії розраховується за фор-
мулою із використанням показників, вказа-
них в таблиці вище: 

Р,премія % =
Пр−ть лінії за зміну –min значення пр−ті

кількість
штук

годину
 для 1% премії

  (2) 

Приклад розрахунку: 

 премія,% =
4200

шт

год
−4000

шт

год

4 
штуки

годину
 

= 50%     (3) 

При цьому розрахунок проводиться за 
кожним окремим продуктом, який виготов-
лявся на фасувальній лінії із визначенням 
його частки в загальному розмірі премії: 

𝑊 =
кількість окремого продукту,шт

загальна кількість розфасованої продукції,шт
     (4) 

Таким чином розрахунок кінцевого по-
казника кількості преміальної частини за 
зміну проводиться за формулою: 

𝛴𝑃премія,% =  (Р1,% × 𝑊1) +  (Р2,% × 𝑊2)+.. 

. + (Р𝑛,% × 𝑊𝑛) (5) 
Наприклад, 𝛴𝑃премія,% = (75% ∙ 0,27) +

(43% ∙ 0,33) + (56% ∙ 0,4) = 56,84%. 
3.2. Преміальна частина укладальника-

пакувальника фасувального станка за зміну 
також визначається відповідно до показника 
продуктивності роботи станка згідно фор-
мули 1, а її розмір визначатиметься форму-
лою 2. Якщо ж працівник впродовж зміни 
працював на декількох фасувальних лініях, 
тоді його премія буде пропорційна вкладу 
часу роботи на кожній лінії. Тоді цей показ-
ник встановлюється згідно формули: 

𝑊 =
час роботи на одній лінії,год

загальний час роботи на дільниці,год
         (6) 

Використовуючи формулу 5, розрахо-
вується премія працівника за всю зміну. 

3.3. Порядок розрахунку премії праців-
никам інших професій, таких як змінний 
бригадир, налагоджувальник устаткування у 
виробництві харчової продукції, старший 
оператор лінії у виробництві харчової проду-
кції, робітник з обслуговування устаткування 
лінії розливу молочної продукції, водій елек-
тровізка, комірник здійснюється шляхом усе-
реднення розміру премії операторів фасува-
льних станків за місяць згідно формули: 

Р,% =
ΣР,%операторів

𝑛кількість операторові
                    (7) 

4. Окрім преміальної частини КРІ по-
винно містити положення про депремію-
вання: 

4.1. При наявності скарги на зовнішній 
вигляд фасованої продукції чи її безпечність 
від складу готової продукції чи торгівлі, пре-
мія не нараховується по партії продукції, на 
яку отримано скаргу; 

Такий алгоритм розрахунку КРІ дозво-
ляє також ефективно оцінювати роботу як са-
мого фасувального станка - його технічне за-
безпечення, так і працівників на дільниці, а 
встановлення «опорних точок», наприклад, 
базовий показник – від 0 до 39%, норма – від 
40% до 79%, мета – від 80% до 100%, дозволить 
оперативніше проводити аналіз. Також вста-
новлення простих вимірних значень цілей 
допомагають працівникам розуміти, яких 
саме результатів від них очікують. 

Окрім цього, впровадження КРІ такого 
типу є хорошим інструментом для аналізу 
можливостей випуску продукції компанією, 
адже при збільшенні асортиментного ряду чи 
при зростанні кількості замовлень, перед під-
приємством постане питання щодо напрямку 
перебудови виробничих ліній. Маючи циф-
рові дані про ефективність роботи машини 
та, відповідно, спроможність працівників ді-
льниці виконати роботу, буде обраний інтен-
сивний або екстенсивний шлях розвитку [2]. 

Ще одними важливими наслідками 
впровадження КРІ такого типу будуть: 

• формування згуртованості колективу; 
• розвиток лідерських якостей опера-

тора фасувального станка; 
• самоаналіз своєї роботи кожним праці-

вником; 
• аналіз та, за потреби, коректування ро-

боти інших працівників зміни; 
• дисциплінованість в роботі; 
• створення і удосконалення алгоритму 

дій кожного працівника на дільниці;  
Висновки. Таким чином, КРІ є ефекти-

вним інструментом керівника, який дозволяє 
побудувати виробництво так, що поставлені 
цілі досягатимуться при використанні опти-
мального рівня ресурсів. Керівник, викорис-
товуючи КРІ, визначає цілі для підрозділу й 
працівників на певний період, забезпечуючи 
ці підрозділи необхідними ресурсами, і на ос-
нові цього вимагає досягнення узгоджених 
цілей. За допомогою цього інструменту не 
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лише забезпечується досягнення бізнес-ці-
лей, але й контролюється раціональне вико-
ристання ресурсів компанії, отримується не-
обхідна статистична інформація, на основі 

якої можуть бути прийняті рішення щодо по-
дальшого розвитку компанії, створюється ін-
струмент управління ефективністю бізнесу. 
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Abstract. 
Senyk Yu. Methods of material motivation of employees of dairy enterprises. 
Introduction. Given the general awareness of the development of KPI for workers in various fields of employment, 

the lion's share of research is aimed at analyzing and implementing this system in the automotive, metallurgy and service 
sectors and very few publications on the food industry, and more precisely - dairy. However, the food industry is of partic-
ular interest because it simultaneously tries to cope with a number of factors that are not specific to other industries, such 
as short shelf life of raw materials and finished products, strict hygiene rules, seasonality, and high supply and uncertainty 
of demand. 

The purpose of the article is to highlight one of the elements of progress in solving the problem of effective manage-
ment of labor potential of dairy enterprises based on the use of key performance indicators (KPI) for the area of packaging 
of finished products. 

Results. The article outlines the general characteristics of the concept of employee motivation and key performance 
indicators, which are increasingly used in the practice of enterprises to increase their own productivity at minimal cost. 

Today, one of the key stages of dairy production is the process of packing them in consumer packaging. Despite the 
automation of this process, the central place in ensuring the productive operation of the packing machine is occupied by 
man. Also, in the process of packaging involved people who pack the finished product on pallets, the speed of which, most 
often, determines the overall performance of the machine. In this regard, an algorithm has been developed to intensify the 
work of this stage of production as a limiting stage of dairy production at the enterprise. 

Conclusions. KPI is an effective management tool that allows you to build production so that the goals will be 
achieved using the optimal level of resources. The manager, using KPI, sets goals for the unit and employees for a certain 
period, providing these units with the necessary resources, and on this basis requires the achievement of agreed goals. This 
tool not only ensures the achievement of business goals, but also controls the rational use of company resources, obtains the 
necessary statistical information on the basis of which decisions can be made on the further development of the company, 
creates a business efficiency management tool. 

Key words: motivation, key efficiency indicators, process efficiency, milk processing enterprise. 
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АРХІТЕКТОНІКА МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛЯННЯ МАРКЕТИНГОМ І ЗБУТОМ В АГРАРНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 
 

Устік О. М., Гіржева О. М. Архітектоніка механізму інформаційної підтримки стратегічного 
управляння маркетингом і збутом в аграрному підприємстві. 

Вступ. Ефективність запровадження і використання в процесі маркетингу та збуту аграрного підприєм-
ства інформаційних систем і технологій є одними з основних чинників, що впливають на збільшення його конку-
рентоспроможності через підвищення рівня гнучкості та ступенів використання його маркетингового потенці-
алу, тобто через покращення маркетингової і збутової активності аграрного підприємства. 

Мета. Метою статті є формування принципів інформаційної підтримки стратегічного управління ма-
ркетингом і збутом в аграрному підприємстві та на їх основі розробки архітектоніки організаційно-економічного 
механізму даного процесу.  

Методологія дослідження. У статті використано метод аналізу й синтезу, абстрактно-логічний, мо-
нографічний, спостереження, вибірки та групування, узагальнення і порівняльного аналізу, логіко-структурного 
й графічного моделювання. 

Результати. Обґрунтовано принципи побудови системи інформаційного маркетингового забезпечення ді-
яльності підприємства. Запропоновано схему функціонування системи збору та використання маркетингової 
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інформації аграрного підприємства. Розкрито структуру інформаційного маркетингового забезпечення підпри-
ємства з деталізацією його складових: зовнішньої маркетингової інформації та внутрішньої маркетингової інфо-
рмації. Запропоновано авторську архітектоніку організаційно-економічного механізму інформаційної підтримки 
стратегічного управління маркетингом і збутом в аграрному підприємстві. 

Висновки. Всі потоки інформації, що циркулюють між суб’єктами відповідної сфери діяльності, форму-
ють систему маркетингово-збутової інформації, що складає собою комплекс всіх отриманих, проаналізованих і 
оброблених даних, що використовуються сукупно та залежать один від одного. Система маркетингової інформа-
ції може коректно сформуватися та оптимально функціонувати лише за умови поєднання всіх компонентів, їх 
взаємозв’язків і повного обсягу інформації, що виникає на кожному з проміжних етапів. Важливим моментом є 
наявність обов’язкового зворотного зв’язку системи з кожним із компонентів – після використання інформації 
система її оброблює та оптимізує і надає в якості зворотного зв’язку для подальшого впровадження такої інфор-
мації до діючого обігу інформаційних потоків. 

Ключові слова: інформація, стратегічне управління, маркетинг, збут, архітектоніка, організаційно-еко-
номічний механізм.  

 
 

Вступ. Ефективність запровадження і 
використання в процесі маркетингу та збуту 
аграрного підприємства інформаційних сис-
тем і технологій є одними з основних чинни-
ків, що впливають на збільшення його конку-
рентоспроможності через підвищення рівня 
гнучкості й ступенів використання його мар-
кетингового потенціалу, тобто через покра-
щення маркетингової та збутової активності 
аграрного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Науково-практична проблема обґрунту-
вання організаційно-економічних засад під-
вищення результативності маркетингово-
збутової діяльності суб’єктів господарювання 
завжди була у спектрі уваги відомих науков-
ців. Можна виокремити таких вітчизняних 
науковців, які займалися цим питанням в 
контексті інформаційного забезпечення уп-
равління маркетингом і збутом підприємств: 
М.І. Бєлявцев, М.М. Беспята, Ю.І. Данько, 
О.О. Єранкін, Ю.О. Зайцев, О.О. Краснору-
цький, М.Ф. Кропивко, О.В. Мандич, 
О.В. Степаненко, Г.Н. Солнцева, Г.Л. Смолян, 
А.М. Савчук та ін. 

Метою статті є формування принципів 
інформаційної підтримки стратегічного уп-
равління маркетингом і збутом в аграрному 
підприємстві та на їх основі розробки архіте-
ктоніки організаційно-економічного механі-
зму даного процесу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ефективне використання наявної 
маркетингової інформації можливе лише за 
умови формування інформаційної системи 
щодо маркетингу, необхідність формування 
якої пов’язана з сучасною концепцією марке-
тингової діяльності.  

Побудова системи інформаційного ма-
ркетингового забезпечення діяльності підп-
риємства, на наш погляд, має бути заснована 
на реалізації таких основних принципів: 

- забезпечення інтеграції функцій мар-
кетингової діяльності в єдину систему 

управління підприємством. Реалізація такого 
принципу пов’язана з концепцією інтегрова-
ного маркетингу, що передбачатиме впрова-
дження маркетингових функцій по всіх скла-
дових ланцюга створеної вартості (по 
горизонталі), а також по ієрархічним рівням 
менеджменту (по вертикалі);  

- реалізації головних вимог до повноти 
та якості маркетингової інформації. Аналіз 
основних вимог до маркетингової інформації 
має здійснюватися на основі її ієрархічного та 
функціонального структурування, розробки 
методики оцінки якості, створення моделей і 
алгоритмів прийняття рішень;  

- забезпечення процесної організації си-
стеми. Система інформаційного забезпе-
чення формування маркетингової діяльності 
є частиною загальних систем інформацій-
ного забезпечення підприємств.  

- обліку й узгодження інтересів всіх іс-
нуючих учасників. Тут мова йде не тільки про 
взаємодії між підрозділами та всередині них, 
але й про інформаційну відкритість і інфор-
маційну взаємодію з партнерами по бізнесу 
та кінцевими споживачами.  

Орієнтація на чинники зовнішнього се-
редовища та міжфункціональна координація 
є характеристиками маркетингової орієнтації 
аграрного підприємства. 

Формування систем маркетингової ін-
формації представлено на рис. 1. Як бачимо з 
рис. 1, система маркетингової інформації 
сформована на основі її головних компонен-
тів: виробничої, комерційної, фінансової, 
інноваційної інформації. Формування систем 
маркетингової інформації відбувається у 
процесах встановлення зв’язків у дії її основ-
них компонентів. Зв’язок та обмін маркетин-
говою інформацією здійснюють безпосеред-
ньо суб’єкти аграрної сфери діяльності. 
Наприклад, виробництво й обіг виробничої 
маркетингової  інформації запроваджують 
суб’єкти – аграрні виробники продукції, та 
суб’єкти – переробники аграрної продукції. 
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Вони виробляють і обмінюються маркетинго-
вою інформацією для вигідної реалізації своїх 
інтересів і передають частину власної наявної 
інформації, що набуває рис комерційної – 
тобто це прогнозована інформація щодо об-
сягу виробництва, якості та стандартів. 

Обіг комерційної маркетингової інфор-
мації здійснюють суб’єкти сфери обігу. Які в 
свою чергу оброблюють, доповнюють і пере-
дають інформацію щодо динаміки й тенден-
цій зміни ціни, щодо характеру укладених 
угод, оптимальних умов розміщення фінан-
сів до суб’єктів фінансової сфери. Суб’єкти 
фінансової сфери, обробляючи отриману ма-
ркетингову інформацію, додаючи дану інфо-
рмацію про фінансування інноваційної дія-
льності й наукових розробок, купівлю 
об’єктів інтелектуальної власності, передають 
її у процесі зв’язку до фінансової та іннова-
ційної сфери. Суб’єкти інноваційної сфери, 
спираючись на отримані та оброблені дані, 
виробляють і надають інформацію про інно-
вації та інформацію щодо результатів 

впровадження інновацій у виробництво. Всі 
потоки маркетингово-збутової інформації, 
що утворюються між суб’єктами відповідних 
сфер діяльності, формують систему, що являє 
собою комплекс всіх отриманих, проаналізо-
ваних і оброблених маркетингових і збутових 
даних, що використовуються в сукупності та 
залежатимуть один від одного. Звідси можна 
відзначити, що система маркетингово-збуто-
вої інформації зможе коректно сформуватись 
і оптимально функціонувати лише за умов 
поєднання всіх її компонентів, взаємозв’язків 
і належного обсягу інформації, що форму-
ється на кожному з проміжних етапів. Інфор-
маційне маркетингове забезпечення склада-
ється з двох головних блоків – це зовнішня і 
внутрішня маркетингова інформація підпри-
ємства. Зовнішня маркетингова інформація – 
надходить на підприємства з зовнішніх дже-
рел і не може бути отриманою із маркетинго-
вої інформації про внутрішні результати ви-
робничої діяльності підприємств в повному 
обсязі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема функціонування системи збору й використання маркетингової  
інформації аграрного підприємства 

Джерело: власна розробка автора 

Зовнішня маркетингова інформація 
складається з:  

- наукових винаходів, які включають в 
себе: нові запатентовані способи й засоби 

виробництва й реалізації продукції, ринок 
наукової продукції – тобто останні технології 
та винаходи, що пропонуються авторами на 
ринку у вільному продажу, нові сорти і 
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гібриди, що на рівень кращі за попередніх і 
приносять більшу вигоду для підприємств-
виробників і зберігальників; також дані ана-
лізу ринку – мається на увазі результати ана-
лізу, що проводиться провідними експертами 
та має велику цінність для планування май-
бутньої діяльності підприємства; 

- інформації про посередників – тобто 
маємо оцінити прагнення посередників до 
придбання окремих сортів, дельту в цінах від 
придбання продукції до реалізації її через ка-
нали посередників, інформацію про нових 
перевізників, нові склади та ціни на переве-
зення та зберігання продукції, та інформацію 
від посередників про стан конкурентів та їх 
суб’єктивну оцінку стану підприємств-вироб-
ників і переробників; 

- інформації про споживачів – необхі-
дно мати інформацію про уподобання спо-
живачів, їх купівельну спроможність – для 
орієнтації підприємства на відповідно низь-
кий чи високий рівень якості виробленої про-
дукції, пов’язаний із витратами на її виробни-
цтво для планування діяльності підприємства 
на майбутній період; 

- інформації про замовників. Від замовни-
ків бажано отримувати дані про майбутні заку-
півлі продукції для складання плану виробниц-
тва, а також ф’ючерсну маркетингову інформа-
цію для планування ціни реалізації та розраху-
нків майбутнього прибутку підприємств; 

- інформації від консалтингових аген-
цій: вона має бути повною та детальною, тому 
що найчастіше підприємства купують цю ін-
формацію за власні фінансові ресурси й ма-
ють відпрацювати її вартість; 

- інформації з опублікованих офіцій-
них джерел: вона має бути проаналізованою і 
врахованою в поточній діяльності та при пла-
нуванні, має включати в себе аналіз публіка-
цій ЗМІ, прийнятих і проектів законів і нор-
мативних актів, аналіз існуючих досліджень, 
рекламних компаній основних конкурентів і 
звітів урядових структур в галузі діяльності 
підприємств. Результати такого аналізу ма-
ють вчасно враховуватись в поточному кори-
гуванні виробничо-комерційної діяльності 
підприємств та стратегічних планах. 

Наступним базовим блоком маркетин-
гового інформаційного забезпечення підпри-
ємств є внутрішня інформація. Внутрішня 
маркетингова інформація – інформація, що 
надходить із середини підприємств, на яку 
спирається процес коригування виробництва 
та організації маркетингової діяльності на аг-
рарному підприємстві. Вона в свою чергу 
включатиме: 

- періодичні звіти підрозділів, які скла-
даються з огляду загального стану підпри-
ємств, орієнтації на той чи інший вид товару 
та пошук, на вчасне «винайдення» слабких 
місць підприємств; 

- поточні маркетингові інформаційні 
звіти включають: інформацію щодо суттєвих 
подій всередині підприємства, стан окремих 
виробничих підрозділів і моніторингу поточ-
ної діяльності. Цей блок маркетингової інфо-
рмації представлено для здійснення функцій 
маркетингового контролінгу в поточній дія-
льності для недопущення відхилень від вико-
нання планів; 

- результати власних досліджень. Вони 
мають включати аналіз обсягів ринку й мож-
ливості вільних ніш, що додатково можуть за-
йняти підприємства на ринку; аналіз і мож-
ливість оптимізації виробничих потужностей 
і кваліфікації персоналу підприємств; імідж 
підприємств та оцінку результативності про-
ведених рекламних компаній,  тобто збіль-
шення обсягів продажів за рахунок окремих 
дій, що відбулись відповідно стратегічного 
маркетингового плану підприємства; 

- аналіз комерційної маркетингової ін-
формації включатиме аналіз існуючої та по-
тенційної клієнтської бази та способів її роз-
ширення; оцінку власної конкуренто-
спроможності та виробничого потенціалу 
підприємств; аналіз ризиків в діяльності під-
приємств і складання ймовірних прогнозних 
напрямів подальшої присутності на ринку. 

Найважливішим, на нашу думку, є мо-
мент представлення структури з графічно ві-
дображеним зворотним зв’язком за інформа-
ційними маркетинговими потоками. Тобто, 
ми вважаємо, що будь-яка маркетингова ін-
формація, що надходить на аграрне підпри-
ємство, є освоєною, тільки за умов відпрацю-
вання зворотних зв’язків, тобто зворотної 
реакції на отримані маркетингові дані на ко-
жному етапі, і, відповідно, коригування мар-
кетингового інформаційного потоку та його 
вплив на діяльність підприємств на всіх пода-
льших етапах переробки та запровадження 
інформації на підприємстві. Практичною зо-
внішньою маркетинговою інформацією для 
підприємств буде виступати внутрішня інфо-
рмація систем інформаційного забезпечення 
маркетингової діяльності, тобто по суті така 
система буде включати в себе весь комплекс 
необхідної підприємствам маркетингової ін-
формації для здійснення діяльності та прий-
няття стратегічних управлінських рішень.  

Розглядаючи організаційно-економіч-
ний механізм функціонування системи 
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маркетингової інформації на аграрному під-
приємстві, видно, що формування інформа-
ційних систем на підприємствах включає 
компоненти, що вже були проаналізовані 
вище (рис. 2).  

Його визначатимуть зовнішні та внутрі-
шні фактори. До зовнішніх чинників, що фо-
рмують систему належать: держава; суб’єкти 
інфраструктури; виробники аграрної проду-
кції; споживачі; науково-дослідні установи; 
дорадницькі структури; фінансові установи.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 2. Організаційно-економічний механізм інформаційної підтримки стратегічного 
управляння маркетингом і збутом в аграрному підприємстві 

Джерело: власна розробка автора 
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Вони діють на формування систем за 
допомогою таких засобів: фактичне укла-
дання торгівельних угод, нормативно-пра-
вові та законодавчі акти, програми міжнарод-
ної технічної підтримки, програми 
державної підтримки, географічна та това-
рна структура попиту, консультаційні пос-
луги, стратегічна інформація, результати на-
уково-дослідної роботи. Всі ці засоби 
формують сукупність опосередкованого 
впливу зовнішніх маркетингових факторів на 
формування систем маркетингової інформа-
ції на підприємствах. 

Але не менш важливим у механізмі фо-
рмування систем маркетингової інформації є 
вплив внутрішніх чинників, що створюють 
складові внутрішнього економічного механі-
зму аграрного підприємства, серед яких: ор-
ганізаційно-економічна структура підприєм-
ства, система оцінки та контролю, 
мотиваційний механізм, система управління, 
нормативна база підприємства, внутрішня ін-
фраструктура.  

Елементи внутрішнього механізму аг-
рарних підприємств формують систему мар-
кетингової інформації, при цьому використо-
вуючи такі інструменти: бізнес-планування, 
звіти підрозділів, структура комерційних під-
розділів, внутрішня логістика, структура та 
довжина каналів товаророзподілу. Дана стру-
ктура організаційно-економічного механізму 
формування систем маркетингової інформа-
ції найбільше й повніше відображатиме про-
цес її формування безпо-середньо на аграр-
ному підприємстві, а також  відображатиме 

взаємний вплив чинників, спрямований від-
повідними засобами на окремий компонент 
систем, що вивчаються. 

Аналітичні та монографічні методи 
дослідження довели, що значна частка аг-
рарних підприємств суттєво обмежені фун-
кціоналами стратегічного планування че-
рез нехтування відповідним 
навантаженням управлінців, спеціалістів і 
виробничих підрозділів при формуванні 
переліку функціональних обов’язків. В да-
ному контексті значно знижується ефекти-
вність навіть обґрунтованих стратегічних 
проектів маркетингово-збутової діяльності. 

Висновки та перспективи подальших 
розвідок. Всі потоки інформації, що цирку-
люють між суб’єктами відповідної сфери дія-
льності, формують систему маркетингово-
збутової інформації, що складає собою ком-
плекс всіх отриманих, проаналізованих і об-
роблених даних, що використовуються суку-
пно та залежать один від одного. Звідси 
стверджуємо, що система маркетингової ін-
формації може коректно сформуватися та оп-
тимально функціонувати лише за умови по-
єднання всіх компонентів, їх взаємозв’язків і 
повного обсягу інформації, що виникає на 
кожному з проміжних етапів. Також важли-
вим моментом є наявність обов’язкового зво-
ротнього зв’язку системи з кожним із компо-
нентів – після використання інформації 
система її оброблює та оптимізує і надає в 
якості зворотнього зв’язку для подальшого 
впровадження такої інформації до діючого 
обігу інформаційних потоків.
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Abstract. 
Ustik T., Hirzheva O. Architectonics of the mechanism of information support of strategic management 

of marketing and sales in the agricultural enterprise.  
Introduction. The effectiveness of the introduction and use in the marketing and sale of agricultural enterprises of 

information systems and technologies are one of the main factors influencing its competitiveness by increasing the level of 
flexibility and the degree of use of its marketing potential, ie by improving marketing and sale activities of agricultural 
enterprises. 

The purpose of the article is to form the principles of information support of strategic management of marketing 
and sales in an agricultural enterprise and on their basis to develop the architecture of the organizational and economic 
mechanism of this process. 

Research methodology. The article uses the method of analysis and synthesis, abstract-logical, monographic, ob-
servation, sampling and grouping, generalization and comparative analysis, logical-structural and graphical modeling. 

Results. The principles of building a system of information marketing support of the enterprise are substantiated. 
The scheme of functioning of the system of collection and use of marketing information of the agrarian enterprise is offered. 
The structure of information marketing support of the enterprise with detailing of its components is revealed: external 
marketing information and internal marketing information. The author's architectonics of the organizational and economic 
mechanism of information support of strategic management of marketing and sales in the agricultural enterprise is offered. 

Conclusions. All information flows, circulating between the subjects of the relevant field of activity, form a system 
of marketing and sales information, which is a common set of all received, analyzed and finished data, which are used 
together and depend on one. The marketing information system can correctly form and function optimally only to combine 
all the components, their interaction between users and the full amount of information at each of the different stages. An 
important point is to create mandatory feedback systems with each of the components - after using the information system, 
its production and optimization and provision as feedback for further implementation of such information before the current 
visit of information flows. 

Key words: information, strategic management, marketing, sales, architectonics, organizational and economic 
mechanism. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ 

 

 

Лепейко Т.І. Використання маркетингових стратегій щодо залучення інвестицій диверсифікова-
ними підприємствами України. 

Вступ. Характеристики сучасного стану української економіки створюють умови, за яких існує невизна-
ченість щодо отримання очікуваного кінцевого результату від вкладених коштів. Переконання інвесторів вкла-
дися в капітал сучасних багатогалузевих підприємств вимагає здатності будувати та підтримувати репута-
ційні та маркетингові відносини. 

Мета роботи – дослідити й обґрунтувати ефективність використання маркетингових стратегій дивер-
сифікованого підприємства щодо їх інвестиційної діяльності у сфері більш ефективного залучення фінансування 
на різних фондових ринках, у банківському секторі, щодо прямих інвестицій і реінвестування власних коштів.  

Результати На сьогоднішній день економічна діяльність здійснюється диверсифікованими підприємст-
вами виключно на основі загальних тенденцій у виявленні позитивних темпів зростання фінансових показників 
підприємства. Завдяки реалізації маркетингових стратегій можна перейти на інший рівень ефективності залу-
чення фінансування. Існує також проблема оперативних рішень на рівні самого диверсифікованого підприємства. 
Більш прагматичною причиною вивчення диверсифікації сучасних підприємств є те, що корпоративні менеджери 
вирішують проводити активну диверсифікацію для росту бізнесу та переорієнтації своєї фірми. Крім того, ке-
рівники підприємств стикаються з рішеннями щодо інвестицій власних і позикових коштів у декількох бізнесах, 
в яких вони ведуть діяльність. Емпіричні докази того, як такі рішення працювали в минулому, можуть бути 
корисними при стратегічному плануванні інвестиційної діяльності. Оцінка конкретних витрат і переваг також 
може бути корисною для інвесторів і регуляторних органів. Це дослідження показало, що ці стратегії наділені 
достатніми силами для пошуку нових можливостей серед інвесторів, спрямованих на довгострокові інвестиції. 

Висновки В ході дослідження ефективності діяльності диверсифікованих підприємств було проаналізовано 
маркетингові інструменти, які допомагають залучати інвесторів. Насамперед були проаналізовані стратегії дов-
гострокових інвесторів. Встановлено взаємозв'язок між ефективністю маркетингу з точки зору діяльності із 
залучення споживачів товарів і послуг підприємства та зацікавленістю інвесторів в них. Встановлено, що серед 
інвестиційного середовища існує знижка на вартість бізнесу диверсифікованих підприємств. Початкові спроби 
пояснити знижку, орієнтовану на конфлікти між підрозділами, що призвели до надмірного інвестування в підроз-
діли з невисокими перспективами та недоінвестування в підрозділи з високим рівнем, обумовили некоректний 
погляд на проблему, а саме: необхідність тотального скорочення витрат на всі підрозділи, що також призвело до 
диспропорційного процесу розподілення коштів. Підприємства, які обрали диверсифікацію або були придбані ди-
версифікаторами по суті, відрізняються від односегментних підприємств. З точки зору балансу, дослідження га-
лузевих прикладів та економетричний аналіз зростання підприємства доводять, що внутрішні ринки капіталу є 
ефективними в перерозподілі ресурсів. 

Ключові слова: диверсифікація, інвестиційний маркетинг, підприємства, фінансові показники. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ринкова економіка, що передбачає 
свободу попиту і пропозиції, а разом з цим не-
стабільність їх рівня, посилення конкуренції, 
різкі зміни валютних курсів, неконтрольо-
вана інфляція, мінливість законодавчої бази, 
а також багато інших чинників, характерних 
для поточного стану української економіки, 
створюють умови, при яких виникає невизна-
ченість і невпевненість в отриманні очікува-
ного кінцевого результату від інвестованих 
коштів. Переконання інвесторів розміщувати 

кошти у капіталі сучасних диверсифікованих 
підприємств вимагає вміння будувати та під-
тримувати стосунки. Не має значення, чи ін-
вестиційна можливість полягає в абсолютно 
новому бізнесі, вдосконаленій бізнес-ідеї або 
традиційних продуктах, таких як акції чи не-
рухомість. Необхідно створювати атмосферу 
довіри, використовуючи маркетингові так-
тики, які перетворюють потенційних інвесто-
рів у задоволених клієнтів, які вважають, що ви 
даєте відповідь на їхні інвестиційні потреби. 
Це також потребує додаткових досліджень в 
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галузі психології, соціології та ризикології, на-
самперед галузевих ризиків. До групи галузе-
вих ризиків прийнято включати ряд ризиків, 
специфічних для різних галузей народного 
господарства.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок у розв’язання питань, 
пов’язаних з аналізом системи інвестиційного 
маркетингу диверсифікованих підприємств, 
зробили наукові дослідження Брюховець-
кої Н. Ю., Хасанової О. В., Свінцова О. М., По-
горєлової Т. В., Козуб В. О., Бондаренко О. С., 
Васильєвої Т. А., Лєонова С. В., Руба-
нова П. М., Шевчука Ю. В., Павлова К. В., Ше-
вчука І. Л., Мілберга В., Уінклера Д., Мура Л., 
Бьюлека Дж. та інших. 

Формулювання цілей статті. Мета ро-
боти – дослідити й обґрунтувати ефектив-
ність використання маркетингових стратегій 
диверсифікованого підприємства щодо їх ін-
вестиційної діяльності у сфері більш ефекти-
вного залучення фінансування на різних фо-
ндових ринках, у банківському секторі, щодо 
прямих інвестицій і реінвестування власних 
коштів.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. До теперішнього моменту економі-
чна діяльність здійснювалася диверсифікова-
ними підприємствами виключно на основі 
загальних тенденцій з виокремлення позити-
вних темпів зростання фінансових 

показників діяльності підприємства. Завдяки 
впровадженню маркетингових стратегій є мо-
жливість перейти на інший рівень ефектив-
ності залучення фінансування. Також вини-
кає проблема операційних рішень на рівні 
самого диверсифікованого підприємства. 
Більш прагматичною причиною вивчення 
диверсифікації сучасних підприємств є те, 
що корпоративні менеджери приймають рі-
шення про диверсифікацію та переорієнта-
цію своїх фірм. Крім того, керівники стика-
ються з рішеннями про інвестиції в кілька 
підприємств, з якими вони працюють. Такі 
компанії, як «Berkshire Hathaway» та «General 
Electric», генерують великі суми грошових ко-
штів, які можна інвестувати в різні види біз-
несу або повернути акціонерам через дивіде-
нди. Емпіричні дані про те, як діяли такі 
рішення в минулому, може бути корисним у 
стратегічному плануванні інвестиційної мар-
кетингової діяльності. Оцінки конкретних 
витрат і переваг також можуть бути корис-
ними інвесторам і регуляторам. 

У цьому дослідженні виявлено, що за-
значені стратегії наділені достатньою силою 
для пошуку нових можливостей серед інвес-
торів, які спрямовані на довгострокове розмі-
щення коштів.  

У табл. 1. відображені всі п'ять стратегій 
маркетингової орієнтації інвестиційної діяль-
ності підприємств. 

Таблиця 1 
Напрями маркетингової діяльності, спрямованої на інвесторів 

Аспекти Стратегія Інструмент 

Клієнти Підвищення рівня задоволеності 
Аналіз ланцюжка  

споживання 

Товари та пропозиції Трансформування власних пропозицій 
Складання карти  

характерних ознак 
Основні показники  

діяльності 
Перевизначення факторів збільшення 

прибутку 
Організаційна одиниця 

Галузеві зміни Використання ринкових змін Структура галузевих змін 

Прояв можливостей Вихід на нові ринки 
Структура тектонічних  

ініціатив 
 

Процес оцінки зазначених структурних 
компонентів може допомогти у визначенні 
ступеня ймовірності використання нових мо-
жливостей на швидко зростаючих світових 
фінансових ринках. Об'єднання структурних 
компонентів в різних поєднаннях дозволяє 
виробляти типологію видів потенційних мо-
жливостей із залучення інвестицій, а також 
призводить до розуміння того, що потрібно 
для досягнення успіху. Результатом таких дій 
є вісім потенційних методів залучення інвес-
торів на ринку капіталу, представлених у 
табл. 2 і перерахованих нижче. Це методи орі-
єнтованої на ринок стратегії 

диверсифікованих підприємств з представле-
них в даній статті. 

Іноді компанії починають активно про-
водити діяльність на певних ринках та демон-
струвати цю діяльність діючим і потенцій-
ним інвесторам надто рано. Ринок особистих 
електронних секретарів, наприклад, пережив 
десятки оптимістично налаштованих підпри-
ємств, які приходили і відходили з нього до 
тих пір, поки ці кишенькові комп'ютери не 
стали масовим товаром і його не було розпо-
діллено між окремими корпораціями, насам-
перед Samsung та Apple. Ми звичайно також 
можемо сказати, що подальший його переділ 
матиме величезний вплив на зміну лідерів.  
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Щоб помітити наближення моменту 
«зсуву» ринку, необхідно проаналізувати ве-
личезну кількість некоррельованої і в бага-
тьох випадках несуттєвої, на перший погляд, 
інформації. Як правило, при уважному ви-
вченні й зборі даних з метою пошуку можли-
востей успішного функціонування бізнесу ін-
вестори рідко звертають увагу на пошук 
фактів, які свідчать про появлення нових мо-
жливостей в даній галузі. 

Складно оцінити і корисність нового рі-
шення до моменту безпосереднього зітк-
нення з ним. Вивчення економічної ситуації 
не скаже вам нічого про ринок, якого ще про-
сто не існує. Поки в процесі ринкових 

експериментів не буде накопичена достатня 
кількість інформації, важно сказати, якими 
будуть реальні можливості. Звалюючи на себе 
тягар здійснення економічних експеримен-
тів, необхідно звертати увагу на факт того, що 
не існує ніяких гарантії, що ваша компанія 
досягне успіху. Після того як ви продемон-
струєте своїми діями реальність викорис-
тання існуючих можливостей, інші компанії 
без зусиль зможуть наслідувати ваш приклад 
і перехопити у вас ініціативу [8]. Саме це 
важко представити інвесторам у позитив-
ному аспекті, коли необхідно залучати кошти 
на проведення концентрації на висококонку-
рентному ринку.  

Таблиця 2 
Методи орієнтації на ринку для створення позитивного іміджу диверсифікованого  

підприємства з точки зору інвестора 

«Тектонічний» тип 
Потреба або 

проблема (існу-
юча або нова) 

Пропоноване рі-
шення (існую-
чий або новий) 

Адекватність за-
ходів, що засто-

совуються 
Зміна прийнятих в галузі правил конкуренції існуюча відоме адекватні 

Створення нового сегменту ринку за допомогою 
технічних та організаційних інновацій 

існуюча відоме неадекватні 

Створення перешкод і бар’єрів  для конкурентів існуюча нове адекватні 
Вдосконалення операційних процесів на  

підприємстві 
існуюча нове неадекватні 

Спроба захоплення частини ринку нова відоме адекватні 
Формування ніші з метою досягнення успіху нова відоме неадекватні 

Участь у «гонці озброєнь» нова нове адекватні 
Ставка на ризиковані підприємства категорії  

"безхмарне небо" 
нова нове неадекватні 

 

Крім того, нові компанії часто почина-
ють з невеликих оборотів і потрапляють на ри-
нкові сегменти, які не розглядаються в якості 
основних [9]. З цієї причини їх важко виявити 
(знову ж таки не існує ніяких ринкових дослі-
джень, що відображають поточне розуміння 
того, які з компаній, які купують ваші пропо-
зиції, допоможуть вам задовольнити спожива-
чів, яких ви обслуговуєте на ринках, де ніколи 
раніше не були присутні). Тому не можна ви-
користовувати існуючих споживачів і їх пот-
реби в  якості надійного індикатора для сфери 
для найкращого вкладення капіталу.  

Розглядаючи можливості появи ніш се-
ред великих груп потенційних інвесторів, а 
також змін з точки зору нестачі (або унікаль-
ності) рішень, цінність створюється за раху-
нок того, що будь-яка пропозиція відповідає 
певним потребам і бажанням, цілком резонно 
виникає питання про те, що є причиною ви-
никнення необхідності в інвестиції та залу-
ченні інвестицій. Необхідно уважно ознайо-
митися з довгостроковими тенденціями і 
змінами, що мають місце в даному середо-
вищі. Для цього у деяких компаній є спеціа-
льно розроблена формальна процедура. У 

компанії «Royal Dutch Shell», наприклад, за-
значену роботу здійснює спеціально створена 
група з планування сценаріїв поведінки ком-
панії. У компанії «DuPont» для цього прово-
дяться дослідження макротенденцій економі-
чного середовища в цілому та ринку 
капіталів зокрема. Це можуть бути і звіти, пі-
дготовлювані компанією «Institute for Future» 
для клієнтів свого консорціуму. По суті, пере-
лічені методи зобов'язують компанії вести по-
шуки груп взаємопов'язаних можливостей з 
метою прогнозування майбутнього стану 
груп інвесторів і планування їх масової пове-
дінки при різних економічних становищах як 
в межах окремих країн, так і світової еконо-
міки в цілому. Компанії, які прагнуть підко-
рити ринок, проводять дослідження ситуа-
цій, в яких зміна в технології дозволяє 
використовувати нові рішення, які раніше 
були неможливими. Нові ліки, наприклад, 
створюють нові ринки за рахунок надання 
можливості лікування хворобливих станів, 
які раніше не приймалися до уваги.  

Що стосується  ефектів галузевих тенде-
нцій , слід зауважити, що технологічний про-
грес часто призводить до проблем іншого 
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порядку. Часто вони є важкими для розу-
міння, оманливе підкоряючись закону ненав-
мисних наслідків. За такою логікою, можна 
бачити, що, наприклад, копіювальні апарати 
Xero настільки досконалі, що фальшивомоне-
тники використовують їх для друкування фа-
льшивих грошей. Забезпечення безпеки авто-
мобілів за рахунок використання 
радіокерованих ключів збільшує відсоток як 
пограбувань автомобілів, так і крадіжок са-
мих ключів. Широке поширення мобільних 
телефонів спонукає до введення заходів, об-
межуючих їх використання в лікарнях, ресто-
ранах і театрах. Воно також призвело до зме-
ншення ринку звичайних телефонів. Законні 
антитерористичні заходи створюють ризики, 
пов’язані з порушенням конфіденційності, 
які напевно провокують появу ще більшої кі-
лькості інноваційних рішень, спрямованих 
на подолання зазначених заходів. 

Інші тенденції можуть включати зміни в 
сфері соціальних можливостей.  

Висновки. У ході проведеного дослі-
дження показників діяльності диверсифіко-
ваних підприємств були проаналізовані мар-
кетингові засоби, за допомогою яких можна 
залучати інвесторів. Насамперед було про-
аналізовано стратегії довгострокових інвесто-
рів. Був також встановлений взаємозв’язок 
ефективності маркетингу щодо активності 
залучення споживачів товарів і послуг підп-
риємства та зацікавленості інвесторів в них. 
Встановлено, що існує знижка вартості біз-
несу диверсифікованих підприємств серед ін-
вестиційного середовища. Початкові спроби 
пояснити знижку, орієнтовану на конфлікти 
між підрозділами, що призвели до надмір-
ного інвестування в підрозділи з невисокими 
перспективами та недоінвестування в підроз-
діли з високим рівнем, обумовили некорект-
ний погляд на проблему, а саме: необхідність 
тотального скорочення витрат на всі підроз-
діли, що також призвело до диспропорцій-
ного процесу розподілення коштів. Висно-
вки, зроблені з економетричних досліджень 
сегментних капітальних витрат, які викорис-
товують інвестори для багатосегментних 
фірм для виявлення найоптимальніших мож-
ливостей, підлягають помилці вимірювання і 

можуть бути недійсними. Диверсифіковані 
фірми більше покладаються на придбання, 
ніж фірми з одним сегментом. Таким чином, 
дослідження, які зосереджуються на капіталь-
них витратах, можуть пропустити важливі 
компоненти інвестицій диверсифікованих 
фірм. Знижка на рівень інвестування дивер-
сифікованих підприємств сама по собі не є 
свідченням діяльності чи неефективності їх. 
Це може бути пов'язано з тим, що окремі сег-
менти працюють на різних регіонах або рів-
нях виробництва. Проста неокласична мо-
дель, яка визнає, що рішення про 
диверсифікацію є ендогенними і що фірми 
ростуть найшвидше в галузях, де вони мають 
порівняльний характер переваги у відповідь 
на позитивні потрясіння попиту в цих галу-
зях, є послідовною зі структурами зростання 
диверсифікованих фірм. Постійні продажі 
певних активів (в тому числі і промислових) 
диверсифікованими підприємствами також 
узгоджуються з простою неокласичною мо-
деллю максимізації прибутку. Значна час-
тина знижок вартості диверсифікованих під-
приємств може бути пояснена типом вибірки. 
Підприємства, які обрали диверсифікацію 
або були придбані диверсифікаторами по 
суті, відрізняються від односегментних підп-
риємств. З точки зору балансу, дослідження 
галузевих прикладів та економетричний ана-
ліз зростання підприємства доводять, що вну-
трішні ринки капіталу є ефективними в пере-
розподілі ресурсів. Переглядаючи докази та 
економетричні результати, видно, що дивер-
сифіковані підприємства поводяться перева-
жно як максимізатори вартості, враховуючи 
свою продуктивність і внутрішні ринки капі-
талу, сприяють ефективній передачі ресур-
сів. Докази широко узгоджуються з підприєм-
ствами, що роблять ендогенний ціннісний 
максимізаційний вибір організаційної фо-
рми та розподіл ресурсів у різних галузях, що 
відповідає неокласичній моделі розподілу ре-
сурсів. Є проблема неправильного розподілу 
ресурсів. Крім того, залишаються інші сфери 
для подальших досліджень. Зокрема, відмін-
ності у зростанні закономірності основних і 
периферійних підрозділів диверсифікованих 
підприємств ще мають бути досліджені. 
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Abstract 
Lepeyko T. I. Use of marketing strategies to attract investments by diversified enterprises of Ukraine. 
Introduction. Characteristics of the current state of the Ukrainian economy, create conditions under which there is 

uncertainty in obtaining the expected end result from the invested funds. Persuading investors to invest in the capital of 
modern diversified enterprises requires the ability to build and maintain relationships. 

The purpose of the work is to investigate and substantiate the effectiveness of the marketing aspects of a diversified 
enterprise in relation to their investment activities in the field of more effective financing in various stock markets, banking 
sector, direct investment, reinvestment of own funds. 

Results. To date, economic activity has been carried out by diversified enterprises solely on the basis of general 
trends in identifying positive growth rates of financial performance of the enterprise. Thanks to the implementation of 
marketing strategies it is possible to move to another level of efficiency of fundraising. There is also the problem of opera-
tional decisions at the level of the most diversified enterprise. A more pragmatic reason for studying the diversification of 
modern enterprises is that corporate managers decide to diversify and reorient their firms. In addition, executives are faced 
with investment decisions in several of the businesses they operate. Empirical evidence of how such decisions have worked 
in the past can be useful in strategic planning of investment marketing activities. Assessing specific costs and benefits can 
also be useful to investors and regulators. This study found that these strategies are endowed with sufficient strength to 
find new opportunities among investors, which are aimed at long-term investment. 

Conclusions. In the course of the study of the performance of diversified enterprises, the marketing tools which help 
to attract investors were analyzed. First of all, the strategies of long-term investors were analyzed. The relationship between 
the effectiveness of marketing in terms of the activity of attracting consumers of goods and services of the enterprise and the 
interest of investors in them was also established. It is established that there is a discount on the business value of diversified 
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enterprises among the investment environment. Businesses that have chosen to diversify or be acquired by diversifiers are 
essentially different from single-segment businesses. In terms of balance, industry case studies and econometric analysis of 
enterprise growth allow domestic capital markets to be efficient in reallocating resources. 

Keywords: diversification, investment marketing, enterprises, financial indicators. 
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РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ У  
СФЕРІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 

 

 

Лагодієнко В.В., Машканцева С.О., Долинська О.О., Богданов О.О. Розвиток регіональної сис-
теми маркетингу у сфері транспортних послуг.  

Вступ. В сучасних умовах важливим завданням функціонування транспортної галузі регіону є дієва, нала-
годжена ефективна система маркетингових досліджень. Маркетингові дослідження дозволяють аналізувати аль-
тернативні варіанти розвитку транспортної галузі регіону. Внаслідок чого можна оцінити кількісно і якісно іс-
нуючі варіанти, скласти прогноз на довготривалу перспективу та на цій основі вибрати кращу з розглянутих 
альтернатив управлінського рішення щодо інноваційного розвитку транспортної галузі. Система транспортного 
маркетингу орієнтована на основні дослідження і прогнозування ринку.  

Метою цієї статті є дослідження особливостей розвитку регіональної системи маркетингу в сфері тра-
нспортних послуг. 

Результати. У статті розглянуто основі питання щодо запровадження системи маркетингу в транспо-
ртну галузь регіону; розкрито особливості транспортних послуг; охарактеризовано напрями транспортного ма-
ркетингу. Дослідження показали, що система транспортного маркетингу забезпечує гнучке реагування на кон’юн-
ктуру транспортного ринку шляхом моніторингу цінових регуляторів. Формування регіональної маркетингової 
системи відбувається на всіх видах транспорту. Виокремлено основні принципи регіональної системи маркети-
нгу в сфері транспортних послуг та запропоновано алгоритм реалізації основних напрямів транспортного мар-
кетингу, який забезпечить гнучке реагування попиту та пропозиції на транспортному ринку за допомогою ціни. 
Служби маркетингу організовані в управлінні та відділеннях залізниць, пароплавства і портів, лізингових транс-
портних компаній повітряного, автомобільного і річкового транспорту. 

Висновки. В умовах стратегічної спрямованості транспортної галузі на інноваційний тип розвитку ада-
птація транспортних підприємств до нових умов економічної поведінки та її активне впровадження тісно 
пов’язано з системою маркетингового дослідження. Розвиток системи маркетингу транспортної галузі регіону 
сприятиме пошуку способів адаптації до постійно мінливих умов зовнішнього середовища та інноваційній діяль-
ності підприємств, що спрямована на задоволення потреб споживачів.  

Ключові слова: маркетинг; транспортна галузь; регіон; транспортні послуги; ринок транспортних пос-
луг. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах конкурентної боротьби, 
переходу пріоритетів від ринку виробника до 
ринку покупця одним із основних напрямів 
діяльності підприємств транспортної галузі є 
маркетингові дослідження. Дослідження 

ринку транспортних послуг є важливим фак-
тором подальшої ефективної реалізації інвес-
тиційної діяльності з метою отримання у 
майбутньому максимального прибутку.  

Маркетинг – це комплексна система ор-
ганізації виробництва і збуту продукції, 
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орієнтована на задоволення потреб конкрет-
них споживачів і отримання прибутку на ос-
нові дослідження і прогнозування ринку, ви-
вчення внутрішнього і зовнішнього 
середовища підприємства-експортера, розро-
бки стратегії і тактики поведінки на ринку за 
допомогою маркетингових програм. Необхід-
ність застосування маркетингу та його методів 
дослідження є важливим та необхідним [4, 5, 9].  

Важлива особливість маркетингу як 
управлінської діяльності полягає в тому, що 
він передбачає прийняття рішень на базі ба-
гатоваріантних економічних розрахунків з 
використанням комп’ютерної техніки і орієн-
тований на створення організаційних, еконо-
мічних і юридичних умов для ефективного 
функціонування і розвитку галузі в цілому [1, 
с. 56]. Актуалізація наукової проблеми фор-
мування та активного впровадження системи 
маркетингу в сферу транспортних послуг зу-
мовлена формуванням інноваційної моделі 
інфраструктурної перебудови, спрямованої 
на розширення суспільних зв’язків та приско-
рення матеріальних потоків.  

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Дослідженням питань сутності марке-
тингових досліджень займались Ф. Котлер, 
Г. Черчілль, Г. Багієв, Є. Голубков, О. Зозу-
льов, А. Коротков, В. Лагодієнко, Р. Мудрак, 
С. Солнцев тощо. Маркетингові дослідження 
на транспорті розглядаються в працях таких 
науковців, як О. Бакалінський, В. Голоскоков, 
В. Шапошніков. Незважаючи на значну кіль-
кість праць з обраної проблематики, мето-
дика вивчення розвитку регіональної сис-
теми маркетингу в сфері транспортних 
послуг поки що недостатньо вивчена. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження особливостей розвитку 
регіональної системи маркетингу в сфері тра-
нспортних послуг. У межах досягнення мети 
виокремлено наступні завдання: розкрити ос-
новні напрямки транспортного маркетингу; 
обґрунтувати алгоритм реалізації основних 
напрямів системи маркетингу в системі тран-
спортних послуг регіону. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Транспортний маркетинг відріз-
няють від маркетингу інших видів послуг і 
маркетингу промислових і споживчих това-
рів за особливостями «виробництва і реаліза-
ції» транспортних послуг (перевезення) і тра-
нспортного ринку взагалі. Транспортний 
маркетинг являє собою систему організації і 
управління діяльністю транспортних підпри-
ємств, фірм і компаній на основі комплекс-
ного вивчення ринку транспортних послуг і 
попиту споживачів з метою створення 

найкращих економічних умов реалізації своєї 
продукції [2, с. 192]. Отже, сутність маркетин-
гового підходу в транспортній галузі полягає 
в орієнтації на інтереси споживачів і кінцевий 
результат. Орієнтація на споживачів означає 
вивчення не тільки своїх можливостей, а пот-
реб ринку і розробку планів їх найкращого 
задоволення. Узгодження цих інтересів має 
здійснюватися на основі дотримання законів, 
гнучкого реагування на динаміку запитів 
споживачів, умілого управління витратами і 
цінами, впровадження досягнень науково-те-
хнічного прогресу і підвищення якості про-
дукції та послуг [7, с. 248]. 

Проблемами транспортної логістики та 
маркетингу займались зарубіжні вчені, зок-
рема Д. Бауерсокс, Д.Дж. Клос, К. Марті, 
Д. Ламберт, М. Хаммер та ін. Серед вітчизня-
них вчених проблемами маркетингу в транс-
портній галузі відомими є: Ю.Ф. Кулаєв, 
І.М. Аксьонов, В.І. Копитко, Ю.С. Бараш, 
Є.М. Сич, М.В. Макаренко, В.К. Мироненко, 
Ю.Є. Пащенко, М.А. Окландер, Н.І. Чухрай. 
Проте, на сучасному етапі функціонування 
транспортної галузі розвиток регіональної 
системи маркетингу в сфері транспортних 
послуг не отримав належного відображення і 
потребує подальшого дослідження в умовах 
міжнародної інтеграції. 

Основною транспортною продукцією є 
переміщення товарів і людей і додаткові пос-
луги, пов’язані з цим переміщенням. У ці-
лому, всі види основної транспортної проду-
кції можна вважати транспортними 
послугами, що характеризуються тими ж осо-
бливостями, що і будь-які інші послуги. Сам 
транспорт не вправі відкласти реалізацію 
транспортної послуги. В окремих випадках, 
як, скажімо, на залізничному транспорті, кон-
куренція всередині галузі майже неможлива, 
та й недоцільна. У багатьох випадках для спо-
живачів більш вигідна не конкуренція, а вза-
ємодія транспортних систем, інтермодальна 
організація перевезень за участю різних видів 
транспорту за принципом «від дверей до две-
рей». 

Усі ці та інші особливості транспортної 
галузі значною мірою обмежують можливості 
конкуренції між окремими транспортними 
підприємствами, проте це не означає, що 
вони не повинні боротися за підвищення 
конкурентоспроможності надання транспор-
тних послуг. Навіть усередині одного виду 
транспорту, наприклад, залізничного, рівень 
транспортного обслуговування на різних до-
рогах, у різних потягах може бути різним. 
Саме тому посилання на «особливості» не зав-
жди виправдані. 
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Особливості транспортних послуг та 
транспортного ринку є основою для вироб-
лення специфічних підходів до викорис-
тання маркетингу на транспорті. 

Основні напрями транспортного марке-
тингу можна сформулювати таким чином: 

- маркетингове обстеження економіки 
районів тяжіння транспортних підприємств і 
визначення споживчого попиту на транспор-
тні послуги за обсягом, напрямками, сегмен-
там ринку і якості транспортного обслугову-
вання; 

- комплексне вивчення і аналіз транспо-
ртного ринку, конкурентів, розміщення про-
дуктивних сил і аналіз транспортної забезпе-
ченості регіонів, підприємств і населення; 

- аналіз власних ресурсів і витрат, розро-
бка та впровадження нових видів послуг, тех-
ніки і технологій, визначення потрібних інве-
стицій; 

- розробка гнучкої тарифної політики 
на основі аналізу попиту і пропозиції, тари-
фів конкурентів і власних витрат з метою за-
безпечення певного рівня доходів і прибутку 
транспортних підприємств; 

- активний вплив на транспортний ри-
нок, організація реклами і стимулювання 
споживчих переваг; 

- планування і прогнозування переве-
зень вантажів, пасажирів та інших видів тра-
нспортних послуг, оптимізація руху товару; 

- розробка заходів щодо розширення 
транспортного ринку, його диверсифікації, 
підвищення якості перевезень та ефективно-
сті транспортного виробництва, удоскона-
лення системи управління виробництвом, 
взаємодії із суміжниками та клієнтурою; 

- формування замовлень, оформлення 
перевізних документів і розрахунків з переве-
зень та послуг; 

- управління маркетингом, контроль за 
виконанням планів перевезень і своєчасне ре-
агування на динаміку транспортного ринку 
[3, с. 220]. 

Кожен із зазначених вище напрямів яв-
ляє собою сукупність великого обсягу робіт з 
дослідження і прогнозування тих чи інших 
сфер діяльності різних видів транспорту. 
Саме тому працівники служби маркетингу 
повинні використовувати інформацію функ-
ціональних підрозділів для вирішення основ-
ного завдання транспорту – найкращого за-
доволення потреб і запитів споживачів у 
транспортних послугах та отримання достат-
нього прибутку для функціонування галузі.  

В процесі дослідження нами сформо-
вано алгоритм реалізації основних напрямів 
транспортного маркетингу (рис. 1). 

  
Рис. 1. Алгоритм реалізації основних напрямів системи маркетингу в системі транс-

портних послуг регіону 
 

Основні принципи регіональної сис-
теми маркетингу в сфері транспортних пос-
луг випливають із сутності його концепції: 

- націленість на чітко виражений ко-
мерційний результат, орієнтація на довго-
строкове прогнозування всієї маркетингової 
ситуації, починаючи від платоспроможних 
потреб і закінчуючи власними можливостями 
в цій перспективі; 

- комплексний підхід до досягнення 

поставлених цілей, оскільки успіх забезпечу-
ється тільки всією сукупністю засобів марке-
тингу, взятих у взаємозв'язку і взаємозумовле-
ності; 

- максимальне врахування умов і ви-
мог обраного ринку з одночасним цілеспря-
мованим впливом на нього; 

- довготривалий «горизонт бачення» 
цілей, що проявляється в особливій увазі до 
прогнозних досліджень і розробці на їх основі 
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товарів, котрим притаманні принципово нові 
споживчі властивості; 

- активність, поступовість, завзятість, 
що забезпечує швидку й ефективну реакцію 
на зміни зовнішнього по відношенню до фо-
рми середовища [6, с. 48]. 

Дослідження показали, що система тра-
нспортного маркетингу забезпечує гнучке 
реагування на кон’юнктуру транспортного 
ринку шляхом моніторингу цінових регуля-
торів. Формування регіональної маркетинго-
вої системи відбувається на всіх видах транс-
порту. Служби маркетингу організовані в 
управлінні та відділеннях залізниць, паро-
плавства і портів, лізингових транспортних 
компаній повітряного, автомобільного і річ-
кового транспорту.  

Висновки. В умовах стратегічної спря-
мованості транспортної галузі на інновацій-
ний тип розвитку адаптація транспортних 
підприємств до нових умов економічної пове-
дінки та її активне впровадження тісно 

пов’язано з системою маркетингового дослі-
дження. Розвиток системи маркетингу транс-
портної галузі регіону сприятиме пошуку 
способів адаптації до постійно мінливих умов 
зовнішнього середовища та інноваційній дія-
льності підприємств, що спрямована на задо-
волення потреб споживачів. В умовах сього-
дення на транспортних підприємствах 
система маркетингу спрямована на: покра-
щення якості транспортного обслуговування 
споживачів; диверсифікацію потужностей 
транспортних підприємств. Залежно від регі-
ональних особливостей розвитку транспорт-
ної галузі визначається маркетингова страте-
гія розвитку бізнес-моделей транспортних 
підприємств. Перспективним подальшим на-
прямом дослідження вважаємо розгляд та 
впровадження світового досвіду в контексті 
розвитку маркетингових досліджень іннова-
ційного розвитку транспортної галузі на регі-
ональному рівні, а саме функціонування тех-
нопаркових структур.   
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Abstract. 
Introduction. In modern conditions, an important task of the transport industry of the region is an effective, well-

established system of marketing research. Marketing research allows analyzing alternative options for the development of 
the transport industry in the region. As a result, it is possible to quantify and qualitatively existing options, make a long-
term forecast and on this basis to choose the best of the considered alternatives to management decisions for innovative 
development of the transport industry. The transport marketing system focuses on basic market research and forecasting. 

The purpose of this article is to study of the peculiarities of the development of the regional marketing system in the 
field of transport services. 

Results. The article considers the basis of the issue of introducing a marketing system in the transport sector of the 
region; features of transport services are revealed; the directions of transport marketing are characterized. Research has 
shown that the transport marketing system provides a flexible response to transport market conditions by monitoring price 
regulators. The formation of a regional marketing system takes place on all means of transport. The main principles of the 
regional marketing system in the field of transport services are highlighted and an algorithm for the implementation of the 
main directions of transport marketing is proposed, which will provide a flexible response of supply and demand in the 
transport market with the help of price. Marketing services are organized in the management and departments of railways, 
shipping and ports, leasing companies of air, road and river transport. 

Conclusions. Given the strategic focus of the transport industry on the innovative type of development, the adap-
tation of transport companies to new conditions of economic behavior and its active implementation is closely connected 
with the system of marketing research. The development of the marketing system of the transport industry of the region will 
help to find ways to adapt to the ever-changing environmental conditions and innovative activities of enterprises aimed at 
meeting the needs of consumers. 

Keywords: marketing; transport industry; region; transport services; transport services market. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ІНДИКАТОРІВ АНТИКРИЗОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

Скупський Р. М., Вахович І. В., Молодід О. О., Антропов Ю. В. Теоретичні підходи до вибору інди-
каторів антикризового потенціалу будівельного підприємства.  

Розкрито економічну сутність категорії «антикризовий потенціал будівельного підприємства», виділено 
його складові елементи й наведено їх характеристику. Досліджено особливості використання антикризового по-
тенціалу для подолання кризових явищ, відновлення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. 
Теоретичною та методологічною основою статті є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, які досліджу-
вали питання антикризового управління та антикризового потенціалу. Основні теоретичні положення, пов'я-
зані з вирішенням проблеми формування та використання антикризового потенціалу будівельних підприємств, 
дозволяють підвищити економічну стійкість і, як наслідок, конкурентоспроможність будівельних підприємств в 
умовах посиленої нестабільності зовнішнього середовища. Доведення необхідності ранньої діагностики кризових 
явищ будівельних підприємств, рівень достовірності прогнозування втрати фінансової стійкості, відсутність 
достатньої інформаційної бази створюють проблемну ситуацію, яка потребує наукового та практичного вирі-
шення. Визначено, що головними складовими, які необхідно аналізувати з метою формування та реалізації анти-
кризового потенціалу будівельного підприємства, є інтелектуальні, матеріальні, інвестиційно-фінансові, трудові 
й організаційні ресурси та інфраструктура. Розглянуто підходи до оцінки та управління фінансовою стійкістю 
підприємства, спрямовані на розробку нових й адаптацію існуючих моделей, методів і методик, здатних не тільки 
надати достатню інформацію про сучасний стан малого будівельного підприємства, а й оцінити базу та можли-
вості подальшого його розвитку. У статті проаналізовано підходи різних авторів до показників-індикаторів кри-
зового розвитку будівельних підприємств. На основі проведеного аналізу здійснено узагальнення та попередній ви-
бір факторів, що можуть сигналізувати про настання кризових явищ. Обрані показники планується застосувати 
для подальшої математичної обробки та вибору тих, які найкращим чином можуть сигналізувати про втрату 
малим підприємством економічної стійкості. 

 Ключові слова: антикризовий потенціал, антикризове управління, фінансова стійкість, неплатоспро-
можність, індикатори з прогнозування банкрутства, малі будівельні підприємства, прогнозування кризи. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Останні роки будівельний комплекс 
України переживає глибоку кризу, пов’язану, 
перш за все, із різким зменшенням обсягів ін-
вестування. Враховуючи це, задача раннього 
виявлення кризового стану будівельних підп-
риємств є актуальною. 

Сучасна економічна наука наразі приді-
ляє не достатню увагу вказаній проблема-
тиці. Розроблені методи оцінки фінансово-
економічного стану підприємств часто не 
враховують їх розмірів, специфіки, котра 
притаманна виключно будівельній діяльно-
сті, особливостей ціноутворення в будівниц-
тві та звітності. Таким чином, додатково 

виникає проблема обмеженості інформації 
для зовнішніх, а іноді й для внутрішніх кори-
стувачів.  

Саме необхідність ранньої діагностики 
кризових явищ будівельних підприємств, до-
стовірності прогнозування втрати фінансової 
стійкості та відсутність достатньої інформа-
ційної бази створюють проблемну ситуацію 
та потребу в її науковому та практичному ви-
рішенні. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблема оцінки фінансової стійкості 
будівельного підприємства, пошук причин її 
втрати, можливостей забезпечення, визна-
чення  індикаторів, які можуть завчасно 

 



Інноваційні напрями управління безпекою підприємств 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 1 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 82 ~ 

сигналізувати про початок кризи, попере-
дження кризових явищ, передбачення  май-
бутніх шляхів розвитку цього процесу остан-
нім часом є одним із провідних, актуальних 
напрямків розвитку сучасної науки.  

Вирішенню проблеми прогнозування 
ймовірності банкрутства та забезпечення фі-
нансової і економічної стійкості підприємс-
тва присвячені праці  зарубіжних і вітчизня-
них вчених, таких як: Ареф’єва О.В. і 
Городянська Д.М., Брянцева И.В., Василенко 
В.О., Зайцева О.М., Іванов В.В., Корчагіна Е.В., 
Криворотов В.С., Никешин С.Н., Пса-
рева Н.Ю., Хорева Н.В., Чикишев С.В. 

Cеред робіт, що присвячені питанням 
функціонування будівельних підприємств, 
можна виділити праці  Ізмайлової К.В. [3, 4], 
Міхельса В.О., Бєлєнкової О.Ю. [5-7], Гойка 
А.Ф., Стеценка С.П. [8-10], Сорокіної Л.В. [14], 
Ушацького С.А., Федоренка В.Г., Федосо-
вої О.В. та інших. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є виявлення особливостей викорис-
тання антикризового потенціалу для подо-
лання кризових явищ, відновлення фінансо-
вої стійкості та платоспроможності під-
приємства; визначення факторів, які можуть 
слугувати індикаторами сталого розвитку бу-
дівельного підприємства та формування його 
потенціалу стійкості до зовнішніх і внутріш-
ніх загроз – антикризового потенціалу. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Аналіз літературних джерел, при-
свячених фінансовій стійкості підприємства 
дозволив визначити, що на даний час не існує 
загального підходу до визначення цієї катего-
рії. Також, часто зустрічається ототожнення 
цього поняття з поняттями «економічна ста-
більність», «економічний розвиток», «еконо-
мічна стійкість» тощо. 

Сучасні підходи до оцінки й управління 
фінансовою стійкістю підприємства спрямо-
вані на розробку нових та/або адаптацію іс-
нуючих моделей, методів, методик, що здатні 
не тільки надати достатню інформацію про 
сучасний стан малого будівельного підпри-
ємства, але й дають змогу оцінити базу та мо-
жливості подальшого його розвитку.  

Як в Україні, так і за кордоном опублі-
ковано багато досліджень, що присвячені ви-
значенню сутності економічної стійкості; кла-
сифікації головних факторів, які впливають 
на економічну стійкість; особливостям її оці-
нки на рівні різних підприємств, галузей, 
країн, регіонів. Проте, аналізу й оцінці еконо-
мічної стійкості будівельних підприємств ук-
раїнськими вченими приділяється замало 
уваги [2]. 

Можна зробити висновок, що більшість 
авторів розділяють між собою поняття еконо-
мічна та фінансова стійкість: при цьому фі-
нансова стійкість є складовою економічної 
стійкості. Важливою складовою фінансової 
стійкості є платоспроможність, тобто можли-
вість підприємства розраховуватись по зо-
бов’язанням. Тоді як економічна стійкість 
включає в себе стійкість багатьох підсистем 
підприємства (виробничої, фінансової, соціа-
льної тощо).  

В антикризовому управлінні для відно-
влення економічної стійкості, платоспромож-
ності й для подолання різного роду ризиків і 
загроз використовується антикризовий поте-
нціал підприємства. 

Саме під потенціалом будівельного під-
приємства ми розуміємо здатність підприєм-
ства задовольняти потреби будівельного ри-
нку й забезпечувати свій стійкий довго-
строковий розвиток на основі використання 
системи внутрішніх і зовнішніх ресурсів. 

У найближчому майбутньому будіве-
льні підприємства будуть в тій чи іншій мірі 
володіти здатністю не тільки задовольняти, а 
й повною мірою визначати, а згодом і форму-
вати потреби вітчизняного галузевого ринку. 
Це об'єктивний шлях розвитку, підтвердже-
ний зарубіжною практикою розвитку галузі. 

Особливістю сучасного періоду розви-
тку світової економіки є нестабільність дина-
мічно мінливого економічного середовища. 
На сьогоднішній день будівельний комплекс 
реагує на світову фінансову кризу вельми від-
чутно. У зв'язку з цим з'являється необхід-
ність розробки комплексу антикризових за-
ходів, мета яких, перш за все, убезпечити 
підприємства будівельної галузі від негатив-
них наслідків. У цих умовах багато будівель-
них підприємств, в результаті зниження пла-
тоспроможного попиту населення, 
замовників і інвесторів, опинились у кризовій 
ситуації. Це визначає необхідність науково 
обґрунтованих програмних рішень і ціленап-
равлених дій, що дозволять відновити втраче-
ний потенціал і зміцнити базис для подаль-
шого стійкого розвитку в глобальному 
ринковому середовищі. 

На нашу думку, антикризовий потен-
ціал підприємства – це сукупність ресурсів та 
інших чинників макроекономічної системи, 
що спроможні забезпечити очікувану 
суб’єктом економічну ефективність шляхом 
впровадження антикризових заходів в різно-
манітні сфери діяльності (виробничу, управ-
лінську, фінансову, маркетингову тощо) з ме-
тою задоволення кінцевих потреб. 
Головними складовими, які необхідно аналі-
зувати з метою формування та реалізації 
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антикризового потенціалу будівельного під-
приємства, є інтелектуальні, матеріальні, ін-
вестиційно-фінансові, трудові й організа-
ційні ресурси та інфраструктура. Всі з 
перерахованих видів ресурсів являються су-
купністю можливостей підприємства, які 

лише вразі взаємодії всіх складових системи 
ресурсів можуть досягти взаємодоповнювано-
сті та результативності. Сукупність ресурсів, 
що формують структуру антикризового по-
тенціалу будівельного підприємства, наве-
дено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Структура антикризового потенціалу будівельного підприємства  

(розроблено авторами за результатом аналізу джерел [13, 15, 16]) 
Складові антикризового 

потенціалу 
Ресурси, необхідні для забезпечення антикризового потенціалу 

Інтелектуальний потенціал 

- Інноваційні та інформаційні технології; 
- науково-технічна документація; 
- інноваційна програма розвитку; 

- інформаційне забезпечення (винаходи, петенти, ліцензії, корисні моделі, про-
мислові зразки, бази знань, моделі, проекти тощо). 

Матеріально-ресурсний 
потенціал 

Матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу (обладнання, техніка, 
матеріальні ресурси, паливно-мастильні матеріали тощо). 

Інвестиційно-фінансовий 
потенціал 

Грошові кошти (власні, позикові, залучені, бюджетні, ґрантові тощо). 

Кадровий потенціал 
-Кваліфікаційний склад працівників; 

- сукупність здібностей і можливостей кадрів підприємства забезпечувати ефек-
тивне функціонування. 

Організаційно-інфрастру-
ктурний потенціал 

- Раціональна управлінська структура підприємства; 
- привабливість місця розташування підприємства з погляду розвитку ринкової 

інфраструктури, транспортних комунікацій та інших факторів. 
 

Розробки таких вчених як К. Ізмайлова, 
Л. Сорокіна, О. Бєлєнкова, О. Молодід, 
Г. Клейнер, О. Терещенко, Є. Коротков та ін. 
можуть бути використані в процесі вибору ін-
дикаторів для перевірки їх точності при за-
стосуванні для прогнозування ймовірності 
банкрутства будівельного підприємства. 

При аналізі підсистем, що впливають на 
фінансову стійкість підприємства, у авторів 
також немає одностайності. В кожній з аналі-
зованих праць класифікація складових еко-
номічної стійкості здійснена по-своєму. 

З огляду на необхідність здійснення та-
кої оцінки, виникає потреба в аналізі та ви-
борі показників-індикаторів, за якими може 
бути оцінена економічна стійкість малого 
підприємства, що працює у галузі будівниц-
тва (з урахуванням особливостей, що прита-
манні підприємствам виду діяльності «будів-
ництво»), створенні відповідних моделей. 

Вибір індикаторів доцільно проводити  
у двох напрямках. Перший – аналіз існую-
чого досвіду з оцінки економічної стійкості 
підприємств, пошук показників, за допомо-
гою яких можливо здійснювати прогнозу-
вання економічної стійкості, та оцінка мож-
ливості застосування таких показників для 
аналізу будівельних підприємств. При цьому 
повинні бути виконані такі умови: показники 
мають бути легкими у розрахунку, ґрунтува-
тись на звітності як великих і середніх, так і 
малих підприємств, враховувати специфіку 
будівельної діяльності (залежність ритмічно-
сті й рівномірності будівельної діяльності від 
дії природних умов, велика тривалість виро-
бничого циклу, особливість розрахунків за 

етапи виконаних робіт тощо). Другий напря-
мок – аналіз економічної стійкості будівель-
ної галузі та малих будівельних підприємств 
за фінансово-економічними показниками, 
вибір таких показників, що мають найбільші 
відхилення від рекомендованих у літературі 
значень, та їх використання для прогнозу-
вання економічної стійкості малих будівель-
них підприємств. 

За результатами аналізу літературних 
джерел [2-4, 6, 8, 10-12, 16, 17] визначено пере-
лік факторів, які можуть слугувати індикато-
рами сталого розвитку будівельного підпри-
ємства та формування його потенціалу 
стійкості до зовнішніх і внутрішніх загроз – 
антикризового потенціалу (табл. 2).  

В літературних джерелах [1-16] запропо-
новано в якості індикаторів сталого розвитку 
використовувати коефіцієнти абсолютної та 
швидкої ліквідності, покриття, рентабельності 
власного капіталу, активів, продукції, основ-
ної діяльності, автономії, фінансової стійкості, 
фінансової стабільності, концентрації позико-
вих коштів, маневреності власного капіталу, 
мобільності, оборотності активів, фондовід-
дачі, оборотності оборотних коштів, відно-
шення обсягу  виручки від реалізації до забор-
гованості підприємства, коефіцієнт 
оборотності запасів, стійкість економічного 
зростання, оновлення основних засобів, відно-
шення приростів виручки від реалізації та по-
зикових коштів, відношення приростів креди-
торської та дебіторської заборгованостей. 
Обрані таким чином показники планується 
застосувати для подальшої математичної об-
робки та вибору тих, які найкращим чином 
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можуть сигналізувати про втрату малим під-
приємством економічної стійкості. 

Щоб уникнути банкрутства, необхідні 
об'єктивний аналіз і розуміння стану справ на 
підприємстві. У разі, якщо даний аналіз нев-
тішний, потрібно розробити чіткий план 

заходів щодо виведення потенційного банк-
рута з кризи. Варто відзначити, що оцінка фі-
нансового стану підприємства - досить скла-
дне завдання, а питання керівника «Чи є 
загроза банкрутства?», як правило, бентежить 
велику кількість компаній. 

Таблиця 2 
Перелік індикаторів антикризового потенціалу будівельного підприємства  

(розроблено авторами за результатом аналізу джерел [2-4,6,8, 10-12,16]) 
№ 

п/п 
 Показник (коефіцієнт) 

Напрямок позитивних змін, 
резерв розвитку 

1 л1 загальної ліквідності 2,0 ≤ Кп ≤2,5 
2 л2 швидкої ліквідності 1,0 ≤ Кп ≤2,0 
3 л3 абсолютної ліквідності 0,2≤ Кп ≤0,3 
4 н1 автономії збільшення; К авт ≥ 0,5 
5 н2 фінансової стійкості К ф.с. = 0,70...0,80 
6 н3 фінансової стабільності норм. значення К ф.с > 1 
7 н4 концентрації позикових коштів зменшення; К п.к ≤ 0,5 
8 н5 маневреності власного капіталу К м ≥0,3 
9 н6 фінансової залежності зменшення 
10 кдк довгострокового залучення позикових коштів 

 

11 кдв структури довгострокових вкладень  
12 кспк структури позичкового капіталу  
13 р3 рентабельності продукції збільшення 
14 р4 рентабельності основної діяльності збільшення 
15 Δзп приросту заробітної плати збільшення 
16 Δпп приросту продуктивності праці збільшення 
17 Ізп відношення заробітної плати працівників МБП до середнього рівня збільшення 
18 Кз зносу основних засобів Кз <50% 
19 ΔДЗ приросту дебіторської заборгованості ΔДЗ≤ ΔОА 
20 ΔОА приросту оборотних активів  
21 Кр,% реінвестування Кр>0 
22 д7 оновлення основних засобів збільшення 

 

Відповідно до Кодексу України з проце-
дур банкрутства: «Банкрутство - визнана гос-
подарським судом неспроможність боржника 
відновити свою платоспроможність за допо-
могою процедури санації та реструктуризації 
і погасити встановлені у порядку, визначе-
ному  Кодексом, грошові вимоги кредиторів 
інакше, ніж через застосування ліквідаційної 
процедури» [1]. 

Визнаним інструментом виявлення нев-
тішної ситуації в діяльності підприємства є 
оцінка фінансового стану. Вона дає можли-
вість не тільки констатувати поліпшення або 
погіршення становища підприємства, а й ви-
міряти ймовірність його банкрутства. 

Для розрахунку показників фінансо-
вого стану підприємства використовуються 
дані бухгалтерського балансу. Якщо в резуль-
таті проведення відповідних розрахунків і 
аналізу ситуації будуть виявлені негативні те-
нденції стану економіки фірми, необхідно 
розробити план фінансового оздоровлення, 
що передбачає здійснення ряду заходів. 

Зазвичай, в таких випадках керівництво 
в поспіху починає приймати різні антикри-
зові заходи, тоді як компанія в принципі вже 
на межі банкрутства. Але ж негативного роз-
витку подій можна було б уникнути, якби ке-
рівництво трохи раніше звернуло увагу на 
контрольні індикатори стану бізнесу. 

Фундаментальний економічний аналіз 
(аналіз діяльності підприємств та інвестицій-
них проектів на основі бухгалтерської і 
управлінської звітності) використовує показ-
ники, які фактично є вимірювачами ризику. 
Всі ці показники в тій чи іншій мірі характе-
ризують чутливість (або поріг чутливості) 
критеріїв ефективності економічної діяльно-
сті до змін внутрішньогосподарської та зовні-
шньої (ринкової) кон'юнктури. Ці показники 
визначають пріоритет досліджуваних і конт-
рольованих параметрів, допомагають розк-
рити взаємозв'язки і логічні залежності між 
факторами ризиків. 

Висновки. На сьогоднішній день од-
нією із найважливіших проблем підприємств 
є проблема ефективного антикризового уп-
равління. Це пояснюється, перш за все, тим, 
що одним із постійно діючих негативних фа-
кторів сучасної економіки є неплатоспромож-
ність більшості підприємств і організацій, в 
тому числі і будівельних.  

Безперервне вдосконалення антикризо-
вого управління, з точки зору комплексного 
підходу, в умовах динаміки зовнішнього сере-
довища з визначенням багатьох чинників і в 
той же час з урахуванням тієї чи іншої фази 
життєвого циклу підприємства є найбільш го-
строю проблемою, що має свою специфіку та 
спрямованість. В умовах ринкових відносин 
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при господарській самостійності однією з го-
ловних вимог до планування і управління бу-
дівельними організаціями є забезпечення їх 
фінансової стійкості, поточної платоспромо-
жності, високого рівня самофінансування.  

В подальшому необхідним є вибір з да-
ного переліку показників тих, що можуть 
найкраще слугувати індикаторами сталого 
розвитку й здатності протистояти загрозам 
втрати підприємством економічної стійкості. 

Показники можуть слугувати індикаторами 
щодо майбутнього розвитку та виявлення мо-
жливих загроз погіршення фінансово-еконо-
мічного стану підприємств будівництва, на-
дають можливість до вживання попереджу-
вальних заходів до того моменту, коли криза 
на підприємстві буде вже мати велику силу і 
завдасть підприємству великих, і навіть кри-
тичних для життєдіяльності збитків. 
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Abstract. 
Skupskyi Ruslan, Vakhovych Inna, Molodid Оlena, Antropov Yuriy. Theoretical approaches to the selec-

tion of anti-crisis potential indicators of a construction enterprise.  
The economic essence of the category "anti-crisis potential of a construction company" is revealed, its constituent ele-

ments are highlighted and their characteristics are given. The peculiarities of using the anti-crisis potential to overcome the 
crisis, restore financial stability and solvency of the enterprise are studied. The theoretical and methodological basis of the 
article are the scientific works of domestic and foreign scientists who have studied the issues of crisis management and crisis 
potential. The main theoretical provisions related to solving the problem of formation and use of anti-crisis potential of con-
struction companies, allow to increase economic stability and, as a consequence, the competitiveness of construction companies 
in conditions of increased instability of the environment. The necessity of early diagnosis of crisis phenomena of construction 
enterprises, reliability of forecasting the loss of financial stability and the lack of sufficient information base create a problematic 
situation and the need for its scientific and practical solution. It is determined that the main components that need to be 
analysed are intellectual, material, investment and financial, labour and organizational resources and infrastructure in order 
to form and implement the anti-crisis potential of the construction company. Approaches to assessing and managing the fi-
nancial stability of the enterprise are aimed at developing new and adapting existing models, methods, techniques that can not 
only provide sufficient information about the current state of a small construction company, but also assess the base and 
opportunities for further development of this enterprise. The article analyses the different authors’ approaches to indicators of 
crisis development of construction companies. Based on the analysis of generalizations and preliminary selection of factors is 
carried out that can signal the onset of crisis phenomena. The selected indicators will be used for further mathematical pro-
cessing and selection of those that can best signal the loss of small business economic stability. 

Keywords: anti-crisis potential, anti-crisis management, financial stability, insolvency, indicators for bankruptcy 
forecasting, small construction companies, crisis forecasting. 
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РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

Лебідь О. В. Роль організаційної культури в реалізації механізму управління стратегічними змі-
нами на підприємстві.  

Вступ. Дослідження присвячено ідентифікації місця організаційної культури в парадигмі сучасного мене-
джменту, що вирішує практичну проблему оптимізації механізму управління стратегічними змінами на підп-
риємстві.  

Мета статті полягає у вирішенні практичної проблеми оптимізації механізму управління стратегіч-
ними змінами на підприємстві в парадигмі сучасного менеджменту. 

Результати. Визначено місце організаційної культури в механізмі управління змінами як складової непря-
мих чинників впливу стратегічного спрямування. Сутність організаційної культури розкрито через такі скла-
дові, як набір прийомів і правил вирішення проблем зовнішньої адаптації й внутрішньої інтеграції працюючих, 
набір найбільш важливих допущень, складний комплекс допущень, набір положень, сукупність основних переконань, 
система матеріальних і духовних цінностей, соціально-духовне поле компанії, складна композиція різних допущень 
і передумов. Розглянуто системоутворюючі елементи організаційної культури: біхевіористичні складові, мора-
льно-етичні складові, когнітивні складові, матеріальні складові. Ідентифіковано глобальні і локальні цілі форму-
вання організаційної культури, а також інструменти їх реалізації. Доведено актуальність коригування місії під-
приємства відповідно до принципів соціальної відповідальності, що включає елементи зовнішньої та внутрішньої 
корпоративної стратегії.  

Висновки. Розкрито особливості імплементації парадигми організаційної культури в бізнес-середовищі 
України з урахуванням таких характеристик як: правовий нігілізм, що призвів до деформації правової свідомості; 
відношення до витрат, пов’язаних з формуванням і підтриманням елементів організаційної культури, як непро-
дуктивних; низький рівень усвідомлення ролі бізнесу в суспільних процесах; нерівномірність врахування інтересів 
зацікавлених сторін, відсутність управлінських навичок з питань організаційної культури у менеджерів малих та 
середніх підприємств. 

Ключові слова: організаційна культура, стратегічне управління, механізм управління, соціальна відпові-
дальність бізнесу. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Соціальна підсистема управління 
підприємством включає сукупність його пра-
цівників з потенціями щодо професійної під-
готовки та певного досвіду практичної діяль-
ності. Це найбільш оперативний елемент 
всієї системи управління підприємством. Від 
фіксаційного, демографічного складу персо-
налу, їх здібностей адаптуватися до змін в 
процесі реалізації цілей системи залежить 
ефективність і конкурентоспроможність 
будь-якого підприємства. .При цьому конку-
ренція на ринку в цілому та на ринку праці, 
зокрема, ставить перед сучасними менедже-
рами задачу створення конкурентоспромож-
ної організації з унікальною культурою. Саме 
вона виступає дієвим управлінським інстру-
ментом зі значним потенціалом ефективного 
впливу на структуру суб’єкта господарю-
вання.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. В сучасній теорії менеджменту організа-
ційна культура зайняла місце системоутво-
рюючого елементу розв’язання завдань 
стратегічного управління. Це зумовлює інте-
рес до зазначеної проблематики серед вітчиз-
няних та зарубіжних вчених. Науковий доро-
бок, зокрема, представлено працями таких 
економістів, як Ф. Лютенс, М. Мескон, Ф. Хе-
доурі, Р. Блейк, С. Роббінс, Е. Долан, 
Дж. Стюарт, Н. Нижник, О. Харчишина, 
В. Співак, Е. Шейн, Ч. Хенді, К. Камерон, 
Р. Куїнн, Л. Хаєт, С. Коссен, О. Виханський, 
М. Курбатова, А. Радугін, М. Дороніна, 
М. Магура, О. Білецька. Недостатньо розроб-
леним залишається сегмент досліджень, що 
стосується практичного сприйняття паради-
гми організаційної культури в рамках функ-
ціонування українських підприємств. 
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Формулювання цілей статті. Метою 
статті є визначення місця організаційної ку-
льтури в парадигмі сучасного менеджменту, 
що вирішує практичну проблему оптимізації 
механізму управління стратегічними змі-
нами на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. В механізмі управління змінами орга-
нізаційна культура входить до групи непря-
мих чинників впливу стратегічного спряму-
вання. Дія зазначеного фактору є 
опосередкованою і реалізується через персо-
нал підприємства. Сучасний менеджер вирі-
шує завдання щодо формування бажаної по-
ведінки і компетенцій працівників через 
створення ефективної системи мотивації 
праці у відповідності до цілей та місії фірми, 
формування лояльності персоналу. Поточ-
ний стан розвитку і функціонування ринко-
вого механізму актуалізує значення організа-
ційної культури як елементу стратегії 
підвищення конкурентоспроможності про-
дукції, створення успішних брендів, забезпе-
чення чуйного ставлення до клієнтів.  

На основі аналізу представлених у нау-
ковій літературі визначень організаційної ку-
льтури [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] зроблено ви-
сновок, що сутність досліджуваного поняття 
розкривається через такі складові, як: набір 
прийомів і правил вирішення проблем зовні-
шньої адаптації та внутрішньої інтеграції 
працюючих, набір найбільш важливих допу-
щень, складний комплекс допущень, набір 
положень, сукупність основних переконань, 
система матеріальних і духовних цінностей, 
соціально-духовне поле компанії, складна 
композиція різних допущень і передумов. 

Елементи організаційної культури на-
буваються групою в рамках вирішення про-
блем внутрішньої інтеграції й адаптації до зо-
внішнього середовища. Вони декларуються 
організацією та задають персоналу орієнтири 
поведінки, проявляються у сприйнятті чле-
нами колективу себе в оточуючому середо-
вищі. Такий чинник, як організаційна куль-
тура, буде дієво впливати на підприємство 
лише у випадку, коли вона сприймається по-
зитивно більшістю членів організації. 

До складу системоутворюючих елемен-
тів організаційної культури входять (за Коше-
льником В.) [11]: 

1. Біхевіористичні складові: тип поведі-
нки, мотиви, стимули. 

2. Морально-етичні складові: звичаї та 
традиції, обряди та ритуали, образи, легенди 
та міфи, символи. 

3. Когнітивні складові: місія, цінності, 
ідеали, установки, бажання. 

4. Матеріальні складові: споруда, в якій 
розміщена організація; планування примі-
щень, оформлення інтер’єру, кімнати при-
йому, меблі, фірмовий одяг для працівників. 

Наукова проблема визначення місця 
організаційної культури в механізмі управ-
ління стратегічними змінами вирішувалась 
нами шляхом ідентифікації глобальних і ло-
кальних цілей формування організаційної 
культури, що адекватно відбиває стратегію 
фірми і враховує вимоги зовнішнього середо-
вища, а також інструментів їх реалізації. 

Так, до глобальних цілей ми віднесли:  
❖ економічний ефект; 
❖ інноваційний ефект;  
❖ соціальний ефект;  
❖ гармонійність соціально-культур-

ного розвитку підприємства.  
Локальні цілі представлено: 
❖ підвищенням продуктивності 

праці;  
❖ створенням та підтримкою бренда;  
❖ забезпеченням чуйного ставлення 

до клієнтів.  
Набір інструментів включає:  
❖ мотивацію персоналу;  
❖ створення оптимальної структури 

персоналу за ознакою компетентності;  
❖ формування інноваційної струк-

тури управління, організаційної структури;  
❖ організаційну практику;  
❖ систему критеріїв для заохочення 

працівників;  
❖ реакцію керівників на критичні си-

туації в організації;  
❖ критерії відбору, призначення, 

просування і звільнення працівників. 
Цікавою з огляду на конкретизацію ба-

чення місця організаційної культури в пара-
дигмі сучасного менеджменту є схема, розро-
блена Грібахою О.О. [12, с. 107]. 

Висока організаційна культура забезпе-
чує узгодженість дій персоналу організації, 
його зацікавленість в отриманні позитивного 
результату через усвідомлення себе як актив-
ного актора. Залучення та участь в обрядах, 
звичаях та ритуалах сприяють розвитку по-
чуття причетності та відповідальності, а від-
так – відданості організації, дотриманню від-
повідних правил та підвищенню 
продуктивності праці. 

У структурі когнітивної складової орга-
нізаційної культури центральне місце займа-
ють місія та ціннісні орієнтири підприємства. 
Слід зазначити, що з огляду на сучасні світові 
тенденції розвитку й ускладнення процесів 
взаємодії суспільства і бізнесу все більш акту-
альним є коригування місії підприємства 
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відповідно до принципів соціальної відпові-
дальності. 

Під соціальною відповідальністю біз-
несу розуміється активна соціальна позиція 
компанії, сутність якої полягає у взаємодії із 
суспільством через участь у вирішенні нага-
льних соціальних проблем; відповідальне 
ставлення до свого продукту або послуги, до 

споживачів, працівників, партнерів. Система 
соціальної відповідальності бізнесу включає 
елементи зовнішньої та внутрішньої корпо-
ративної стратегії. Скористаємося результа-
тами дослідження елементів соціальної відпо-
відальності бізнесу (табл. 1), наданими у 
дослідженні Комарової К.В. і Ковальчук Н.В. 
[13, с. 28]. 

Таблиця 1 
Характеристика елементів соціальної відповідальності бізнесу в реалізації корпо-

ративної стратегії розвитку підприємства  
Складові зовнішньої корпоративної стратегії  

соціальної відповідальності 
Складові внутрішньої корпоративної стратегії  

соціальної відповідальності 

Кредити (гранти) на благодійні цілі Соціальні інвестиції 
Фінансова і матеріальна допомога Наукові і практичні розробки 

Стипендіальні програми Екологічна програма 
Робота в асоціаціях над законодавчими ініціативами Етичні та інші стандарти роботи 

Курси перекваліфікації працівників Кар’єрний ріст персоналу 
Партнерські проекти з владою, навчальними установами Прозорість та конкретність у наданні звітності 

Волонтерська діяльність та діяльність  
громадських організацій 

Стимулювання робітників  
(премії, надбавки, компенсації) 

Корпоративна філантропія у формі  
підтримки соціально значущих подій 

Соціальні пакети 

Розроблено автором  
Виділяють три рівні реалізації концеп-

ції соціальної відповідальності: 
Перший (базовий) рівень – легальне ве-

дення бізнесу. Сплачені у повному обсязі по-
датки є джерелом доходу бюджету, звідки ко-
шти надходять на реалізацію соціальних 
програм. 

Другий (корпоративний) рівень – забез-
печення економічно обґрунтованого рівня за-
робітної плати. Для більшості працівників це 
єдине джерело доходів, і саме її розмір визна-
чає потенційні можливості підтримки належ-
ного стану здоров’я, доступу до освіти, само-
розвитку на основі залучення до культурних 
заходів.  

Третій (вищий) рівень – добродійність 
як система зовнішньої корпоративної страте-
гії соціальної відповідальності (кредити і гра-
нти на благодійні цілі, фінансова і матеріа-
льна допомога обраним суб’єктам, 
стипендіальні програми, партнерські прое-
кти з владою, волонтерська діяльність).  

Вибір елементів соціальної відповідаль-
ності для кожного підприємства детерміну-
ється цілями стратегічного розвитку, тобто 
спрямований на реалізацію своїх інтересів та 
інтересів зацікавлених груп учасників. Це до-
зволяє покращити результати фінансово-гос-
подарської діяльності суб’єкта господарю-
вання та підвищити його 
конкурентоспроможність. 

Одне з останніх досліджень з приводу 
впливу парадигми соціальної відповідально-
сті на фінансово-економічні показники фун-
кціонування підприємства було проведено в 

1997 р. Сандрою Ваддок та Семюелем Грей-
взом. Порівнювалися компанії, що працюють 
в одному ринковому секторі і мають прибли-
зно однакові розміри, а також обсяги діяльно-
сті. Об'єктами аналізу стали 22 компанії: 11 – 
з високими показниками соціальної відпові-
дальності і 11 – з низькими. Компанії оціню-
валися за такими показниками: дохід з інвес-
тицій, дохід від продажу, чистий прибуток 
тощо. Дослідження засвідчило, що впродовж 
10 років у компаній, які реалізують концеп-
цію соціальної відповідальності, фінансові 
показники були вищими, ніж у соціально не-
відповідальних компаній, а саме: дохід від ін-
вестованого капіталу більший на 9,8%, дохід з 
активів – на 3,55%, дохід з продажу – на 2,79%, 
прибуток – на 63,5% [14]. 

Вплив концепції соціальної відповідаль-
ності на конкурентоспроможність суб’єктів 
господарювання проявляється через поліп-
шення іміджу та репутації брендів, підви-
щення обсягів продажів і лояльності спожи-
вачів до продукції компанії, зменшення 
показників плинності кадрів, налагодження 
партнерських стосунків з владою, полег-
шення доступу до засобів масової інформації, 
зростання зацікавленості інвесторів. 

Аналіз концептуальних принципів дія-
льності українських компаній дозволяє гово-
рити про недостатню увагу до питань органі-
заційної культури, що пояснюється 
наявністю таких характеристик суб’єктів біз-
несу, як: правовий нігілізм, що призвів до де-
формації правової свідомості; відношення до 
витрат, пов’язаних з формуванням і 
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підтриманням елементів організаційної ку-
льтури як непродуктивних; низький рівень 
усвідомлення ролі бізнесу у суспільних про-
цесах; нерівномірність врахування інтересів 
зацікавлених сторін, відсутність управлінсь-
ких навичок з питань організаційної куль-
тури у менеджерів малих та середніх підпри-
ємств. Основними провідниками концепції 
використання організаційної культури як си-
стемоутворюючого елементу розв’язання за-
вдань стратегічного управління в бізнес-сере-
довищі України є компанії, створені за 
участю іноземного капіталу, зокрема філії за-
рубіжних компаній, де практика форму-
вання і розвитку організаційної культури є 
більш традиційною і має довгу історію. 

Висновки. Організаційна культура є 
фактором непрямого впливу стратегічного 
спрямування в механізмі управління конку-
рентоспроможнісю підприємства. Сутність 
організаційної культури розкривається через 

систему складових, до яких включено: набір 
прийомів і правил вирішення проблем зовні-
шньої адаптації й внутрішньої інтеграції пра-
цюючих, набір найбільш важливих допу-
щень, складний комплекс допущень, набір 
положень, сукупність основних переконань, 
система матеріальних і духовних цінностей, 
соціально-духовне поле компанії, складна 
композиція різних допущень і передумов. 

Формування організаційної культури, 
що адекватно відбиває стратегію фірми і вра-
ховує вимоги зовнішнього середовища, про-
ходить через досягнення глобальних і лока-
льних цілей з використанням системи 
іманентних елементів.  

Коригування місії підприємства відпо-
відно до принципів соціальної відповідально-
сті є найбільш актуальним і перспективним 
на шляху досягнення стратегічної мети фор-
мування стійких конкурентних переваг. 
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Abstract. 
Lebid Olesia. The role of organizational culture in the implementation of the strategic change manage-

ment mechanism at the enterprise. 
Introduction. The study presents the identification of the place of organizational culture in the paradigm of modern 

management, which solves the practical problem of optimizing the mechanism of strategic change management at the en-
terprise. 

The purpose of the article is to solve the practical problem of optimizing the mechanism of strategic change manage-
ment at the enterprise in the paradigm of modern management. 

Results. The place of organizational culture in the mechanism of change management as a component of indirect 
factors of influence of a strategic direction is defined. The essence of organizational culture is revealed through such com-
ponents as a set of techniques and rules for solving problems of external adaptation and internal integration of employees, 
a set of the most important assumptions, a complex set of assumptions, a set of provisions, a set of basic beliefs, complex 
composition of different assumptions and preconditions. The system-forming elements of organizational culture are consid-
ered: behavioral components, moral and ethical components, cognitive components, material components. Global and local 
goals of organizational culture formation, as well as tools for their implementation are identified. The relevance of adjusting 
the mission of the enterprise in accordance with the principles of social responsibility, which includes elements of external 
and internal corporate strategy. 

Conclusions. The peculiarities of the implementation of the organizational culture paradigm in the business envi-
ronment of Ukraine are revealed, taking into account such characteristics as: legal nihilism, which led to the deformation of 
legal consciousness; attitude to the costs associated with the formation and maintenance of elements of organizational cul-
ture as unproductive; low level of awareness of the business role in social processes; uneven consideration of stakeholders 
interests, lack of management skills in organizational culture in small and medium enterprises managers. 

Key words: organizational culture, strategic management, management mechanism, social responsibility of busi-
ness.  
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКОГО 
ПЕРСОНАЛУ В МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
 

Байрачна О. К. Інструментарій функціональної підготовки управлінського персоналу в менедж-
менті організації. 

Вступ. Персонал відіграє важливу роль в успішній діяльності будь-якого підприємства. Кадрова складова 
вимагає належної уваги в системі його менеджменту, зокрема в частині впровадження заходів щодо підвищення 
професійного рівня, розвитку, самовдосконалення персоналу. Належна мотивація висококваліфікованих працівни-
ків є запорукою зростання конкурентоспроможності підприємства. 

Метою наукового дослідження є розвиток інструментарію функціональної підготовки управлінського пе-
рсоналу в менеджменті організації. 

Результати. Охарактеризовано сучасну ситуацію на ринку праці. Наведено види особистісного розвитку 
персоналу підприємств (організацій). Обґрунтовано сутність і роль сучасних методів навчання персоналу (кейс-
навчання, тренінги, метод поведінкового моделювання, сторітеллінг, екшн-навчання, баскет-метод, стеження, 
коучинг, майстер-клас). Охарактеризовано необхідні умови для впровадження методів навчання персоналу у про-
цесі функціональної підготовки управлінських кадрів. Запропоновано декомпозицію потенційних можливостей 
управлінського персоналу підприємства (організації). Визначено сутність професійної компетентності. Виділено 
базові складові технології розвитку персоналу. Досліджено світовий досвід забезпечення ефективної діяльності 
підприємства в частині роботи з персоналом. Узагальнено перелік проблем у системі підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів. Обґрунтовано доцільність впровадження у практиці підприємств стратегії 
управління персоналом і стратегії безперервного навчання персоналу. Визначено поняття «розвиток персоналу» 
з позиції процесного підходу й виділено його складові. Охарактеризовано роль служби, яка відповідає за управління 
розвитком персоналу на підприємстві. 

Висновки. Доведено необхідність здійснювати управління розвитком персоналу з позиції потреб підприєм-
ства та працівника. Обґрунтовано, що прискорення темпів модернізації виробництва вимагає постійного онов-
лення навичок, знань і кваліфікацій персоналу з метою забезпечення його розвитку та успішної діяльності підп-
риємства. 

Ключові слова: персонал, інструментарій, функціональна підготовка, менеджмент, методи навчання пе-
рсоналу, підприємство, організація. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Запорукою успішної діяльності 
будь-якої організації є персонал. Від рівня 
його освіченості, професійних якостей, дос-
віду, мотивації залежить результативність бі-
знесу. Професійний і вдалий підбір, набір і 
відбір персоналу – це лише перша цеглина у 
фундаменті побудови успішної організації. 
Основними завданнями менеджменту є пос-
тійний розвиток і спонукання до самовдоско-
налення персоналу, підвищення його лояль-
ності до організації шляхом розкриття 
прихованого потенціалу через професійний 
розвиток, підвищення кваліфікації, стажу-
вання, дистанційне навчання тощо. В умовах 
глобалізації соціально-трудових відносин та 
їх розгалуження проблема розвитку персо-
налу є вкрай актуальною. Сьогодні вже недо-
статньо знайти висококваліфікованих праці-
вників, їх потрібно вміти втримати, 
мотивувати і стимулювати до результативної 
праці, що нині сприятиме підвищенню кон-
курентоспроможності підприємств.  

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Найвідомішими дослідниками у сфері 
менеджменту персоналу вважаються амери-
канські й англійські вчені: М. Армстронг, 
Дж. Гібсон, Г. Десслер, Н. Корнеліус, Дж. Ко-
ул, Р. Майлс, Р. Марр, Д. Торрінгтон, С. Тей-
лор, Л. Холл та ін. Роботи цих науковців на-
були широкого розповсюдження та визнання 
в Україні, що виступило рушійною силою ро-
звитку вітчизняних досліджень з менеджме-
нту персоналу. Питаннями менеджменту пе-
рсоналу займалися такі російські науковці, 
як: В. Веснін, Б. Генкін, Б. Герасимов, О. Єгор-
шин, Л. Карташова, А. Кібанов, С. Мордовін, 
Ю. Одєгов, В. Чумак. Вітчизняну школу сфо-
рмували роботи відомих дослідників, серед 
яких необхідно виокремити таких фахівців 
як: Л. Балабанова, Н. Василенька, Н. Гавка-
лова, І. Зинов’єв, Л. Ніколаєнко, В. Никифо-
ренко, О. Сардак, Г. Черевко. Втім, врахову-
ючи існуючий науковий здобуток, зміни в 
умовах господарювання підприємств та орга-
нізації потребують трансформацій і в частині 
управління персоналом. 
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Мета та завдання статті. Таким чином, 
метою статті є удосконалення існуючих під-
ходів до впровадження інструментарію фун-
кціональної підготовки персоналу, що нале-
жить до управлінської ланки, в менеджменті 
організації. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасну ситуацію на ринку праці 
можна охарактеризувати зростанням безро-
біття, скороченням чисельності зайнятого на-
селення, відсутністю першого робочого місця 
для молоді та складністю знайти робоче місце 
людям, які його втратили з різних причин. В 
теперішніх умовах у ринковому середовищі, 
які стрімко загострилися, йде буквально жорс-
тка конкурентна боротьба за виживання, пра-
цювати доводиться по-новому; топ-менедж-
мент і власники бізнесу висувають багато 
нових умов для найманого персоналу, який 
має адекватно реагувати на ринковий попит, 
формувати й розширювати клієнтську базу, 
володіти засобами оперативно-адаптивного 
реагування на зміни у виробничих процесах і 
функціональних обов’язках, бути стресостій-
ким, мобільним, небайдужим тощо. Отже, си-
туація вимагає від кожного співробітника пос-
тійної турботи про власне професійне 
зростання чи підвищення кваліфікації [1]. 

Нині виділяють соціальний, професій-
ний і особистісний розвиток персоналу підп-
риємств (організацій). Крім того, як справед-
ливо зазначає Ю.А. Плугіна, професійне 
зростання ґрунтується на кваліфікаційному, 
психофізіологічному й особистісному потен-
ціалі [2]. Навчання є одним із найбільш дієвих 
способів розвитку персоналу будь-якого під-
приємства (організації).  

Окрім традиційних методів розвитку 
персоналу, існують інноваційні, які широко 
застосовуються в європейських країнах, тоді 
як в Україні тільки починають використову-
ватися в практиці діяльності підприємств. До 
сучасних методів навчання персоналу відно-
сять такі [3; 4]: 

1. Кейс-навчання – розгляд практичних 
ситуацій з досвіду діяльності різних підпри-
ємств, що передбачає аналіз і групове обгово-
рення гіпотетичних або реальних ситуацій. 
Такий метод дає можливість розвинути здіб-
ності до аналізу, діагностики та прийняття 
обґрунтованих рішень. Цей метод є ефектив-
ним для керівників різного рівня.  

2. В тренінговому навчанні основна 
увага приділяється набуттю практичних ком-
петентностей, тоді як теоретичний блок є мі-
німізованим. Метою тренінгів є моделювання 
наближених до реальності ситуацій з метою 
розвитку певних практичних навичок, 

освоєння нових моделей поведінки, зміни 
ставлення до виконання завдань тощо. Цей 
метод диференціюється у сукупності таких 
інструментів: ділові, рольові й імітаційні ігри, 
дискусії, дебати тощо. Ділова гра передбачає 
відпрацювання навчальної тематики на ос-
нові ситуацій і матеріалу, що моделюють ті 
або інші аспекти професійної діяльності слу-
хачів. Імітаційна гра спрямована на вироб-
лення нових компетентностей, установок у 
поведінці, а також на формування підходів до 
вирішення нестандартних ситуацій; передба-
чає вибір метафори як проблемної ситуації, 
пошук рішення і подальше перенесення ефе-
ктивних рішень в реальну практику. Рольова 
гра моделює реальні чи типові ситуації з ви-
значенням ролей учасників для пошуку ефе-
ктивних рішень проблемної ситуації. Цей ме-
тод ефективний під час набуття навичок 
міжособистісного спілкування, зокрема, для 
працівників, які обіймають керівні посади.  

3. Метод поведінкового моделювання 
покликаний виробити у співробітників певну 
модель поведінки в стандартних і нестандар-
тних ситуаціях. Цей метод заснований на по-
шуку прикладу для наслідування («поведін-
кової моделі»), її аналізу та відтворення на 
практиці. Модель має максимально відобра-
жати реальну ситуацію, тому є можливість ві-
дразу ж застосувати отримані знання на 
практиці.  

4. Сторітеллінг (мотиваційна розповідь) 
– метод навчання нових співробітників орга-
нізації для ознайомлення з організаційною 
структурою, корпоративною культурою, ло-
кальними розпорядчими документами тощо. 
Навчання починається з моменту підбору пе-
рсоналу до повної адаптації працівника; воно 
проводиться безпосереднім керівником (на-
ставником) для надання інформації про орга-
нізацію, її особливості, для контролю в період 
випробувального терміну (стажування).  

5. Екшн-навчання – метод навчання для 
вирішення реальних проблем на практиці в 
процесі діяльності організації. Основою ме-
тоду є створення робочої групи, що вирішує 
поставлене завдання. Термін навчання може 
тривати від кількох тижнів до року. За допо-
могою цього методу можна удосконалити 
компетенції зі стратегічного планування, на-
вички прийняття обґрунтованих рішень, ви-
рішити конкретні виробничі завдання.  

6. Баскет-метод – метод імітації ситуацій 
«керівної діяльності», за якого співробітник 
долучається до ролі керівника. Цей метод за-
стосовується до працівників, які претендува-
тимуть на керівну посаду.  

7. Shadowing («стеження») – надання 
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можливості працівнику, представленому до 
просування кар’єрними сходами, переквалі-
фікації, ротації не менше двох днів бути 
«тінню» співробітника, що займає певну по-
саду. Завдяки цьому номінант «занурюється» 
в специфіку певної роботи, може визначити 
сутність і обсяг необхідних йому знань, нави-
чок і необхідних компетенцій.  

8. Коучинг – метод консалтингу, в про-
цесі якого людина (тренер), який зветься 
«коуч», допомагає підопічному працівнику 
досягти професійної мети, передаючи йому 
свій досвід за допомогою певних наглядів і 
навчань.  

9. Майстер-клас – це одна з форм ефек-
тивного професійного, активного навчання, 
під час якого провідний (визнаний) спеціа-
ліст розповідає і показує, як застосовувати на 
практиці нову технологію або новий метод.  

Втім, для того, щоб метод навчання пер-
соналу став інструментом функціональної 
підготовки управлінських кадрів, він має 

зазнати певних трансформації, поєднань з ін-
шими методами та адаптації до завдань роз-
витку певної організації. При цьому жоден із 
зазначених прогресивних методів не може 
бути застосований без належної корекції у 
відповідності з конкретними організацій-
ними умовами. 

В даному контексті слід зазначити, що 
функціональна підготовка кадрів управління 
може бути реалізована як всередині організа-
ції, так і за її межами. При виборі варіанту 
здійснення цього процесу доцільно зважати 
на можливості організації, її прагнення до 
безпеки та набуття відповідного рівня розви-
тку кадрового потенціалу. Крім того, при тра-
нсформації методів в інструменти функціо-
нальної підготовки доцільно враховувати 
особливості управлінського персоналу, зок-
рема, в частині професійних компететностей, 
творчих здібностей та організаційних спро-
можностей (рис. 1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Декомпозиція потенційних можливостей управлінського персоналу  
підприємства (організації) 

 

В свою чергу, професійна компетент-
ність розглядається як система теоретико-ме-
тодологічних, нормативних положень, спеці-
ально-наукових знань, які об’єктивно 
необхідні особистості для виконання поса-
дово-функціональних обов’язків [5]. Відпо-
відно, для формування процедур функціона-
льної підготовки має значення та прийнята в 
організації технологія управління розвитком 
персоналу, інтегрована в систему його мене-
джменту. Саме завдяки їй вдається 

забезпечувати плани з підвищення кваліфі-
кації, перекваліфікації, формування у персо-
налу нових знань, умінь і навичок. Персонал 
є єдиним ресурсом на підприємстві, який зда-
тен до розвитку – тобто отримання нових яко-
стей, розширення наявних знань і особливих 
компетентностей персоналу. На рис. 1.2 на-
дано складові технології розвитку персоналу 
у загальному вигляді. При виборі форм і ме-
тодів навчання доцільно не зупинятися на чо-
мусь одному, оскільки всі вони мають свої 

П
р

о
ф

ес
ій

н
а

 к
о

м
п

е-
те

н
тн

іс
ть

 

Професійно-кваліфі-
каційний потенціал 

Творчий потенціал Організаційна спроможність 

Рівень професійно-
посадового розвитку 

Персонал підприємства 

Освітньо-кваліфіка-
ційний 
рівень 

Ін
н

о
ва

ц
ій

н
о

-і
н

те
л

ек
ту

-
а

л
ьн

а
 к

о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Рівень креативності 

С
о

ц
іа

л
ьн

о
-п

си
х

о
л

о
гі

ч
н

а
 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
 

Рівень розвитку інтуїції 

Рівень комунікабельно-
сті 

Рівень готовності  
до співпраці та вирішення 

конфліктів 

Рівень здатності  
до створення сприятли-
вого клімату в колективі 

Рівень сміливості 
щодо вираження но-
вих ідей та їх реалі-

зації 
Рівень швидкості сприй-

няття інформації  
та адаптації  

до конкретної ситуації 

Рівень здатності  
до прояву та реалі-

зації творчих здібно-
стей колективу 



Інноваційні напрями менеджменту підприємств 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 1 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 95 ~ 

переваги і недоліки. Найефективніші сучасні 
навчальні програми допускають поєднання 
різних методів подання матеріалу. Вибір 
форм і методів навчання та розвитку персо-
налу залежить від специфіки підприємства, 
його потреб, оснащення робочих місць техні-
чними засобами й багатьох інших чинників. 
Головне, щоб програма навчання була збала-
нсована та містила теоретичний, практичний 
і контрольний розділи.  

Як показує світова практика, сьогодні 
для забезпечення ефективної діяльності підп-
риємства недостатньо підібрати персонал, 
вимагається здійснити в людський капітал ві-
дповідні інвестиції. За твердженням амери-
канського вченого Е. Денісона, інвестиції в 
людський капітал приносять у 5-6 разів 

більше прибутку, ніж у виробництво. За да-
ними аналітиків США, зростання інвестицій 
у навчання на 10% збільшує продуктивність 
праці на 8%, тоді як збільшення капіталовкла-
день у виробництво на 10% підвищує проду-
ктивність праці на 4% (тобто, ефективність в 
два рази нижче). В США на кожний долар, 
вкладений в розвиток виробництва, 85 центів 
припадає на розвиток робочої сили. Компанії 
Німеччини щорічно витрачають на навчання 
персоналу до 9 млрд. євро. У Франції середні 
витрати підприємств на підвищення рівня 
кваліфікації працівників досягають 3% ФОП і 
продовжують зростати [6]. В Україні ж робо-
тодавці не поспішають вкладати кошти у ро-
звиток персоналу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Складові технології розвитку персоналу організації  
 

До актуальних проблем у системі підго-
товки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації кадрів, які є принципово важливими 
для забезпечення стабільного и ̆ ефективного 
розвитку економіки, потрібно віднести: удо-
сконалення структури й змісту освіти з орієн-
тацією на реальні потреби ринку; створення 
и ̆ упровадження нових організаційно-управ-
лінських і фінансових механізмів, що забезпе-
чують стабільне фінансування і ефективний 
розвиток навчальних закладів. 

Знання є невичерпним, прогресивно 
зростаючим в міру його використання ресур-
сом. Тому головними стратегіями діяльності 
підприємства стають стратегія управління пе-
рсоналом і стратегія його безперервного нав-
чання. Правильність впровадження цих стра-
тегій забезпечить підприємству високі 
економічні результати діяльності, підви-
щення конкурентоспроможності та динаміч-
ний розвиток.  

В цілому, розвиток персоналу – це сис-
темно організований процес безперервного 
набуття і удосконалення знань, умінь, нави-
ків і досвіду через сукупність організаційно-
економічних заходів, що передбачають про-
фесійне навчання, перепідготовку, підви-
щення кваліфікації, адаптацію та планування 
трудової кар’єри персоналу задля ефектив-
ного функціонування підприємства, підви-
щення конкурентоспроможності на ринку з 
одночасним збагаченням інтелектуального, 
творчого й культурного потенціалу праців-
ників. Розвиток персоналу має передбачати 
двосторонню вигоду як для підприємства, так 
і для людини зокрема. Адже підвищення роз-
витку персоналу призводить до підвищення 
його конкурентоспроможності, що сприяє 
підвищенню конкурентоспроможності підп-
риємства, а також держави загалом.  

Якщо розглядати розвиток персоналу 
як процес, то можна виокремити такі його 
складові: професійне навчання персоналу 

аналіз потреби у розвитку персоналу  

розробка планів з розвитку персоналу: підвищення кваліфікації, перекваліфікації, навчання, коучингу 

узгодження просування персоналу кар’єрними сходами та створення кадрового резерву 

розробка бюджету на розвиток персоналу та його узгодження з керівництвом 

визначення необхідності залучення до розвитку персоналу сторонніх організації та укладання контрактів  

розробка графіків реалізації планів з розвитку кадрів 
 

корегування і оцінка планів з розвитку персоналу та дотримання бюджету   

Технологія ефективного розвитку персоналу   
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організації; виробнича адаптація персоналу; 
оцінювання і атестація кадрів; планування та 
розвиток трудової кар’єри персоналу (фор-
мування кадрового резерву, професійно-ква-
ліфікаційне просування робітників, фахівців 
і службово-професійне просування керівни-
ків); розкриття потенціалу працівників в усіх 
сферах, що веде до найефективнішого вико-
ристання їх здібностей, навичок і знань.  

Управління розвитком персоналу на 
підприємстві здійснюється відповідною служ-
бою. Перш ніж прийняти якесь рішення 
щодо вкладання коштів і зусиль у кадри, не-
обхідно здійснити оцінювання: потреб підп-
риємства в персоналі згідно з обраними ці-
лями, завданнями та стратегією розвитку; 
наявного рівня знань, умінь і практичних на-
вичок персоналу; фактичного трудового по-
тенціалу підприємства з його потребами.  

Здійснивши таке оцінювання, підпри-
ємство визначає: кількість працівників, які ві-
дповідають обраній стратегії і яких не потрі-
бно перенавчати або підвищувати 
кваліфікацію; кількість працівників, які по-
винні пройти професійну перепідготовку, 
підвищення кваліфікації або професійно-
кваліфікаційне просування у зв’язку зі змі-
ною стратегії розвитку підприємства; 

кількість працівників, яких доведеться най-
няти й підготувати або ж звільнити для ефек-
тивної реалізації обраної стратегії [7].  

Висновки. Управління розвитком пер-
соналу варто розглядати не тільки з позиції 
потреб підприємства, але й самої особистості, 
адже працівник, оцінивши свої можливості 
відповідно до вимог посади, буде дбати про 
розвиток своїх здібностей, розширення своїх 
знань, умінь і практичних навичок з метою 
кар’єрного розвитку, розширення повнова-
жень, підвищення рівня оплати праці, самов-
досконалення та підвищення рівня конку-
рентоспроможності.  

Вчені, які детально займаються вивчен-
ням проблем розвитку персоналу, одно-
значно погоджуються з тим, що прискорення 
темпів модернізації  виробництва  пришвид-
шує  старіння отриманих  навичок, знань і 
кваліфікацій, та вимагає їх  постійного  онов-
лення, з одного боку, для забезпечення  кон-
курентоздатності самого працівника, а з ін-
шого – для стабільного розвитку суб’єкта 
господарювання. Це питання актуальне як на 
мікро-, так і на макрорівні, адже якщо не роз-
вивати трудовий ресурс, він може вичерпа-
ється швидше, ніж природні багатства. 
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Abstract. 
Bairachna O. Tools for functional training of management staff in the management of the organization. 
Introduction. Staff plays an important role in the success of any business. The personnel component requires due 

attention in the system of its management, in particular in the implementation of measures to improve the professional 
level, development, self-improvement of staff. Proper motivation of highly qualified employees is the key to increasing the 
competitiveness of the enterprise. 

The purpose of research is to develop tools for functional training of management staff in the management of the 
organization. 

Results. The current situation on the labor market is described. The types of personal development of the personnel 
of enterprises (organizations) are given. The essence and role of modern methods of staff training (case studies, trainings, 
behavioral modeling method, storytelling, action training, basket method, tracking, coaching, master class) are substanti-
ated. The necessary conditions for the introduction of staff training methods in the functional training process of personnel 
management are described. The decomposition of potential capabilities of the management staff of the enterprise (organiza-
tion) is offered. The essence of professional competence is determined. The basic components of the personnel development 
technology are highlighted. The world experience of ensuring the effective operation of the enterprise in terms of working 
with staff is studied. The list of problems is summarized in the system of training, retraining and advanced training. The 
expediency of introduction of personnel management strategy and strategy of continuous personnel training is substanti-
ated in the practice of enterprises. The concept of "staff development" is defined from the standpoint of the process approach 
and its components are identified. The role of the service responsible for personnel development management at the enter-
prise is described. 

Conclusions. The necessity to manage personnel development is proved from the standpoint of the needs of the 
enterprise and the employee. It is substantiated that the acceleration of the production modernization pace requires constant 
updating of skills, knowledge and qualifications of staff in order to ensure its development and successful operation of the 
enterprise. 

Key words: personnel, tools, functional training, management, methods of personnel training, enterprise, 
organization. 
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